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Peugeot 406 Coupe
Lwi pazur

Drapieznik szos

Jest dziki. Jego wyjqtkowa moc zapewnia Ci rozkosz szybkiej jazdy, jakiej do

tej pory nie znates. Kiedy jestes za kierownica, Peugeot 406 Coupe reaguje

na kazde Twoje polecenie, jakby czytat w Twoich rnvslach. jakby byt czescia

Ciebie. Sylwetka 406 Coupe to wynik pracy najlepszych stylist6w z biur pro-

jektowych Pininfariny. Futurystyczny ksztatt nadwozia podkresla "tempera-

ment" samochodu i wyrafinowany smak wtasciciela. Nieokietznana dzi-

kosc i dynamika - taki jest nowy Peugeot 406 Coupe. Nie bez powodu

magazyn "Playboy" ogtosit go samochodem roku 1997. Konstruktorzy zro-

bili w tym aucie wszystko, aby Twoje marzenia staty sit? rzeczvwistoscia.

Niepowtarzalnie piekna linia i magnetyzm. Plvnnosc i precyzja jazdy.

Peugeot 406 Coupe zawsze jest gotowy i zawsze osiqga cel. To samoch6d

dla ludzi srnialvch i wyrafinowanych, kt6rzy cenia sobie komfort dzikiej jazdy.

Peugeot 406 Coupe daje Ci szanse. abvs poczut sit? drapieznikiern.



Dziki komfort
Peugeot 406 Coupe to samoch6d, w kt6rym doskonale

polaczono nowoczesnosc konstrukcji i wvqode uzvtko-

wania. Firma Peugeot. oferujac swoim klientom samo-

ch6d 0 wyjqtkowej mocy, kt6ry pozwala osiaqnac bardzo

duze predkosci. zadbala jadnoczesnie 0 bezpieczenstwo.

W standardowym wvposazeniu Peugeot 406 Coupe posia-

da ABS oraz poduszke powietrznq dla kierowcy i pasa-

zera. Konstrukcja nadwozia zostala specjalnie wzmoc-

niona dla samochodu 0 tak duzvch rnozliwosciach. Poza

tym wszystko w 406 Coupe pcdporzadkowalisrnv Twojej

wygodzie - komfortowe fotele przednie mogq bye regu-

lowane elektrycznie i rniec elektrycznie skladane oparcia.

We wszystkich wersjach samochodu fotele pasazera

i kierowcy posiadaja parniec ustawienia. Naturalnie 406

Coupe mozna wvposazvc w boczne poduszki powietrzne

i elektronicznie sterowane zawieszenie. Aby podkreslic

wyrafinowanie wtasciciela. wvkoriczvlisrnv sportowa

kierownice i qatke zmiany bieg6w najlepszej jakosci

skora. A jezeli sobie zazyczysz, sk6rzana maze bye cala

tapicerka. Peugeot 406 Coupe to prawdziwie dziki i ele-

gancki samoch6d. To auto, kt6re spelni wygodnie i bez-

piecznie, wszystkie Twoje marzenia 0 predkosci.

Trzylitrowy silnik Peugeot 406 Coupe
pozwoli Ci zostawic

wszystkich w tyle.

Wnfiltrze nowego Peugeota 406 Coupe jest zaprojektowane praktycznie
i przestronnie. Ale przede wszystkim konstruktorzy chcieli

podkreslic w nim wyrafinowanie i klase wlasciciela.



Felgi ze stop6w metali lekkich to
dow6d dbalosci firmy Peugeot
o kazdv, nawet najdrobniejszy,

szczeg61konstrukcji.

Deska rozdzielcza jest przejrzysta
i czytelna. Swojq nowoczasnoscia

przypomina kokpit samolotu.

Peugeot 406 Coupe jest seryjnie
wyposaiony w poduszki
powietrzne dla kierowcy

i pasaiera.



Charakterystyki techniczne modelu Peugeot 406 Coupe
DGSt,pne ersje 2.0 2.0 AUTOMAT 3.0V6 3.0 V6 AUTOMAT

Silnik benzynowy benzynowy benzynowy benzynowy
ojernnosc skokowa (w cm3) 1998 1998 2946 2946

lIose cylindrow 4 4 6 6
Mac maksymalna przy predkosci obrotowej

• norma CEE (kW) 97,4 przy 5500 97,4 przy 5500 140 przy 5750 140 przy 5750
• norma DIN (KM) 135 przy 5500 135 przy 5500 194 przy 5750 194 przy 5750

Maksymalny moment obrotowy przy predkosci obrotowej
• norma DIN (KGm) 18,7 przy 4200 18,7 przy 4200 27,8 przy 4000 27,8 przy 4000

Zasilanie
• wtrysk wielopunktowy • • • •

Hamulce

• przod tarczowe wentylowane • • • •
• ty! tarczowe • • • •
• ABS • • • •Zawieszenie

• przcd niezaleine typu pseudo McPherson, spr~iyny srubowe, amortyzatory zintegrowane, wahacze dolne oraz stabilizator poprzeczny

• ty! niezalezne, typu wielowahaczowego
Ogumienie 205/60R15 205/60R15 215/55R16 215/55R16
OsiCl9i
Pr~dkose maksymalna (km/h) 203 200 235 230
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (w s) 10,5 14,1 7,9 9,6
Zuiycie paliwa (w 1/100 km) wg normy CEE 93/116

• w cyklu pozamiejskim 7,2 7,9 8 8,4

• w cyklu mieszanym 9,4 10,9 10,9 11,6
• w cyklu miejskim 13,1 15,9 15,9 17,2

Ci~ar (w kg)
• pojazdu gotowego do jazdy 1340 1388 1458 1481
• ca!kowity ciezar dopuszczalny 1735 1783 1827 1850

Wymiary (w m)
Dfugose ca!kowita 4,61 4,61 4,61 4,61
Szerokosc ca!kowita 1,78 1,78 1,78 1,78
Wysokosc ca!kowita 1,36 1,36 1,36 1,36
Rozstaw osi 2,700 2,700 2,700 2,700
Liczba miejsc 4 4 4 4
Pojemnosc (w I)
Zbiornik paliwa 70 70 70 70
Bagainik 390 390 390 390

Automobiles Peugeot zastrzega sobie prawo wprowadzania bez zapowiedzi zmian parametr6w technicznych i wyposaienia oferowanych modeli.



Wyposaienie modelu Peugeot 406 Coupe
2.0 3.0V6

• •• •• •
0•• •• •

0 0

• •• •• ••• •• •• •• •• •• ••• •• •• ••• •• •• •
0• •0 0• •• •• •• •0

•• ••
••• •

0 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••• •• •• •• •• •• •• •• •• •

Wyposaienie
Wspomaganie kierownicy
ABS
Regulator predkosci (w wersji ze skrzyniq automatvcznql
Zawieszenie sterowane elektroniczne
Hamulce przednie firmy BREMBO
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasazera
Boczne poduszki powietrzne
Wzmocnienie boczne drzwi oraz elementy pochlaniaiace uderzenia w drzwiach
Wycieraczka przednia z regulowanym czasem pracy
Wycieraczka przednia z detektorem deszczu
Spryskiwacz refektor6w
Swiatla przeciwmgielne
Kierunkowskazy boczne
Swiatlo cofania
Trzecie swiatlo stop
Szyby przyciemniane
Tylna szyba ogrzewana
Lusterko wewnetrzne elektrochromat czne
Lusterka zewneirzne regulowane elektrycznie i podgrzewane
Kierownica sportowa obszyta skora z regulacjij wysokosci i gl~bokosci
Pasy przednie ze zwijaczami i napinaczami pirotechnicznymi
Regulacja wysokosci przednich pas6w bezpieczenstwa
Dwa pasy bezpieczensfwa z tylu 3 punktowe ze zwijaczami
Felgi a uminiowe
Lakier metalizowany
Boczne listwy zabezpieczajqce
Szyberdach elektryczny
Super zamek centralny na pilota
Immobilizer Peugeot
Szyby przednie elektrycznie sterowane
Szyby tylne uchylne
Klimatyzacja
Klimatyzacja automatyczna
Oswietlenie bapeznika
Radio Peugeot Audio 4030 z 8 gfosnikami i sterowaniem pod kierownica
Radio Peugeot Audio 4050 ze zmieniarka CD, wzmacniaczem/equalizerem,
10 glosnikami JBL oraz sterowaniem pod kierownica
Fotel kierowcy i pasazera z requlacja reczna
R~czna regulacja wysokosd fotela kierowcy
Fotele przednie z regulacjij elektrvczna oraz elektrycznym skladaniem oparcia, kierowcy z pamiecia
Tapicerka sk6rzana
Tylna kanapa skfadana i dzielona
Zagl6wki przednie z requlacja wvsokosci oraz kata polozenia
Zagl6wki z tylu
Kierownica oraz gafka zmiany bieg6w obszyte skora
Schowki w drzwiach
Kieszenie w oparciach foteli przednich
Przedni schowek podswietlony i zamykany na kluczyk
Lusterka dla kierowcy i pasazera w oslonkach przeciwslonecznych
Podfokietnik w tylnej kanapie
Klapka wlewu paliwa otwierana z kabiny
Wskaznik poziomu pfynu do spryskiwaczy
Zegarek elektroniczny
Wskaznik temperatury zewnetrznei
Brzeczvk pozostawienia wiaczorwch swiatel
Wskaznik temperatury plynu chiodzaceqo
Wskaznik poziomu oleju
Obrotomierz
Regulacja natezenia oswietenia deski rozdzielczej
Regulacja reflektor6w z kabiny
Wskaznik biegu oraz wybranego programu jazdy (wersje ze skrzyniij eutomaivczna)

• standard; 0 opcja
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