
PEUGEOT 108
1.0L אלק' 

מנוע

998נפח מנוע
3מספר בוכנות

12מספר שסתומים
6,000/72הספק מירבי כ"ס/סל"ד

4,400/9.5מומנט מירבי קג"מ/סל"ד 
Vאלקטרונית עם 5 הילוכים קדמייםתיבת הילוכים

היגוי
Vהגה כוח חשמלי משתנה בתהאם למהירות הנסיעה

9.6קוטר סיבוב בין מדרכות (מ')
ESPV - מערכת בקרת יציבות אלקטרונית

Vלפנים: גלגלים נפרדים דמוי מק-פרסון, קפיצים לוליינים בולמי זעזועים טלסקופייםמתלים
Vמאחור: קורה מתפתלת, קפיצים לוליינים, בולמי זעזועים טלסקופיים

בלמים

Vבלמים קידמיים: דיסקים מאווררים
Vבלמים אחוריים: תופים

ABSV - מערכת למניעת נעילת גלגלים
EBDV - מערכת אלקטרונית לחלוקת בלימה

מידות (מ')

3.465אורך כללי 
1.615רוחב כללי 

1.460גובה כללי  
2.340מרחק בין סרנים

860משקל עצמי מינימום CEEמשקל ק"ג
1,240משקל עצמי מורשה

נפח (ל')
35מכל דלק 

196תא מטען (מושבים אחוריים במצב רגיל)
780תא מטען (מושבים אחוריים במצב מקופל)

ביצועים (לפי נתוני היצרן לנהג יחיד)
160מהירות מירבית בקמ״ש 

15.7תאוצה מ-0 ל-100 קמ״ש (בשניות)
36.2תאוצה מ-0 ל-1000 מטר (בשניות)

4ACTIVE165/65R14 צמיגים רדיאלים 
ACTIVE TOP165/60R15 גג נפתח

תצרוכת דלק (ק"מ לליטר) 
20.4במסלול נסיעה עירוני 

26.3במסלול נסיעה בינעירוני  
23.8במסלול נסיעה משולב 

2דרגת זיהום אוויר

PEUGEOT 108רמת גימור

Warning Departure Lane – מערכת התרעה לסטייה מנתיב

בטיחות

Warning Collision Front – מערכת התרעה לניטור מרחק מלפנים
Active City Brake – מערכת בלימת חירום אקטיבית: התרעה מפני התנגשות רכב בתנועה 140-15 קמ"ש, הפעלת בלימה 

ESP – מערכת אלקטרונית לבקרת יציבותאוטונומית 80-10 קמ"ש 
ABS – מערכת למניעת נעילת הגלגלים

EBD – מערכת אלקטרונית לחלוקת בלימה
ASR – מערכת לבקרת משיכה

HILL HOLD – מערכת עזר אוטומטית לזינוק בעלייה
TPMS – מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים
מצלמה אחורית מקורית עם קווים וירטואלים

6 כריות אוויר: זוג כריות אוויר לנהג ולנוסע מלפנים, זוג כריות אוויר צדיות לנהג ולנוסע מלפנים, זוג כריות אוויר (וילון) לשני הצדדים 
לאורך התקרה להגנת ראשי הנוסעים מלפנים ומאחור

ניטרול כרית אוויר לנוסע מלפנים להסעת תינוק במושב הקדמי
נורית התרעה על אי חגירת חגורות בטיחות קדמיות

נורית התרעה על פתיחת חגורות בטיחות למקומות ישיבה מאחור
מלפנים: חגורות בטיחות אקטיביות עם קדם מותחן + כיוונון גובה

מאחור: שתי חגורות בטיחות נגללות עם 3 נקודות עיגון
עגוני ISOFIX לעגינה בטיחותית של כיסא התינוק

נהיגה

מחשב דרך
פנסי הלוגן ראשיים
פנסי ערפל קדמיים

LED פנסי יום

נוחות

מזגן אוויר מקורי
מערכת מולטימדיה מקורית  הכוללת מסך מגע בגודל "7 עם שליטה מההגה

BLUETOOTH דיבורית
שקע AUX + USB להפעלת אביזרים

12V שקע
ממשק Apple Car Play, בעל קישור למערכת המולטימדיה (למכשירים תומכים בלבד)

נעילה חשמלית מרכזית של הדלתות ותא המטען
(TOP בדגמי) מראות צד חשמליות

חלונות קדמיים חשמליים
גלגל הגה מתכוונן לגובה

4 מקומות ישיבה (כולל נהג) 
צבע מטאלי (אופציה)

מראות וידיות בצבע הרכב
חלונות אחוריים כהים
פגושים בצבע הרכב

פסי כרום בתחתית החלונות
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גימור חיצוני ופנימי

דלת תא המטען מזכוכית
ACTIVE TOP גג נפתח חשמלי בדגם

גלגל הגה בריפוד עור
מושב הנהג מתכוונן לגובה

מושבים קדמיים עם משענות ראש מובנות
גב מושב אחורי מתקפל 50:50

2 משענות ראש מאחור עם כוונן גובה
קונסולה מרכזית מאורכת עם תושבות לכוסות

סוככי שמש עם מראת איפור

Active Top Jeans PK

תוספות
גג בצבע כחול ג'ינס

קונסולה קדמית עם צביעה בכחול ולבן 
חישוקי סגסוגת "15
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