
NEW PEUGEOT PARTNER
 بيـجو بارتنر الجديدة



200 YEARS OF
AUTOMOTIVE PASSION
For over 2 centuries, PEUGEOT has honoured a high-quality and inventive 
French manufacturing tradition. Today more than ever, PEUGEOT is 
harnessing all of its energy to design elegant vehicles that deliver a sensory 
experience to take driving to new levels by heightening all the senses.

200 عام من الشغف
على مدى قرنين من الزمن، حافظت بيجو على مستوى تقاليد الشركة الفرنسية 

المصّنعة وعلى ابتكاراتها. واليوم، تسّخر بيجو جهودها لتصميم مركبات فخمة 
تضمن من خاللها تجربة حّسية ترتقي بالقيادة إلى مستويات جديدة عبر تعزيز 

كاّفة الحواّس.



A BORN WINNER
Crowned the International Van of the Year 2019, the new 
PEUGEOT PARTNER offers you a level of intuitive driving 
experience never seen before in the van segment.

بطل منذ الوالدة
حازت بيجو بارتنر الجديدة على لقب أفضل فان في 

العالم  لعام 2019، بحيث قدم هذا الفان تجربة 
قيادة ال مثيل لها في فئته.
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LOOKS THE PART
The new PEUGEOT PARTNER not only keeps your business moving but also 
drives your image. Careful attention has been paid to its ergonomics to give it 
perfectly balanced proportions and reduced overhang.

هوية مطابقة للتصميم
ال تحافظ بيجو بارتنر الجديدة على حركة أعمالك المستمرة فحسب، ال بل توصل سمعتك 

إلى أعلى المستويات. وكان ال بد من الدّقة في التصميم، والهندسة، لتمنحها أبعادًا 
ا بحجم أصغر. ا وخلفّيً متوازنة وبروزًا أمامّيً
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BUSINESS ON THE GO
أعمال وتجارة متنّقلة
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DIMENSIONS

Type L1 L2 النموذج
Wheelbase 2,785 2,975 قاعدة العجالت

Overall length 4,403 4,753 الطول اإلجمالي

Body width  
(Without Mirrors/ With Mirrors) 1,848/2,107  عرض الهيكل 

)بدون مرايا/مع مرايا(

Minimum overall height 1,849 أدنى ارتفاع إجمالي

Front track width 1,563 عرض المسار األمامي

Rear track width 1,577 عرض المسار الخلفي

Maximum width of side doors 675 أقصى عرض لألبواب األمامية

Maximum height of side doors 1,072 أقصى طول لألبواب األمامية

Minimum width of rear opening 1,087 أدنى عرض لباب التحميل

Maximum width of rear opening 1,241 أقصى عرض لباب التحميل

Maximum height of rear doors 1,196 أقصى ارتفاع لألبواب الخلفية

Minimum ground clearance ~145 أدنى ارتفاع عن األرض

Exterior

Type L1 L2 النموذج
Maximum load height 1,236 1,243 أقصى ارتفاع حمولة

Maximum load length  
(behind last seats) 

1,817 2,167  أقصى طول حمولة 
)خلف المقاعد الخلفية(

Maximum load width 1,550 أقصى عرض حمولة

Minimum load width 1,229 أدنى عرض حمولة

Interior

SHORT VAN LONG VAN

القياسات

الخارج

الداخل

فان قصير فان طويل
Dimensions in mm

القياسات )ملم(
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المواصفات التقنيةالمواصفات التقنية

L1 L2 L1 L2

Engine 1.6L PureTech 1.6L HDI المحّرك

Fuel System Petrol Diesel نظام الوقود

Displacement (cc) 1,587 1,560 سعة المحرك

Cylinders / Valves 4 /16  4/16 األسطوانات/الصّمامات

Power (hp) 110 hp @ 6,050 rpm 92 hp @ 4,000 rpm قوة المحّرك )أحصنة(

Torque (Nm) 150 Nm @ 4,000 rpm 230 Nm @ 1,500 rpm العزم )نيوتن متر(

Transmission op-
tions

5-speed manual خيارات ناقل الحركة

Suspension, front Pseudo McPherson axle التعليق األمامي

Suspension, rear Collapsible crossmember التعليق الخلفي

Brakes, front Vented disc المكابح األمامية

Brakes, rear Disc rotor المكابح الخلفية

Brakes, parking Electric مكابح التوقف

TECHNICAL SPECIFICATIONS

POWER MEETS REFINEMENT
With decades of proven expertise in engine production, the new PEUGEOT 
PARTNER is powered by the latest generation of PureTech petrol engines and HDI 
diesel engines. These refined motors are designed to offer you an unmatched 
balance of power and efficiency.

لقاء بين القّوة والتطّور
في رصيد بيجو عقود من الخبرة المثبتة في تصنيع المحّركات، ولذلك بيجو بارتنر الجديدة 

مزودة بأحدث جيل من محركات وقود PureTech ومحركات ديزل HDI. تمنحك هذه المحركات 
المصقولة توازنًا ال مثيل له بين القوة والكفاءة.
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EFFORTLESSLY
EFFICIENT
When the delivery of power is as refined as 
it gets with our latest motors, fuel efficiency 
comes effortlessly. Expect remarkable fuel 
efficiency figures of up to 21.3 KM/L, without 
compromising on power delivery.

كفاءة بدون أي 
مجهود

عندما تتمّيز محّركاتنا الجديدة بأعلى مستويات 
ا وبدون أّي مجهود.  القّوة، تتوّفر الكفاءة تلقائّيً

ع كفاءة استهالك وقود ملحوظة تصل لغاية  توقَّ
21.3 كم/لتر، من دون المساومة على القّوة.

Type Petrol Diesel النموذج

Fuel Consumption Extra Urban 
(KM/L) [NEDC] 15.2 20.8 استهالك الوقود - إكسترا أوربن 

[NEDC[ )كم/لتر(

Fuel Consumption Urban (KM/L) 
[NEDC] 9.9 18.5 استهالك الوقود - أوربن )كم/لتر( 

]NEDC[

Fuel Comsumption Combined 
(KM/L) [CAFÉ] 14.2 21.3 مجموع استهالك الوقود )كم/لتر(

[CAFÉ]
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The Partner has a segment leading Payload capacity with 
values ranging from 650 to 1,000KG for certain versions.

UP TO 
1,000KG OF 
PAYLOAD 

حمولة لغاية 
1,000 كج

يتمّيز بارتنر الجديد بقدرة حمولة رائدة تتراوح بين 650 
كج و1,000 كج وفقًا لطرازات معينة.
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3.30m3

3.80m3

3.90m3

4.40m3

SHORT VERSION الطراز القصير

الطراز الطويل

مقصورة »ملتيفلكس«
مع مقعد »ملتيفلكس«

مقصورة »ملتيفلكس«
مع مقعد »ملتيفلكس«

LONG VERSION

Multi-Flex cab
with Multi-Flex bench seat

Multi-Flex cab
with Multi-Flex bench seat

إجادة التنظيم
إّن بيجو بارتنر الجديدة، بطرازها القصير بحجم 4.40 متر وبمقعد 

“ملتيفلكس” الفّعال القابل للتعديل )1( يمكن استعماله بأطوال 
تتراوح بين 1.82 متر و 3.09 متر. تتمّيز بسعة حمولة وافرة وحجم 

فّعال يسع اثنين من المنّصات الخشبية األوروبّية “يورو باليت” 
بحجم يتراوح بين 3.30 متر مكّعب و 3.80 متر مكّعب وتســمح 

لــك بيجــو بارتنر الجديــدة بطرازها الطويل الذي يبلغ 4.75 متر 
)+ 35 ســم) بزيادة حجم ســعة الحمولة. فهي تتمّيز أيضًا بطول 

حمولــة فّعــال يتراوح  بين 2.16 متر و 3.44 متــر بفضل مقعد 
»ملتيفلكــس« )1(، وبحجــم حمولة يتــراوح بين 3.90 متر مكّعب و 

4.40 متــر مكّعب بحســب الطراز. وفي وجود مقعــد »ملتيفلكس« 
)1(، يمكــن تحريــر مســند الظهر في المقعد الخلفي لالســتفادة 

من طول المركبة الفّعال، أو رفع المقعد الســتغالل مســاحته 
الفّعالة.

)1( ميزة اختيارية، غير متوّفرة في الطراز النموذجي.

GET ORGANIZED
With a generous load capacity and usable volume, the new 
PEUGEOT PARTNER, measuring 4.40m in length on the 
SHORT version, and an optimum usable length of 1.82m 
to 3.09m with the MultiFlex bench seat )1(, is sufficient to 
accommodate 2 Europallets with a volume of between 
3.30m3 and 3.80m3. Load capacity can be extended to 
4.75m in length )+35cm( with the LONG version. It has a 
usable length of 2.16m to 3.44m with the MultiFlex bench 
seat )1( and a load volume of between 3.90m3 and 4.40m3, 
depending on the version. With the MultiFlex bench seat )1(, 
the backrest can be folded down and the seat can be raised 
to exploit the vehicle’s usable length and volume.

)1( Optional feature, not available on standard version. 
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ATTENTION TO DETAIL
Choose from a range of 4 shades and 2 models of wheel 
rims and hubcaps* to add the finishing touches to your 
new PEUGEOT PARTNER.

Arctic Steel
فوالذي أركتيك رمادي بالتيني

Platinium Grey

INTERIOR UPHOLSTERY
Fabric, Grey )Curtiba & Brasilia(

Banquise White
أبيض بنكيز

Onyx Black
أسود أونيكس

دّقة التفاصيل
اختر من بين المجموعة المؤّلفة من 4 ظالل لأللوان، وأشكال 

إطارات وطاسات* العجالت المتوّفرة بموديلين لتضع لمساتك 
األخيرة على بيجو بارتنر الجديدة.

الكسوة الداخلية
قماش، رمادي )كورتيبا وبرازيليا(

*Depending on version
*بحسب الطراز

15-inch or 16-inch depending on version
15 انش او 16 انش حسب الفئة
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