PEUGEOT BIPPER VAN

Profesyonellerden profesyonellere
Bipper’i seçtiğinizde, bir ticari araçtan çok
daha fazlasını seçmiş olursunuz. Yeni bir
dünya görüşünü; özel gereksinimlerinizi,
tüm beklentilerinizi karşılamaya adamış
bir marka olan Peugeot’nun dünya
görüşünü satın almış olursunuz. Ve bu
dünya görüşünün biçimlendirdiği bir
aracı satın alırsınız. Her açıdan tamamen
yenilikçi ve kullanacak olanların
yaşamlarına hareket özgürlüğü getirmek
üzere tasarlanmış bir ticari araçla karşı
karşıyasınız. Bu dünya görüşü ürünün
temel kullanım avantajlarını sağlayan dört
önemli özelliğinde kendini bulmaktadır:
Kompaktlık, ekonomi, sürüş keyfi ve stil.

Kompaktlık: Küçük boyutlu olmasına
rağmen Bipper, en üst seviyeye çıkarılmış
ve son derece kullanışlı bir iç hacim
sunmaktadır.
Ekonomi: Ucuz bakım maliyetli ve düşük
yakıt tüketimli motor seçenekleri
sayesinde Bipper, fiyatının avantajlı
olmasının yanı sıra çevreye de son derece
duyarlıdır.
Sürüş keyfi: Peugeot motorlarının yüksek
kalitesi ve üstün teknik özellikleri sayesinde
Bipper’in kullanımı çok rahattır.

Stil: Bipper’in tasarımı modernliğini ve
gücünü yansıtmaktadır. Bütün bu özellikler,
tüm görevleri yerine getirmek üzere daima
hazır gerçek bir profesyonelin özellikleridir.
İşte bu nedenle Bipper ile siz, yani bir
profesyonel ile bir başka profesyonel
arasındaki uyum mükemmel olacaktır.

Bipper, her yere girip ç›kmay› çok iyi bilir!

Kullanışlılık

Örneği görülmemiş bir kompaktlık
Bipper, panel van araçlar dünyasında
her şeyden önce kapladığı alan/faydalı
hacim oranı ile eşi olmayan bir araçtır.
3,86 m net uzunluğu, zorlu kullanım
koşullarında (şehir içi trafiği, dar sokaklar,
park etme güçlükleri) çok rahatlık sağlayan
bir özelliktir.

1,721 m

yansıtmaktadır. Arka tampon, alçak
bir konum ve dolayısıyla da büyük bir
yükleme kolaylığı sunar. Yanlara gövde
boyunca uzatılmış koruyucu çıtaları ile
tamponlar Bipper’in, yoğun trafikte sürüş
ve manevralar sırasında küçük darbelere
karşı dayanıklı olmasını sağlamıştır.

Mükemmel manevra yeteneği
Derli toplu dış boyutları ile Bipper son
derece kolay kullanılabilen bir araçtır.
Yarı yüksek sürüş konumunun sunduğu
çok iyi bir görüş alanı, sürücü bölmesinin
ergonomisi, şehir içi, şehir dışı ve şehirler
arası yollar gibi her türlü yol tipinde üstün
seyir özelliği Bipper’in, en zorlu sürüş ve
park etme koşullarında son derece kolay
manevra yapabilmesini sağlamaktadır.
Entegre ön tampon Bipper’in gücünü

3,864 m
1,816 m

Büyük Bipper, araç
gamının en küçüğü!

Küçük dönüﬂ çapı
Dönüş çapı, direksiyon sonuna kadar
döndürüldüğünde ön dış tekerleğin yaptığı
dairenin çapıdır. Bipper’de bu dairenin
çapı sadece 9,95 metredir! Bu özellik dar
alanlarda, örneğin dar bir sokakta “U”
dönüşü yapma veya küçük bir açıklığa park
etme manevralarını yapabilmeyi sağlayan
çok önemli bir üstünlüktür.

9,95 m

Şu anda satışta olan tüm panel van araçlar
ile Peugeot Ticari Araçlar arasında en
kompakt olanıdır. Özel olarak şehir içi
kullanım için uyarlanmış, kullanışlı, güçlü,
manevra kabiliyeti yüksek ve boyutlarına
göre maksimum iç kullanım alanı sağlar.
Böylece bir panel van araca sahip olmak
isteyen profesyonellerin beklentileri
karşılanmış ve araç gamındaki boşluk
doldurulmuş olmaktadır.

Boxer
Hacim:
8 ilâ 17 m3
Expert
Hacim:
5 ilâ 6 m3

Partner
Hacim:
3 m3

Bipper
Hacim:
2,5 ilâ 2,8 m3*

* Çok fonksiyonlu yolcu koltuğu seçeneğinde.

Yararlı özellikler
0,644 m

Azami yüklü ağırlık
1750 kg

Yükseklik
1.721 - 1.782 kg
* Tavan barlarıyla birlikte

Uzunluk
3.864 m

1,039 m

Yük hacmi
2.5 ila 2.8 m3**
** Çok fonksiyonlu yolcu koltuğu seçeneğinde.

Yük taﬂ›mak Bipper’in iﬂi!

Dış ölçüler

%100 kullanılabilir hacim
Bipper, 660 kiloya ulaşan toplam yük
kapasitesi ile minimum 2,5 m3’lük bir
kullanım hacmi sunmaktadır! Böylece
Bipper, satışta olan panel van araçların
en kompakt olanıdır. Kübik yapıda,
çıkıntısız ve düz iç hacmin aynı şekilde
düz tabanının uzunluğu 1,523 m’dir ve
geniş hacimli eşyaları alacak şekilde
tasarlanmıştır.

Kazanılan geniş bir hacim
Çok fonksiyonlu yolcu koltuğu* taban
seviyesine inecek şekilde katlanabilir ve
böylece 950 mm’lik ekstra bir mesafe
kullanılabilir hale gelir. Kullanılabilir
yük hacmini 2,8 m’ye çıkarır. Standart
sürücü koruma barına ek olarak Bipper,
çok fonksiyonlu yolcu koltuğunun
ekstra hacim özelliğinden yararlanırken
koruma fonksiyonunu eksiksiz yerine
getiren modüler ara bölme** seçeneği de
sunmaktadır.

Maksimum erişilebilirlik
Bipper’de, yük bölmesine erişim 90°lik
iki yana açılır arka kapı ile sağlanır.
Akıllıca tasarlanmış katlanır gergi çubuğu
düzeneği sayesinde daha üstün bir erişim
kolaylığı sağlanması için kapılar 180°
açılabilmektedir. Yüklemede çok daha
rahat bir erişimi sağlamak için Bipper,
opsiyonel olarak sağ sürgülü kapı veya
çift sürgülü kapı opsiyonları
ile donatılmıştır.

Masa konumuna getirilmek için yatırılan
yolcu koltuğu sırtlığı

İlave alan sağlamak için katlanan
çok fonksiyonlu koltuk

Çok fonksiyonlu yolcu koltuğu ile birlikte alınabilen
modüler ara bölme

İç ölçüler

Dingil mesafesi

2,513 m

Toplam uzunluk

3,864 m

Yük taban uzunluğu

1,523 m

Genişlik (aynalar katlı halde)

1,816

Tekerlek davlumbazları arası genişlik

1,046 m

Toplam genişlik

2,019 m

Azami iç genişlik (Tabanın 10 cm üzerinde)

1,473 m

Toplam yükseklik

1,721

Yükleme yüksekliği

1,178 m

Yükleme eşik yüksekliği

0,527

İstiap haddi

590 kg

* Opsiyonel.
** Çok fonksiyonlu
yolcu koltuğuna
bağlı

Motor Seçenekleri

Bipper ile konforlu ve dinamik sürüş keyfi
1.3 L HDi 75 hp
HDi teknolojisine sahip, daha üstün yanma
performansı ve daha az yakıt tüketimi
nedeniyle seçilmiş bu dizel motor
maksimum 75 hp güç sağlamaktadır. Her
türlü kullanımınız için mükemmel bir
yakıt ekonomisiyle birlikte büyük bir
kullanım rahatlığı sunmaktadır. Şehir içinde
düşük devirde sunduğu yüksek tork ile
keyifli bir sürüşün rahatlığını sağlar. Diğer
üstünlüğü ise periyodik bakımlarının sadece
her 35.000 kilometrede bir yapılmasıdır.

Performans
Motor

Azami güç

Azami tork

Azami hız

1.3 L HDi 75 hp

75 hp / 4000 dd

190 Nm / 1750 dd

157 km/h

Motor

Şehir içi

Şehir dışı

Karma

1.3 L HDi 75 hp

5,7

3,8

4,5

Yak›t tüketimi (1/100 km)*

* 99/100/CE direktifine uygun olarak

Koruma ve güvenlik

Yol bilgisayarı
Bir anormallik halinde, sesli ikaz eşliğinde
yol bilgisayarı ekranında uyarı mesajı
görüntülenir ve böyle bir durumda ilgili
ikaz lambası yanmaya başlar.
Aşırı hız uyarısı
Yol bilgisayarına entegre edilmiş
programlanabilir aşırı hız uyarısı
fonksiyonu, programlanmış hızın aşılması
halinde sesli ikaz ve ikaz lambasının
yakılması aracılığıyla uyarıda bulunur.
Çalınma güvenliği
Bir ticari aracın çoğu zaman değerli
malzeme veya kıymetli mal taşıması
nedeniyle Bipper’de, koruyucu
donanımlara ve çalınmayı önleyici
sistemlere büyük önem verilmiştir.

Koruma ve güvenlik
ESP (Elektronik denge programı)
ESP, fizik kuralları çerçevesinde, sistem
beyninin bir virajda dışa ve içe savrulma
yönelimini algılaması halinde aracın
yörüngesine dönmesini sağlar.
ABS fren sistemi
Fren sisteminin etkinliğini, dayanıklılığını
ve güvenilirliğini en üst düzeye getirmek
amacıyla, Bipper standart olarak ön
tekerleklerde disk, arka tekerleklerde
kampanalı frenlerle ve ABS fren sistemi
ile donatılmıştır.
ABS sistemi sert bir frenleme sırasında
yol tutuş kaybını ve tekerleklerin

kilitlenmesini önler.
Dört tekerleğe konumlandırılmış
sensörlerden biri, tekerleklerden
birinin kilitlenmesinin yakın olduğunu
saptadığında, ABS fren sistemi bir
yandan aracın manevra edilebilme
yeteneğini korurken diğer yandan da
maksimum fren etkinliği sağlamak için
fren devresi basıncını ayarlar.
Aydınlatma ve sinyaller
Büyük boyutlu ve yükseğe yerleştirilmiş
ön farlar, aydınlatma ve sinyal
işlevlerinin yerine getirilmesinde
kusursuz bir performansla birlikte dikkat

çekici bir dayanıklılık sağlar.
Ön tamponun üst kısmına sis farları
opsiyonel olarak monte edilebilir.
Arkadaki 2 stop lambasına ek olarak sol
arka kapının üst kısmına üçüncü bir stop
lambası konumlandırılmıştır.
Park yardım sistemi*
Şehir içi kullanım için tasarlanmış olan
Bipper’de, park yardım sistemi opsiyonel
olarak sunulmaktadır. Sistem, geri vites
seçildiğinde otomatik olarak devreye
girer. Aracın bir engele yaklaşmasıyla
birlikte ses şiddetinin gittikçe yükseldiği
bir bip sesi duyulur.

Mimari yapı ve boyutlar
Bipper, kaza durumunda araç içindekilerin
korunmasıyla ilgili çok gelişmiş çözümler
sunmaktadır. Bipper’in dayanıklı yapısı
araç içi bütünlüğünün korunmasına
yöneliktir. Motor bölmesi içindeki
sıkışmaz sert kütlelerin yer değiştirme
hareketleri, sürücünün güvenliğinin daha
üst seviyeye çıkarılması amacıyla özel
olarak incelenmiştir. Büyük boyutlu ön
kapılar bütünün dayanıklılığını daha üst bir
noktaya getirmiştir.

Emniyet kemerleri
Ön koltuklarda 3 noktadan tespitli,
piroteknik sistemli, gerilme sınırlayıcılı ve
öngergi mekanizmalı emniyet kemerleri
mevcuttur. Darbe halinde, öngergi
mekanizmasının piroteknik sistemi,
yolcunun koltuğa iyice yaslanmasını
sağlarken emniyet kemerinin gerginliğini
ayarlar ve böylece darbe ile emniyet
kemeri kayış kısmının bloke olma anı
arasındaki geçiş süresini en aza indirir.
Gerilme sınırlayıcı, emniyet kemeri kayış
kısmının göğüs üzerine uyguladığı basıncı
en düşük seviyede tutar.

Kilitlenme
Merkezi kilit sistemi kapıların kilitlenmesi/
kilitlerinin açılması ve yük bölmesinin
güvence altına alınmasını sağlar.
Bipper’inize çok önem verdiğiniz için
her türlü çalınma ve araç içine girme
durumlarına karşı sayısız savunma
yolları öngörülmüştür. Kodlu antidemaraj
elektronik sistemi; özel uzaktan kumandalı
geçmeli mekanik kilitleme sistemi;
kaputun ve yakıt deposu kapağının araç
içinden açılması. Yük bölmesininkiler
de dahil kapıların açılması durumu, bir
ikaz lambasının yanması ve ekranda
görüntülenen bir mesaj ile bildirilir.
Araç içindekilerin daha üst seviyede
korunmasının güvence altına alınmasını
sağlamak için Bipper’in kapıları
20 km/h hız aşıldığında otomatik olarak
kilitlenir (Konfor Paketi opsiyonu seçildiği
taktirde).

Hava yastıkları
Bipper’de sürücü hava yastığı standart
olarak mevcuttur, yolcu için olanı
ise opsiyoneldir. Bu hava yastığı,
yol bilgisayarı aracılığıyla devre dışı
bırakılabilir.

Konfor

Araç içinde yaşam.
Bipper, size en üst düzeyde konfor sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
İletişim kurabilen ticari araç Bipper’de,
radyo - CD çalar* veya radyo - CD MP3
çalar* 4 x 10 W çıkış gücüne sahiptir.
Ses sisteminin 4 hoparlörü yan ayna
iç kısımlarına ve kapı iç panellerine
yerleştirilmiştir.
* Opsiyonel.

İşlevselliği ve rahatlığı sağlayan yeni nesil
bir sürücü kabini.

Konforlu koltuklar
İş hayatının zorluk içinde geçmesi
gerektiğine dair bir kural yok!
Zarif, yuvarlak hatlarla tasarlanmış Bipper
koltukları, bütün gün çalışmanız sırasında
gereksinim duyduğunuz konforu sağlayacak
şekilde tasarlanmıştır.
Avantajlı bir konum
Otomobil ile panel van arasında bir araç
olan Bipper’in yarı yüksek koltukları, bir
yandan binek tipi araçların konforunu
sağlarken bir yandan da sürücü ile yolcunun
araç içine girmesini kolaylaştırır.

Yüksek bir görüş açısı ve aydınlık
Ön camın boyutu ve geniş ön bölme
camlarına ek olarak koltukların da yarı
yüksekte olmaları sayesinde, sürücüye
olduğu kadar yolcuya da bir ticari araçta
ender görülen ve çok aranılan mükemmel bir
görüş açısı sağlanmıştır. Her iki koltukta
oturan da gün ışığından maksimum
derecede yararlanmaktadır. Bu, moraliniz
için harikadır!
Her şey elinizin altında
Bipper’in son derece ergonomik ön konsolu,
araç içindekilere en az 12 eşya gözü
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Aracı,
iş amaçlı kullananlar açısından gerekli

belgelerin, dosyaların, aletlerin, telefon ve
diğer iş araçlarının konulabilmesi için son
derece yararlı gözlerdir.
Sürüş, gerçek bir keyif!
Ultra kompakt tasarımına rağmen son derece
rahat iç mekanı, küçük gabarisine rağmen
geniş kullanım hacmiyle Bipper’in kullanımına
adapte olmak çok kolay. Kısa sürede onu
parmağınızın ucunda oynatacak duruma
gelirsiniz. Sürücü bölmesinin ergonomisi,
ön ve yanlar için sağladığı mükemmel
görüş alanı, motorunun sürücünün talebine
anında cevap vermesi, aracın şehir içinde
çevikliğinden ve uzun yolda dinamizminden
kısa sürede yararlanılmasını sağlar.

Ürün Gamı

Yan Aynalar

Sürücü Koltuğu Kol Dayama

Donanım seviyesi:
Standart özellikler
• Elektronik denge programı (ESP)
• ABS
• Sürücü hava yastığı
• Yan koruma çıtaları
• Hidrolik direksiyon
• Sürücü arkası koruma barı
• 12V elektrik prizi
• Renkli camlar
Opsiyonel özellikler
• Sürgülü yan kapılar (sağ ve/veya sol)
• Çok fonksiyonlu yolcu koltuğu (Yük zemini ile
aynı seviyeye katlanabilen)
• Modüler ara bölme
• Yük bölümü zemin kaplaması
• Klima ve polen filtresi
• Radyo - CD veya Radyo - CD/MP3 çalar
• Yolcu hava yastığı
• Tam boy jant kapakları
• Park yardım sistemi

Opsiyon paketleri:
Konfor Paketi
• Elektrikli ön camlar
• Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar
15” Jant Kapağı
• Uzaktan kumandalı merkezi kilitleme
• 3 fonksiyonlu uzaktan kumanda
• Kabin ve yük bölümünün ayrı kilitlenme özelliği
• Sürüş halinde kapıların otomatik olarak kilitlenmesi
Ergonomi Paketi
• Sürücü koltuğu yükseklik ayarı
• Sürücü koltuğu bel destek ayarı
• Sürücü koltuğu kol dayama
• Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon simidi

Sürücü Koltuğu Yükseklik ve Bel Destek Ayarı

Aksesuarlar

Arka Kapı Cam Koruma Izgarası

Tavan Bagajı

Kapı Filesi

Kauçuk Paspas

Halı Paspas

Yükleme Silindiri
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peugeot.com.tr

Bu broşürde yer alan bilgi ve resimlerde işbu
dokümanın basımı sırasındaki teknik özellikler
esas alınmıştır. Tanıtılan donanımlar standart
veya opsiyon olarak bulunur. Sürekli ürün
geliştirme politikası çerçevesinde, Peugeot
ürünlerinin teknik özelliklerini, donanımlarını,
opsiyonlarını ve renklerini her an değiştirebilir.
Mevcut fotoğraf baskı teknikleri, resimlerde
renklerin canlığının aynen yansıtılmasına
olanak vermiyor. İlave her türlü açıklama
ve bilgi için, Peugeot satış noktanıza
başvurunuz. Bu katalog içeriğindeki veri ve
bilgiler Automobiles Peugeot’nun yazılı izni
olmaksızın çoğaltılamaz.

