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To je razgled

trov modela 307 Break. In ker že-
lijo Francozi v isti sapi slediti
trendu avtomobilskega sveta, so
hkrati trgu ponudili tudi njihovo
predstavo malega limuzinskega
kombija - 307 SW, ki ni nič dru-
gega kot le oplemeniten Break.
Pa vendar, ali si SW res zasluži
mesto med limuzinskimi kombi-
ji? Če pogledamo višino karose-

rije osnovnega 307, ugotovimo
da bi že ta lahko spadal med li-
muzinske kombije. Ko nato po-
gledamo še v tabelo konkurence,
ugotovimo, da SW-jeva dolžina
ravno ustreza povprečnemu
kombiju tega razreda, ta pa je
hkrati tudi večja od večine malih
limuzinskih kombijev. Iz tega
razloga lahko razumemo, da, da

želi Peugeot kombijevsko različi-
co 307 prodati hkrati še kot li-
muzinski kombi. Avtomobil se
namreč po zunanjih merah na
nek način uvršča v oba razreda.

Pa vendar »enoprostorce« od
kombijev loči še nekaj več kot le
zunanje mere. Seveda ni vse v
merah. Tu sta pomembni še pri-
lagodljivost in zmožnost prevoza

več kot petih oseb hkrati. SW je
registriran kot sedemsedežnik.
Sicer v osnovi nima sedmih se-
dežev - za kaj takega je treba po-
brskati po seznamu doplačil in
za dodaten sedež ali dva dopla-
čati. Sedež ali dva!? Da, v SW-ju
so vsi sedeži ločeni med seboj.
Tako tudi v drugi vrsti namesto
sedežne klopi najdemo tri med
seboj ločene sedeže, pri čemer
lahko vse tri namestite v tretjo
vrsto. Seveda ne hkrati, saj je
tam prostora le za dva hkrati, to-
da že sama misel o vseh možnih
namestitvah, premikih in prila-
goditvah je spodbudna. Vsakega
od omenjenih sedežev v drugi
oziroma tretji vrsti je mogoče vz-
dolžno pomikati 90 milimetrov
(sredinski sedež 130 mm), pri
čemer pa je treba upoštevati me-
re potnika, ki bo zavzel mesto na
sedežu. Kaj kmalu se lahko na-
mreč zgodi, da s (pre)bogato od-
merjenim prostorom za enega
odvzamete prostor za kolena
drugemu. Ob nameščenih sede-

žih v tretji vrsti seveda tam osta-
ne presneto malo prostora za
prtljago. Vsekakor se na dolžini
slabih 4,5 metra ne da ustvarjati
čudežev, toda Francozi so že
precej blizu. Tako so poskrbeli
tudi za panoramski pogled iz ka-
bine. Na strehi se namreč pri
vseh SW-jih razprostira pano-
ramsko okno vse od prednje šipe
do druge vrste sedežev. V sonč-
nih dneh pa lahko žganje sonca
ustavite z električno pomičnim
zastorom, ki popolnoma prestre-
že sončne žarke. Navsezadnje se
kabina skozi 5,34 kvadratnega
metra zastekljenih površin (od
tega že samo panoramsko okno
pokriva 1,33 m2) nesramno
»učinkovito« segreva. Na žalost
pa tudi SW-jevo poglavitno pred-
nost pred najožjo konkurenco
spremlja nekaj pomanjkljivosti.
Stikalo za električno pomičen
zastor je nameščeno dokaj moč-
no nazaj na sredini med prednji-
ma sedežema, tako da ga sicer
zlahka dosežejo tudi potniki v
drugi vrsti, toda hkrati mora voz-
nik tipati in »zvijati« roke pod

Peugeotovo podvozje je čvrsteje naravnano, kar botruje ne
pretiranemu nagibanju v ovinkih. Udobje vožnje je v sploš-
nem dobro, izjema so le kratke neravnine, ki »prazen« 307
SW neprijetno stresajo.

oporo za roko, saj se stikalo na-
haja natanko tam. Vse to seganje
po stikalu pa predstavlja med
vožnjo določeno stopnjo ogroža-
nja samega sebe in okolice.

Seveda ima steklena streha
tudi svoje prednosti. Te vam bo-
do postale še najbolj očitne, če
se v SW skupaj s svojo izbranko
usedete kako romantično noč,
ko bo nebo jasno in polno zvezd.
Enako seveda velja tudi za kabri-
olete, a ne pozabite: v 307SW si
to lahko privoščite tudi, če je zu-
naj -15 0 C mraza.

Stekla nad glavo bodo veseli
tudi potniki v drugi vrsti, saj je
tako notranjost precej manj te-
mačna in daje občutek prosto-
rnosti, ki je znajo biti še posebej
veseli otroci - nebo nad glavo je
precej zanimivejše od svetlo sive
tkanine.

To so tudi poglavitne razlike
od običajnega 307, saj je arma-
turna plošča glede na osnovo
povsem enaka in tudi tu barvno
monotonost razbija njena oba-

rvanost v enako barvo, kot je ob-
lazinjenje na sedežih. Sama er-
gonomija sedenja je zelo dobra,
stikala so po večini na pričakova-
nih mestih in tudi izbor materia-
lov je kakovosten, kar velja tudi
za samo izdelavo.

Pogonski sklop testnega SW-
ja je predstavljal že dodobra po-
znani 1,6-litrski štirivaljnik, ki raz-
vije 80 kilovatov oziroma 109 ko-
njev največje moči in 147 njuton-
metrov največjega navora. Števil-
ke, ki seveda ne pristajajo ultra-
športnikom, toda to družinsko
usmerjeni 307 SW tudi ne želi bi-
ti. Agregatek se med vožnjo izka-
že za dovolj prožnega in tudi po-
raba neosvinčenega bencina se
nahaja v mejah pričakovanega,
oziroma bolje rečeno, zaželene-
ga. Drugi najpomembnejši del
pogonskega sklopa je vsekakor
menjalnik. Ta je v Tristosedmici
dovolj natančen, s kratkimi in
všečnimi gibi prestavne ročice.

Podobno družinsko narav-
nano je tudi podvozje. To ob
razbremenitvi (ko je v avtomo-
bilu le voznik) dokaj slabo blaži

Armaturna plošča je popolnoma enaka kot pri osnovnem
307. Barvno monotonost razbijajo v barvo oblazinjenja
obarvani deli.

100 milimetrov večja medosna razdalja ponuja več kolenskega
prostora v drugi vrsti sedežev. 117 milimetrov večji previs prek
zadnjega kolesnega para pa več prostora v prtljažniku oziroma
možnost namestitve dveh dodatnih sedežev v tretjo vrsto.

Navsezadnje se kabina skozi 5,34 kvadrat-
nega metra zastekljenih površin nesram-
no »učinkovito« segreva.

In zakaj ravno limuzinski kom-
bi, saj gre dejansko le za v

kombi podaljšano različico
osnovnega modela 307? Medo-
sna razdalja se mu je povečala za
100 milimetrov in tudi previs
prek zadnjih koles je narasel za
opaznih 11,7 centimetra. Ko oba
prirastka seštejemo, dobimo no-
vo skupno dolžino 4422 milime-

Skoraj vsi najbrž poznate značilen slog Jamesa Bonda, ko se nekomu predstavi: »Bond. James
Bond!« Na zelo podoben način bi se lahko predstavil tudi novi Peugeotov 307 SW. Kombi. Limu-
zinski kombi.
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Primerjalna tabela konkurence
Model

motor (zasnova)

gibna prostornina (cm3)

največja moč (kW/KM pri 1/min)

največji navor (Nm pri 1/min)

dolžina × širina × višina (mm)

največja hitrost (km/h)

pospešek 0-100 km/h (s)

poraba goriva po ECE (l/100 km)

cena osnovnega modela (SIT)

Peugeot 307 SW 

1.6 16V

4-valjni - vrstni

1587

80/109 pri 5750

147 pri 4000

4422 × 1746 × 1570

182

12,8

9,9/6,3/7,7

3.690.000

Ford Focus Karavan 

1.6 16V Comfort

4-valjni - vrstni

1596

74/101 pri 6000

145 pri 4000

4454 × 1699 × 1447

185

10,3

9,4/5,4/6,8

3.170.110

Renault Scenic 

1.6 16V Authentique

4-valjni - vrstni

1598

79/107 pri 5750

148 pri 3750

4169 × 1698 × 1675

185

11,2

9,6/6,0/7,3

3.537.000

Renault Megane Break

1.6 16V Authentique

4-valjni - vrstni

1598

79/107 pri 5750

148 pri 3750

4440 × 1700 × 1420

193

10,3

9,6/5,9/7,2

3.169.000

**  - povprečna poraba po normah ECE 

CENE SIT
DDooddaattnnaa  oopprreemmaa
Kovinska barva 70.500
Alarmna naprava 66.500
Predelna mreža med prtljažnikom 
in potniškim prostorom 30.000
CD izmenjevalnik 66.500
Tempomat 66.500
Sistem za pomoč pri parkiranju 70.000
ESP 151.200
Dodatni sedež za 3. vrsto 60.000
NNeekkaatteerrii  nnaaddoommeessttnnii  ddeellii
Prednji žaromet z utripalko 
in meglenko 37.375
Prednja utripalka 1.703
Prednji odbijač 59.546
Prednja maska 127.794
Vetrobransko steklo 65.531
Znak 2.070
Prednji blatnik 26.492
Zadnji odbijač 77.419
Zunanje ogledalo 18.175
Lahko platišče 16˝ 45.355

PEUGEOT 307 SW 1.6 16V PACK 80 kW (109 KM) ● 12,2 s ● 182 km/h ● 10,1  l/100 km

NAŠE MERITVE
Vozne lastnosti
Pospeški s
0-60 km/h: 5,3
0-80 km/h: 8,0
00--110000  kkmm//hh:: 1122,,22
0-120 km/h: 17,4
0-140 km/h: 25,9
1000 m z mesta: 33,9

(153 km/h)

Prožnost s
50-90 km/h (IV.): 14,6
80-120 km/h (V.): 19,1

Največja hitrost 182 km/h
(V. prestava)

Poraba goriva l/100 km
najmanjše povprečje 9,0
največje povprečje 11,8
sskkuuppnnoo  tteessttnnoo  ppoovvpprreeččjjee 1100,,11

Trušč v notranjosti dB
Prestava III. IV. D
50 km/h 57 56 56
90 km/h 63 62 65
130 km/h 70 66 65
Prosti tek 36

Natančnost merilnika hitrosti
kazalec na resnično km/h
30 28,1
50 48,5
70 68,6
90 87,6
100 97,4
130 127,4
150 147,3

Zavorna pot m
od 130 km/h: 70,3
od 100 km/h: 41,6

Okoliščine meritev
T = 21 °C
p = 1021 mbar
rel. vl. = 44 %
Stanje števca: 2407 km
Gume: Dunlop SP SPort 2000 E

Napake med testom
- brez napak

TEHNIČNI PODATKI
Motor: 
4-valjni - 4-taktni - vrstni - bencinski - nameščen spredaj prečno - vrtina in gib
78,5 × 82,0 mm - gibna prostornina 1587 cm3 - kompresija 11,0 : 1 -  največja
moč 80 kW (109 KM) pri 5750/min - srednja hitrost bata pri največji moči 15,7
m/s - specifična moč 50,4 kW/l (68,6 KM/l) - največji navor 147 Nm pri
4000/min - ročična gred v 5 ležajih - 2 odmični gredi v glavi (zobati jermen) - po
4 ventili na valj - glava iz lahke kovine - elektronski večtočkovni vbrizg in elektron-
ski vžig (Bosch ME 7.4.4.) - tekočinsko hlajenje 6,2 l - motorno olje 3,0 l - akumu-
lator 12V, 55 A - alternator 90A - uravnavani katalizator
Prenos moči:  
motor poganja prednja kolesa - enokolutna suha sklopka - 5-stopenjski sinhroni-
zirani menjalnik - prestavna razmerja I. 3,455; II. 1,870; III. 1,280; IV. 0,951; V.
0,795; vzvratna 3,333 - prestava v diferencialu 4,529 - platišča 6,5J × 16 - gume
205/55 R 16 V, kotalni obseg 1,91 m - hitrost v V. prestavi pri 1000/min 31,8
km/h
Voz in obese:   
kombi - 5 vrat, 5 sedežev - samonosna karoserija - Cx = 0,32 - spredaj posamič-
ne obese, vzmetne noge, trikotna prečna vodila, stabilizator - zadaj poltoga pre-
ma, vzdolžna vodila, vijačne vzmeti, teleskopski blažilniki, stabilizator - dvokrož-
ne zavore, spredaj kolutne (prisilno hlajene), zadaj kolutne, servo, ABS, EBD, si-
stem za pomoč pri zaviranju,  mehanska ročna zavora na zadnja (ročica med se-
dežema) - volan z zobato letvijo, servo, 2,8 zasuka med skrajnima točkama
Mere: 
zunanje: dolžina 4422 mm - širina 1746 mm - višina 1570 mm - medosna razda-
lja 2708 mm - kolotek spredaj 1505 mm - zadaj 1510 mm - najmanjša razdalja
od tal 120 mm - rajdni krog 11,4 m
notranje: dolžina (od armaturne plošče do srednjega/zadnjega naslonjala)
1680/2360 mm - širina (komolci) spredaj 1470 mm, v sredini 1480 mm, zadaj
1335 mm - višina nad sedežem spredaj 950-1020 mm, v sredini 930 mm, zadaj
860 mm - vzdolžnica spredaj 890-1100 mm, v sredini 880-540, zadaj 460-660
mm - dolžina sedalnega dela prednji sedež 480 mm, v sredini 460 mm, zadnja
klop 460 mm - premer volanskega obroča 380 mm - prtljažnik (normno) 520-
1536 l - posoda za gorivo 60 l
Mase: 
prazno vozilo 1324 kg - dovoljena skupna masa 1923 kg - dovoljena masa prikolice
z zavoro 1100 kg, brez zavore 695 kg - dovoljena obremenitev strehe 100 kg
Zmogljivosti (tovarna):
največja hitrost 182 km/h - pospešek 0-100 km/h 12,8 s - poraba goriva (ECE)
9,9/6,3/7,7 l/100 km (neosvinčeni bencin, OŠ 95)

GARANCIJA IN
ZAVAROVANJE
Garancija:
1 leto brez omejitve kilometrov sploš-
ne garancije, 12-letna garancija za
prerjavenje
OObbvveezznnoo  zzaavvaarroovvaannjjee::  

7744..990000  SSIITT
PPoollnnoo  kkaasskkoo  zzaavvaarroovvaannjjee  bbrreezz  
ddooddaattkkoovv  ((ookkvviirrnnaa  vvrreeddnnoosstt))::  

111144..440000  SSIITT

MERE

15
70

s: 1505
z: 1516

1746 4422

2708

OCENE: Peugeot 307 SW 1.6 16V Pack
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29

78

23

37

24

330

Zunanjost (15)

Notranjost (140)

Motor, menjalnik (40)

Vozne lastnosti (95)

Zmogljivosti (35)

Varnost (45)

Gospodarnost (50)

Skupaj

Podaljšani 307 deluje skladnejše od osnovne različice. Kakovost izdelave ne zasluži
pripomb.
Zelo dobra prilagodljivost, prostornost v tretji vrsti namenjena bolj otrokom kot odraslim. V
paketu Pack oblazinjenje iz velurja oplemeniti počutje in tudi odlagalnih prostorov je veliko.
Motor je povprečne moderne gradnje in za družinske izlete dovolj prožen. Gibi prestav-
ne ročice so kratki in natančni. Šesta predstava bi zmanjšala porabo na avtocestah.
Vozne lastnosti so brez posebnih pripomb. Vse je dobro ali celo zelo dobro, le pod-
vozje bi pri razbremenitvi lahko malo učinkoviteje požiralo krajše neravnine.
Pospeški na testu so bili sicer boljši od tovarniško obljubljenih, a še vedno le v razred-
nem povprečju. Prožnost je zadovoljiva, kar velja tudi za končno hitrost.
Bogata osnovna varnostna opremljenost (6 varnostnih blazin, ABS, tipalo za dež ...).
Izstopa tudi sedem tritočkovnih varnostnih pasov, ki občutek varnosti še okrepijo.
Sprejemljiva poraba goriva, ki bi jo šesta prestava v menjalniku še zmanjšala. Žal le za-
konsko obvezna splošna garancija. Tudi osnovna cena glede na konkurenco izstopa.
Dobre in slabe lastnosti so prevzete iz osnovnega 307. Pri nakupu Peugeotovega
kombija oziroma limuzinskega kombija se vam bo zajetno doplačilo za SW bolj in bolj
obrestovalo. Navsezadnje je prednosti več, kot je dejanska vrednost doplačila. Če
omahujete glede nakupa Breaka, rajši stisnite in posezite po SW-ju. Ne bo vam žal.

OCENA

Kriterij ocenjevanja ((ŠŠtt..  ttooččkk  ==  oocceennaa)) :0-180 = 1; 181-240 = 2; 241-300 = 3; 301-360 = 4; 361-420 = 5

panoramsko okno
sedežna prilagodljivost
registriran za 7 oseb
7 tritočkovnih varnostnih pasov
opremljenost
občutek v kabini
nizek nakladalni rob prtljažnika

HVALIMO IN GRAJAMO

CENE (Revoz) SIT 
Osnovni model 3.830.000
TESTIRANO VOZILO 3.981.100

vse mere so v mm

udobje pri razbremenjenem 
avtomobilu
pri dnevnih lučeh neviden zaslon
klimatske naprave
majhni zunanji ogledali
stopničasto dno pri odstranjenih
zadnjih sedežih

Užitek v vožnji: 
Če je avtomobil z vozniškega sedeža znan in povprečno dražljiv, pa je zadaj dru-
žinski raj. Veeelika panoramska streha in možnost prestavljanja treh zadnjih fo-
teljev na pet različnih mest so zelo vabljive plati Esveja.

441 2 3 5

s: 1470
sred: 1470

BBRREEAAKK  AALLII  SSWW  --  CCEENNAA  NNII  EEDDIINNOO,,  KKAARR  OODDLLOOČČAA!!

Gre pri razliki med Breakom in SW le za razliko v ceni ali opremi,
ali gre za še kaj več?
Cenovno je odločitev pravzaprav preprosta: bogatejši izmed
dveh Breakovih oprem (XS, 3.371.000 sit) do SW-jeve
(3.690.000 sit) osnovne opremljenosti manjka le samodejna
klimatska naprava. Ta vas bo po denarnici udarila za nadaljnjih
255.000 SIT. Če pa tako opremljenega Breaka XS primerjate s
SW-jem, ugotovite, da je Break sicer še vedno v prednosti za
64.000 SIT, toda ta vrednost v primerjavi z dobrimi 3,6 milijona
tolarjev in ob upoštevanju, da je SW precej bolj prilagodljiv in
omogoča prevoz tudi sedmih oseb, tehtnico prevesi v prid SW-
ja. Vsi, ki pa si želite dodatne svetlobe od zgoraj, si lahko v Bre-
aku zamislite sončno streho (doplačilo 141.000 SIT), ki je hkra-
ti tudi pomična, toda v tem primeru se tehtnica tudi s cenovne-
ga stališča odločno prevesi na SW-jevo stran.
Toda to seveda še ni vse. Pomembnejše je, kaj obe različici nudi-
ta. Break je pač le karavan, tak, kakršnih smo vajeni tudi pri dru-
gih blagovnih znamkah. Dva sedeža spredaj in klop zadaj, velik
in še povečljiv prtljažnik, avtomobilske vozne lastnosti. To je vse.
SW je druga zgodba. Znotraj enakih dimenzij in za le malenkost
več denarja nudi precej več - občutek prostornosti, svoboden po-
gled tudi navzgor. Gre za že skoraj kabrioletski občutek, le brez
nadležnega pihanja okoli ušes. Doživetje vožnje je tako lepše tu-
di za otroke na zadnjih sedežih, še celo tisti v tretji vrsti bodo za-
to, ker je tam sedenje višje, dobro videli tudi naprej.  Odločitev je
pravzaprav jasna - za Break se bodo odločili le tisti, ki pri nakupu
varčujejo, ki si tudi klimatske naprave ne bodo privoščili. Tisti, ki
osnovne cene Sweja preprosto ne dosežejo.

kratke neravnine, ki dobesedno
stresejo kabino z neljubimi
tresljaji in s truščem. Stvari se
umirijo pri obremenitvi. Takrat
je SW bolj uglajen in udoben,

kar se pozna tudi pri učinkovi-
tejšem blaženju. V ovinkih se
307 še naprej dobro znajde, na-
gibanje karoserije je za družin-
sko naravnan avtomobil spre-
jemljivo, sledenje prednjemu
kolesnemu paru je dolgo stabil-
no in šele resnično pretiravanje
prisili avtomobil v podkrmarje-
nje z nežnim zdrsom prednjih
koles.

»Kombi. Limuzinski kom-
bi,« pravi Peugeot 307 SW. Ob
natančnejšem pregledu poglavit-
nih lastnosti ugotovimo tudi sa-
mi, da ga zelo velik odstotek nje-
govih lastnosti usmerja v svet
enoprostorcev. Za največje
skeptike pa le pomislek. Peugeot
je v paket 307 Break uspel spra-
viti kar dva avtomobila: poleg
cenovno ugodnejšega kombija

še prilagodljivost in uporabnost
limuzinskega kombija. Včasih bi
rekli, da so ubili dve muhi na en
mah. Peugeot, delo dobro
opravljeno!               Peter Humar

880-540

1680
950-1020

930

890-1100 520-1536 l

Nalaganje  je prek le 540 milimetrov visokega nakladalne-
ga roba dovolj nezahtevno. 520 litrov osnovnega prtljažni-
ka je ob odstranitvi sedežev druge (in tretje) vrste povečlji-
vih na  1536 litrov. Dno je pri odstranjenih sedežih stopni-
často.

Glavne razlike med SW-jem in Breakom: panoramsko ok-
na, mizice na prednjih sedežih in ločeni sedeži zadaj.


