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familiale -ln<,L
Met de Peugeot Familiale is het mogelijk 7 à 8 personen op een
comfortabele wijze te vervoeren, ter-wijl indien gewenst door het
opklappen van de derde bank de reeds grote bagageruimte nog
groter gemaakt kan worden.
Door de dubbele schroefveren van de achtervering heeft de wagen
zowel leeg als. bij volle belasting een prima wegligging met een
aangename verlng.

Lcngte: 4,58 m
Breedte: 1,62 m
-tloogte belast: 1,43 m
Draaistraal: 5,35 m

De Familiale kan zowel met de 76 ok benzinemotor als met de
o8 pk dieselm.rlor geleverd worden.

Naar keuze: kunstlederen- of stoffen bekleding.

2 afzonderlijhe voolstoelen, verstelbaar tot slaapbanken.

Verwarming-voorruitontwaseming en airconditioning.

frekkracht voor een aanhanger: 1200 kg
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Met de Peugeot 404 Stationcar heeft men gelijk-
tijdig de beschikking over een praktische en
betrouwbare wagen voor vervoer van goederen,
personeel enz. ên cver een veilige en comforta-
bele reiswagen-
De aan drie personen plaats biedende achter-
bank kan namelijk opgeklapt worden, waardoor
de lengte van de laadvloer van 1.3 tot 2,14 m
vergroot wordt.

Lengte uitwenCig: 4,58 m
Breedte uitu.endig: 1.62 m
Hoogte uitwendig (belast): 1.43 m

Lengte van de laadvlr:er: 1.3-2.14 m cn mct uit-
genomen rechter voorstoel: 2.9i m
Breedte van de laadvloer: 1.42 m
Hoogte van de laadruimte: 0.91 m

De 404 Stationcar kan zowel mct de 66 rk
benzinemotor als met de 68 ok dieselmotor
geleverd worden.

Kunstlederen bekleding.

Trekkracht voor een aanhanger: 1200 kg
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break super-luxe

De Peugeot 404 Break paalt het comfort en de elegance van een
luxe pelsonenwagen aan de grote vervoerscapaciteit van een station-
car.

I)e ges:heiden voorstoelen kunnen tot slaapbanken versteld worden.
De achtelbank biedt plaats aan 3 personen, terwijl de neerklapbale
leuning van deze bank het mogelijk maakt te beschikken over
maximum laadoppelvlakte en volume.
Dc bekleding is uitgevocrd in duurzaam en gemakkelijk te onder-
houden kunstleder. De laadvloer is bekleed met mahoniekleuris
hard-plastic voorzien van stootstrips.

De inwendige afmetingcn zijn gclijk aan die van de Stationcar.

76 pk benzinemotof mct automatisch in- en uitschakelende ventila-
tof .

Dehrachtigdc Th:r'r-:ostables rcmmen zorgen voor een stabiele en
Lri Lci-st cÍf iciënte remwerking.
De zorgvuidig uitgckozen kleui'en in combinatie rr,et de roestvrij-
stalen sier,wieldoppen en verchroomde koplampenranden geven de
Sreali een vocrnaam cachet.


