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PARTNER ELECTRIC FÖR ALLA BEHOV
Vi tar ytterligare ett steg i den tekniska
utvecklingen och har nu en modell med en
motor som är 100 % eldriven. Med 
minskad miljöpåverkan och med innovativa 
transportlösningar följer ökad körglädje. 

Partner Electrics succé bygger på 
kompromisslös flexibilitet, användbarhet och 
den har dessutom en lastkapacitet som är 
bland de bästa i sitt segment. Partner Electric 
har en elmotor med dynamisk förstklassig 

prestanda och en effekt på 49 kW (67 hk) samt 
en räckvidd på 170 km vid blandad körning 
(NEDC) vilket skapar förutsättningar för 
flexibilitet i vardagen.

Partner Electric har en av de bästa last- kapaciteterna 
inom sitt segment och finns tillgänglig i två längder: 
L1 (kort) och L2 (lång). Maxlasten på 695 kg är 
bland de bästa i sin kategori. Nya Partner Electric 
kompromissar inte.

*Nyttolastlängd och lastkapacitet samt bild av lastutrymmet,
är utan tillvald reservhjulsutrustning och komfortmellanvägg.
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DET FLEXIBLA MULTIFLEX-SÄTET

Partner Electric har en elmotor med hög 
dynamisk prestanda med en effekt på  
49 kW (67 hk) och ett omedelbart tillgängligt 
vridmoment på 200 Nm. Utrustad med en 
steglös och konstant inkopplad automatväxel 
ger en känsla av dynamik och smiddighet 
redan från start redan och vidare under alla 

accelerationsfaserna utan att behöva byta 
växel. Räckvidden på 170 km vid blandad 
körning (NEDC) ger stor flexibilitet i vardagen. 
Partner Electric är tystgående vilket är 
karaktäristiskt för elbilar, detta fullbordar 
körupplevelsen. Den har ett Elektroniskt 
Antisladdsystem (ESP) som standard och 

det är kopplat till starthjälp i backe, vilket 
ökar användarsäkerheten. Partner Electric är 
utrustad med 100 % elektrisk kupévärmare 
som gör det möjligt att snabbt få upp 
temperaturen.

DET BÄSTA INOM ELTEKNOLOGIN

* Standardutrustning i Sverige

Partner Electric har en flexibilitet utan 
motstycke. Med Multiflex-sätet* får man 
en extra sittplats i kupén för en tredje 
passagerare och det gör det möjligt att

anpassa innerutrymmet, lastutrymmet
och kupén efter dina behov. Partner Electric 
är exceptionellt anpassningsbar och har 
unika prestanda när det gäller lastkapacitet 

och användarvänlighet. Sidoplatsen på 
Multiflex-sätet kan fällas helt för att frigöra 
ett platt golv som blir en fortsättning av 
lastutrymmet. Partner Electric kan alltså  

ta laster upp till 3 meter långa (3,25 meter  
i den långa versionen) vid en höjd på  
10 centimeter. Sittplatsen på sidoplatsen 
kan även fällas helt så att höga föremål kan 
transporteras i kupéutrymmet. I ryggstödet 

i det mellersta sätet finns en skrivplatta  
och under den uppfällbara sitsen under  
den uppfällbara sitsen finns ett väl dolt
förvaringsutrymme.
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EN OTROLIG ENERGI

Partner Electric är utrustad med två
litiumjonbatterier med hög energidensitet.  
De har en kapacitet på 22,5kW/h. Batterierna 
är placerade under lastrumsgolvet framför 

och bakom bakaxeln, vilket bevarar 
köregenskaperna för Peugeot Electric och 
påverkar inte lastutrymmets volym.

MINUTER 
snabbladdning

TIMMAR
normalladdning

NORMALLADDNING PÅ 8,5 tim*
Med den laddningskabel som levereras som standard kan du 
enkelt, och med full säkerhet, ladda Partner Electric i ett vanligt
vägguttag (upp till 14 A). Flera aktörer på marknaden erbjuder 
en laddbox som installeras i hemmet eller på företaget. Dessa 
är speciellt framtagna för elbilar. Laddning avslutas automatiskt 
när batteriet är fulladdat. Fulladdad med ny energi är Partner
Electric redo för nya utmaningar!
* Beräknad laddningstid med vanligt eluttag: 14 A.

SNABBLADDNING PÅ 30 MINUTER*
Snabbladdningen  (upp till 95 A) för Partner Electric är framtagen 
för att vara enkel och mycket effektiv, bra om du har bråttom. 
Snabbladdningen gör det möjligt att ladda batteriet till 80 %  
på 30 minuter. Detta kan du göra via en offentlig laddstation.
* Tillval

Innovativ eco-driving:  
Förbrukningsmätaren och återuppladdningen 
vid inbromsning samt motorbromsning är 
tydligt placerade på instrumentpanelen 

och hjälper föraren att köra ekonomiskt. En 
mätare för extern förbrukning - värme och 
luftkonditionering - ger föraren all information 
som behövs för lugn och säker körning. 

30

8,5



www.peugeot.se/transportbilar

Uppgifterna och illustrationerna i denna broschyr är baserade på de tekniska uppgifter som 
gäller vid tryck. Utrustningen är standard eller tillval, beroende på version. Inom ramen för sin 
kontinuerliga strävan att förbättra sina produkter förbehåller sig Peugeot Sverige rätten att när 
som helst ändra tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. De aktuella fotografiska 
reproduktionsmetoderna kan inte återge färgernas lyster i sin helhet. Broschyren ska därför 
uppfattas som en allmän information och utgör ingen avtalshandling. För ytterligare preciseringar 
och kompletterande information, kontakta din Peugeotåterförsäljare. Innehållet i denna broschyr 
får inte reproduceras utan uttryckligt tillstånd från Automobiles Peugeot.
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Ruta återförsäljare


