
Nya Expert



Expert Plancher – Skåp, Flak, Flak med kåpa

Expert Plancher – Skåp, Flak, Flak med kåpa
Expert Skåp
Expert Crew Cab – Dubbelhytt, upp till 5 personer
Expert Combi – Upp till 9 personer
Expert 4X4







Nya Expert vs utgående Expert
- Lägre
- Högre  lasthöjd
- Längre lastutrymme
- Breddare lastutrymme





Lastkapacitet

Utökad lastkapacitet +200 kg CZ02 BlueHDi 95 Man & ETG6

Utökad lastkapacitet +400 kg CZ02 BlueHDi 150 Man

Utökad lastkapacitet +300 kg CZ02 BlueHDi 180 AUT



Nya Expert L1 vs Partner L2



Förbrukning & C02-utsläpp



Ny Plattform
• Modern lättviktsplattform 

Bilen är byggd på koncernens modulära EMP2-baserade bottenplatta och Expert åtnjuter därmed många 
egenskaper som personbilen Peugeot 308 har prisats för

• bland annat ett kompakt yttre och imponerande innerutrymmen och hög lastförmåga, klassledande 
bränsleförbrukning och högsta kvalitet.

• Eftersom Expert byggs på samma plattform som nya 308 är den mellan 100 och 400 kg lättare än konkurrenterna 
i klassen trots alla förstärkningar och anpassningar som gjorts för yrkesbilar. 

• Expert levererar därmed klassens lägsta förbrukningssiffror samtidigt som bilen får lasta 100 till 150 kg mer än sin 
föregångare.

• Höjd förarplats med 11 cm jämfört med utgående Expert

• Förbättrad lastkapacitet



Moduwork

• Möjliggör transport av längre föremål, 3324/3674/4026

• Möjlighet att lasta föremål upp till 3,3m med en transportbil som har en 
totalt längd på 4,6m

• Skydda lasten från dåligt väder

• Säker lastning

• Utökad lastkapacitet med 0,5m3

• Utökad lastlängd med 1,16 m 

• Endast ett säte som påverkas



Moduwork



Moduwork





Moduwork



Expert Snoeks

• För kunder som behöver en transportbil för 5-6 personer

• Endast L1 och L2

• Kommer finns tillgänglig med antingen fasta säten eller vikbara 
säten. 

• Ej kombinerbart med Moduwork





Fabriksmellanvägg

• Standard till samtliga paket med fönster. Till PRO och PRO+ ingår 
även lastlucka.



Inklädnad väggar/golv - tillval



Radio/Touchscreen/Navigation

• Radio med Aux- och USB uttag samt Bluetooth – InBusiness/ PRO

• Radio & 7" Touchscreen, Mirror screen, WIFI, Bluetooth, USB – PRO+

• 3D Navigation & Radio & 7" Touchscreen, Mirror screen, WIFI, 
Bluetooth, USB - Tillval



Säkerhetssystem

• Parkeringsradar bak - PRO

• Parkeringsradar bak & fram med Backkamera samt 
dödavinkelvarnare, Touchscreen – PRO+

• Parkeringsradar bak & backkamera med display i 
backspegeln - Tillval



Säkerhetssystem
• Avåkningssystem, Lane departure warning – varnar föraren när man kommer över 

mittlinjerna. Bilens kamera läser av mittlinjer och registrerar att du inte blinkar åt den 
riktning som bilen korsar mittlinjerna - Tillval. 

• Avläsning av skyltar - Systemet fungerar med hjälp av en kamera placerad på vindrutan 
och ger föraren information om den aktuella hastighetsbegränsningen. När systemet känner 
av en hastighetsskylt kan du med ett tryck på en knapp godkänna den rekommenderade 
hastigheten - Tillval.

• Trötthetsvarnare - föraren varnas när man kört en längre sträcka(2h) genom en 
påminnelse i displayen – Standard. 

• Adaptiv farthållare – bilen jobbar aktivt efter föraren ställt in sin önskad hastighet och 
bromsar in när man närmar sig en framförvarande bil. Bilen anpassar sig därefter till 
framförvarande bils hastighet och ökar därefter till önskad hastighet när vägbanan är fri. 
Föraren är alltid ansvarig för att rätt hastighet och avstånd hålls, även när den adaptiva 
farthållaren används och måste alltid vara bered på att ingripa och hjälpa den adaptiva 
farthållaren - Tillval. 

• Kollisionsvarnare, Active City break – Systemet hjälper till att undvika kollisioner med 
rörliga och stillastående hinder på vägen, inklusive fotgängare, i hastigheter upp till 
30 km/h, och minska kollisionshastigheten när bilen rullar i över 30 km/h - Tillval.



Head up display
• Unika på marknaden med detta tillval

• Visar hastighet, farthållarens bestämda hastighet, avstånds varning(tillval), varning active city break(tillval)

• Navigation

• Avläsning av skyltar



Förvaring



Exteriör



Skjutdörrar/Bakdörrar
• Dubbla sidoskjutdörrar - Tillval

• Automatisk öppningsbar skjutdörr samt 2st fjärrnycklar - Tillval

• Handsfree automatisk öppningsbar skjutdörr(Keyless, Elektrisk backspegel, Kromade handtag) - Tillval

• Handsfree automatiskt öppningsbara skjutdörrar(Elektrisk backspegel, Regnsensor, Dimljus fram) - Tillval

• Handsfree automatiskt öppningsbara skjutdörrar(Keyless, Elektrisk backspegel, Kromade handtag, 
Regnsensor, Dimljus fram) - Tillval

• Kombilucka bak med eluppvärmd ruta samt torkare - Tillval

• 235°öppningsbara bakdörrar(endast L3) - Tillval



Expert 4X4 Dangel
• Med mer än 40 000 levererade bilar med 4X4 och 35 års samarbete med PSA

• Kommer erbjudas på 120 och 150 BlueHDi S&S

• All road eller off road version förhöjd med 6cm. 



Nya Expert LCV

• Storleksnivåer från 4,6-6,6m3

• Hög lastkapacitet – upp till 1400kg

• Högre kvalite & utökade utrustningsnivåer

• Bättre komfort med upphöjd förarplats, ljudisolering

• Moduwork – Sofistikerad modularitet av passagerarutrymmet

• CTO - lägsta förbrukning & CO2-utsläpp i segmentet

• Stadsvänlig transportbil på 4,6m



Nya Traveller

• 3 olika nivåer
- Combispace
- Premium Combispace
- VIP Shuttle



Nya Traveller



BOXER



Nya Euro6 motorn
Nuvarande motor med 150 hk och 180 hk ersätts av 163 hk men bibehåller samma starka vridmoment som 

150 hk-motorn. 110 hk och 130 hk ersätts med samma antal hk men med ett starkare vridmoment.  



Nya Euro6 motorn


