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Farniliale
Met de Peugeot Familiale is het mogelijk 7 à 8 personen op een
comfortabele wijze te vervoeren, terwijl indien gewenst, door het
opklappen van de derde bank de reeds grote bagageruimte nog
groter gemaakt kan worden - 80 SAE pk benzinemotor - 145 km/u
ook everbaar met 68 SAE ok dieselmotor - 12A tm / u
f

Nieuwe volledig gesynchroniseerde vier-versnellingsbak
Automatische in- en uitschakelende ventilator
De modellen met benzinemotor zijn voorzien van bekrachtigde
Thermostables remmen

Verwarming met voorruitontwaseming en airconditioning met op
twee snelheden draaibare ventilator
Anti-verblindingsspiegel - A-symetrische koplampen
Compleet dashboard met o.a. temperatuurmeter. elektrisch klokje,
lichtsignaal
Afzonclerlijke voorstoelen, waarvan de leuningen in alle standen
verstelbaar zijn en die ook tot slaapbanken getransformeerd kunnen
worden
Naar keuze stoffen-of kunstleren bekleding

Lengte: 4,58 m - Breedte: 1,62 m
Hoogte belast : 1,43 m - Draairadius : 5,35

\-

m

Trekvermogen voor aanhanger: 12OO kg

Stationcar

Met de Peugeot 4O4
Stationcar heeft men gelijktijdig de beschikking
over een practische en betrouwbare wagen

LAADOPPERVTAKTE EN VOTUME

voor vervoer van goederen, personeel enz.
én over een veilige en comfortabele reis-

Bestuurder en 4 of 5 passagiers: grote
ruimte voor bagage, kisten e.d.

wagen.
De aan drie personen plaats biedende achterbank kan namelijk opgeklapt worden.
waardoor de lengte van de laadvloer van .|.3
tot 2,14 m vergrot wordt.
66 SAE pk benzinemotor - 129 kmlu of
63 SAE pk dieselmoror - 1 15 km/u
Kunstleren bekleding.
Lengte : 4,58 m.

Bestuurd€r en 1 oÍ 2 passagiers: groot
volume en ruim laadoppervlakte voor het
vervoer van goedeÍ€n.

Breedte: 1.62 m.
Hoogte belast : 1,43

m.

Trekvermogen voor aanhanger: 12OO kg.
Bestuurder en I of 2 passagiers : achterbank onder de neergêklapte rugleuning;
langere laadruimte.

Bestuurder alleen

: rechter

vóozitting

verwijderd, maximum laadruimte voor het
vêrvoeÍ van goederen, resp. lange voorwerpen.
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