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LCDV

1PTMA4NATM55A020

CAT
HOMOLOGAÇÃO

0637/13
I/PEUGEOT 408 ALLURE BVA

MOTOR
Número de cilindros

4

Número de válvulas / cilindro

16

Cilindrada ( l )
Potência máxima cv (DIN) / rpm
Torque máximo kgf.m (DIN) / rpm

2.0
Etanol: 151 / 6.000 - Gasolina: 143 / 6.250
Etanol: 22 / 4.000 - Gasolina: 20 / 4.000

Velocidade máxima (km/h)

Etanol: 213 - Gasolina: 210

0 - 100 km/h (seg)

Etanol: 8,9 - Gasolina: 9,3

Alimentação

Injeção multiponto seqüencial

TRANSMISSAO
Dianteira

Tração

Automática sequencial 6 marchas

Caixa de mudanças
DIREÇÃO

Com assistência eletro-hidráulica

Direção
SUSPENSÃO
Dianteira
Traseira

Rodas independentes, pseudo McPherson, com
barra estabilizadora, molas helicoidais e
amortecedores hidráulicos pressurizados
Travessa deformável e amortecedores hidráulicos pressurizados

FREIOS
Dianteiros

Discos ventilados

Traseiros

Discos

PNEUS
225 / 45 R17

Pneus
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NÚMERO DE LUGARES
5

Lugares
MASSA (kg)*
Peso vazio em ordem de marcha

1.328

COMBUSTÍVEL
60

Capacidade do Tanque (l)

Flex (Gasolina / Alcool)

Combustível
VOLUME PORTA-MALAS

526

Banco traseiro em posição normal (l)
DIMENSÕES
Entre-eixos (mm)

2.710

Comprimento (mm)

4.681

Largura (mm)

2.064

Altura (mm)

1.514

* Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança de produto ou ano / modelo.
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SEGURANÇA
Acendimento automático das luzes de emergência após frenagem brusca

X

2 Air bags frontais (motorista e passageiro)

X

2 Air bags laterais (motorista e passageiro)

X

2 Air bags de cortina (motorista, passageiro, na dianteira e traseira)

X

Alarme

X

Alerta da não coloção dos cintos de segurança do motorista

X

Apoios de cabeça dianteiros (2) e traseiros (3) com regulagem de altura

X

Check Control e indicador de manutenção do veículo

X

Cintos de segurança dianteiros pirotécnicos com limitador de esforço e regulagem de altura

X

Cintos de segurança traseiros de três pontos (3) com limitador de esforço nos laterais

X

Comando centralizado das portas

X

Controle eletrônico de estabilidade (ESP) com Controle de Tração (ASR)

X

Desembaçador do vidro traseiro

X

Faróis de neblina dianteiros

X

Freios ABS + AFU (auxílio a frenagem de urgência) + REF (repartidor eletrônico de frenagem)

X

Função ECO

-

Indicador de portas abertas

X

Lanternas indicadoras de direção nos retrovisores

X

Luzes diurnas de LED (Day Running Light)

X

Portas traseiras com sistema de trava de segurança

X

Sensor de estacionamento dianteiro

-

Sensor de estacionamento traseiro / Camera de Ré

Sensor

Travamento automático das portas e do porta-malas em velocidade

X

Isofix

X

CONFORTO
Acendimento automático dos faróis / Limpador de Parabrisa

X

Apoios de braço individuais nos bancos dianteiros

Motorista

Apoios de braço central traseiro

-

Ar-condicionado automático digital Bi-zone com saídas de ar traseira

X

Banco do motorista com regulagem de altura manual

X

Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade

X

Computador de bordo

X

Direção eletro-hidráulica

X

Iluminação ''lead me to the car'' (acendimentos dos faróis por um tempo determinado)

X

Iluminação ''Follow me home'' (acendimentos dos faróis por um tempo determinado)

X

Limpador de pára-brisa automático com sensor de chuva e indexado à velocidade

X

Piloto automático (Regulador de velocidade) & Limitador de velocidade

X

Porta-copos no console central

X

Porta-luvas refrigerado e iluminado

X

Retrovisores externos elétricos

X

Retrovisores externos rebatíveis eletricamente

-

Retrovisor interno eletrocrômico

X

Saída de energia 12V no console central

X

Teto solar

-

Espelhos iluminados para-sol do motorista e passageiro

-

Travamento das portas, porta malas e fechamento dos vidros pelo telecomando da chave

X

Vidros elétricos dianteiros e traseiros, seqüenciais, com sistema antiesmagamento

X

MULTIMÍDIA
WIP Sound Rádio com comando na coluna de direção

X

WIP Plug - Conexão USB para iPod/MP3 player e entrada bluetooth, USB, AUX, voice control

X

Central multimidia touchscreen com Mirrorlink/Carplay

-

Navegador / GPS / Juke Box 16GB

-

ESTÉTICA / ACABAMENTO
Antena curta no teto

X

Detalhes black piano no painel e cambio

X

Faróis cromados

X

Grade do para-choque dianteiro com contorno cromado

X

Maçanetas externas na cor da carroceria

X

Painel de instrumento com fundo branco

X

Retrovisores na cor da carroceria

X

Revestimento dos bancos em meio couro

X

Revestimento dos bancos em couro + outros materiais

-

Rodas de liga leve

17" Horus

Saia traseira na cor preta com detalhes cromados

X

Soleira de porta cromada (dianteira)

-

Volante revestido em couro

X

Volante revestido em couro com detalhes cromados

-

CORES DISPONÍVEIS
Gris Grafito

Base

Branco Banquise

Especial

Preto Perla Nera

Metálica

Cinza Alumínio

Metálica

Branco Nacré

Perolizada

- = Equipamento não disponível
X = Equipamentos de Série
O: Equipamento opcional vínculado ou não à outros equipamentos
OBS: Relação de equipamentos sujeita a alterações, conforme modificação de produto ou ano / modelo.
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