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Cristian Sterea

Pe lângă sistemul de propulsie 
hibrid, care oferă performanțe 
bune cu un consum redus de 
combustibil, și tracțiunea 4x4, 
3008 Hybrid4 se remarcă prin 
confortul bun oferit pasagerilor,  
și prin habitaclul încăpător. Din 
păcate, prețul afișat restrânge plaja 
potențialilor clienți la familiștii cu 
puternice convingeri ecologiste.
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taclu. Niciun pasager nu se poate plânge de lipsa 
spațiului, dar portbagajul, comparativ cu o versi-
une convențională, renunță la circa 100 de litri 
în favoarea bateriilor, având 420.

Cu un preț de 38.313 euro, Peugeot 3008 
Hybrid4 nu pare o alternativă prea accesibilă 
ca mașină de familie, oricât de economică, po-
livalentă, încăpătoare sau bine echipată ar fi. În 
schimb, dacă îl privim ca pe un deschizător de 
drumuri în ceea ce privește propulsia hibridă, 
s-ar putea ca prețul să nu mai pară atât de mare, 
pentru că lucrurile rare sunt scumpe. Iar alătura-
rea diesel-electric încă este o floare rară.
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Pe scurte perioade de 
timp, 3008 Hybrid4 

poate rula exclusiv 
electric, iar energia 

recuperată la frânare 
este stocată într-o 

baterie Ni-MH.

Maneta de comandă 
a transmisiei are un 
design interesant și 
există un buton rotativ 
pentru alegerea modului 
de lucru a propulsiei.

PEUGEOT 3008 HYBRIB4

Preț (euro) 38.316

Concurenți:  Renault Scénic, Seat Altea, VW Touran

Putere maximă totală (CP) 200

0–100 km/h (s) 9.2

Viteză maximă (km/h) 191

Consum mediu ECE (l/100 km) 4,0

Emisii CO2 (g/km) 104

Propulsie Motor termic: diesel, 4L, 1997 cmc, 163 CP/ 
3850 rpm, 300 Nm/1750 rpm  
Motor electric: curent alternativ, sincron, 27 kW,  
200 Nm. Baterie: Ni-MH, 31 kW.  
Cutie robotizată cu 6 trepte, trac țiu ne integrală

Caroserie MPV cu 5 locuri. L x l x h: 4365 x 1873 x 
1610 mm. Ampatament: 2613 mm. Volum portbagaj: 
420 l. Masă la gol: 1660 kg

DATE TEHNICE

INGENIOASA PROPULSIE DIESEL-HIBRID 
ÎMBUNĂTĂȚEȘTE PERFORMANȚELE ȘI 

PROPUNE UN SOI DE TRACȚIUNE 4x4.


