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Osem let!Osem let!

Številka je pravzaprav logično
zaporedje tistega, kar nam Peu-

geot ponuja že vrsto let. Toda to-
krat ni večja le številka. Večji je tu-
di avtomobil. 807 je na zunaj za
272 milimetrov daljši, 314 milime-

trov širši in 142 milimetrov višji,
ali če želite drugače, za dobro četr-
tino metra daljši, tretjino metra šir-
ši in slabo sedmino metra višji.
No, to pa so številke, ki novinca
postavljajo kar za cel razred višje. 

Pa pustimo številke ob strani.
Raje se prepustimo občutkom. Da

večjih mer izza volanskega obro-
ča ni opaziti, ne moremo trditi.
Če ne drugje, to zagotovo opazite
na ozkih parkirnih mestih. 807
zahteva kar nekaj pazljivosti,
predvsem pri odmeri njegove širi-

ne. Pa tudi dolžine, ki ni več mač-
ji kašelj. Še posebej, če je niste va-
jeni. Ob tem pa je ravno odrezan
zadek, ki ga ponuja 806, zadaj na-
domestil še nekoliko bolj zaob-
ljen zadnji del, kar seveda pome-
ni, da se morate tudi tega dodat-
no privaditi. Ampak vse to, kar se

Peugeot 806 se poslavlja. Poslanstvo je opravil,
zdaj pa mesto prepušča svojemu novejšemu,
večjemu, varnejšemu in nenazadnje tudi boga-
tejšemu bratu. Peugeotu 807.

Veliko udobja Peugeot 806 glede na svojo
dolžino preprosto ni mogel ponujati.
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v mestih izkaže za slabost, se
marsikje izkaže za prednost.

Ljubitelji zanimivih linij in
oblik bodo to zagotovo opazili
na armaturni plošči. Tradicio-
nalne linije, ki jih srečamo v
806, so zdaj zamenjale povsem
nove, predvsem pa nevsakdanje.
Nadstrešek, na primer, je izobli-
kovan tako, da mimo merilnikov,

nameščenih na sredini, skozenj
čez dan nežno vdira svetloba.
Ljubitelji igre s svetlobo bodo te-
ga zagotovo veseli. Smaragdno
obarvanim merilnikom sledi po-
dobno obarvan pokrov nenavad-
no majhnega predalčka ob pre-
stavni ročici. Poleg merilnikov
so na armaturni plošči tudi trije
informacijski zasloni. Tisti pred
volanskim obročem, ki je name-
njen opozorilnim lučkam, oni
pod merilniki, ki je namenjen
radijskim sporočilom RDS in
podatkom iz potovalnega raču-
nalnika, ter zaslon klimatske na-
prave, nameščen na sredinski
konzoli. In ko pričnete odkrivati
in odpirati še predale ter predal-
čke okoli sebe, ugotovite, da se
udobje, ki ga ponuja dom, poča-
si seli tudi v avtomobile. Tega Pe-
ugeot 806 glede na svojo dolžino
preprosto ni mogel ponujati.
Predalov je pač primanjkovalo.
Celo do te mere, da so šele ob
zadnji pomladitvi povsem na
dnu sredinske konzole pritrdili
dodatno usnjeno torbico, ki naj

bi reševala ta problem. Vendar,
da tudi Peugeot 807 ni popoln.
Nekaj mu manjka, in sicer upo-
raben predal, kamor bi lahko od-
ložili malenkosti, kot so ključi ali
pa mobilni telefon. Še najpri-
mernejši prostor za slednjega se
je našel v utoru roča za zapiranje
vrat, čemur pa ta seveda še zda-
leč ni namenjen. 

Toda v novem Peugeotu na
pogled ni prijaznejša in uporab-
nejša le armaturna plošča. Tudi
položaj za volanskim obročem je
postal bolj ergonomičen. To bi
lahko pripisali predvsem dodat-
ni višini potniške kabine, ki
omogoča nekoliko višjo postavi-
tev armaturne plošče, s čimer se
je voznikov delovni prostor pri-
bližal osebnim avtomobilov in se
tako občutno oddaljil od dostav-
nikov. Na slednje še najbolj spo-
minja ročica ročne zavore, ki je
še vedno nameščena levo ob voz-
nikovem sedežu. Tam pa ni le v
napoto, ampak je tudi težko do-
segljiva. Toda če to slabost od-
mislimo, je Peugeot 807 narav-
nost prijazen do voznika. Vse je
na dosegu roke! Stikala za uka-
zovanje radijskemu sprejemniku
so se zdaj v obliki ročice preseli-
la ob volanski obroč, kar se izka-
že za veliko prednost. Merilniki
so skoraj ves čas v vidnem kotu,
ročica menjalnika pri roki, prav
tako stikala klimatske naprave in
v teh pogledih je 807 nedvomno

1. Peugeot 807: zanimive linije in številni
uporabni predalčki. 2. Peugeot 807: dve
vzvratni ogledalci ter stikala za električni po-
mik drsnih vrat in osrednje ključavnice. 
3. Peugeot 806: eno vzvratno ogledalo, stika-
li za električni pomik zadnjih bočnih stekel in
strešno okno. 4. Peugeot 806: precej konven-
cionalne linije, predvsem pa pomanjkanje
predalov. 5. Peugeot 807: udobje zadnjih po-
tnikov dopolnjujejo zračnik ter stikali za urav-
navanje pretoka zraka in električno odpira-
nje drsnih vrat. 6. Že 806 je ponujal izdatno
prilagodljivo notranjost in po želji tudi svetlo
notranjost. 7. Peugeot 806: že ta je ponujal
predal in držalo za plastenko, električni po-
mik stekla v vratih, zložljivo mizico in žep na
hrbtu prednjega sedeža.

Razlike v letih, merah in predvsem eleganci. 

Zmogljivosti niso mnogo boljše od tistih v
Peugeotu 806 2.0 HDi.
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CENE SIT
DDooddaattnnaa  oopprreemmaa
Kovinska barva 91.000
Alarmna naprava 70.000
Trojno strešno okno 330.000
Dva sedeža v tretji vrsti 168.000
Usnjeno oblazinjenje 330.000
Tipalo tlaka v pnevmatikah 121.000
Tempomat 85.000
Sistem za pomoč pri parkiranju 120.000
NNeekkaatteerrii  nnaaddoommeessttnnii  ddeellii
Prednji žaromet z meglenko
in smernikom 233.500
Prednji odbijač 76.600
Prednja maska 12.300
Vetrobransko steklo 101.000
Znak 3.800
Prednji blatnik 63.000
Zadnji odbijač 57.300
Zunanje ogledalo 47.200

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 807 

2.2 HDi ST

4-valjni - vrstni

2179

94/128 pri 4000

314 pri 2000

4727 × 1854 × 1752

182

13,6

10,1/5,9/7,4

6.750.000

Citroën C8 

2.2 HDi SX

4-valjni - vrstni

2179

94/128 pri 4000

314 pri 2000

4726 × 1854 × 1856

182

13,6

10,1/5,9/7,4

6.660.000

Renault Grand Espace 

2.2 dCi Authentique

4-valjni - vrstni

2188

95/129 pri 4250

290 pri 1750

4787 × 1810 × 1690

185

12,4

8,8/6,1/7,1

7.007.000

Volkswagen Sharan 

1.9 TDI Basis

4-valjni - vrstni

1896

85/115 pri 4000

310 pri 1900

4634 × 1810 × 1762

181

13,7

8,3/5,2/6,3

5.689.009

PEUGEOT 807 2.2 HDi ST 79 kW (107 KM) ● 12,3 s ● 185 km/h ● 11,1 l/100 km

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

110033..000000  SSIITT
PPoollnnoo  kkaasskkoo  zzaavvaarroovvaannjjee  bbrreezz  
ddooddaattkkoovv  ((ookkvviirrnnaa  vvrreeddnnoosstt))::  

225500..000000  SSIITT

MERE

17
52

s: 1570
z: 1548

s: 1530
z: 1580

1854 4727

2823

930-1000
1570-1740

920-560900-1100

990

830-2948l

OCENE: Peugeot 807 2.2 HDi ST
11

115

35

71

25

39

35

331

Zunanjost (15)

Notranjost (140)

Motor, menjalnik (40)

Vozne lastnosti (95)

Zmogljivosti (35)

Varnost (45)

Gospodarnost (50)

Skupaj

Peugeot 807 je nedvomno eleganten limuzinski kombi, ampak nekateri se bodo ob-
račali tudi za tekmeci.
V primerjavi s predhodnikom je v potniškem prostoru viden napredek, čeprav gole
mere tega morda ne pokažejo v celoti.
Kombinacija motorja in menjalnika se zdi temu Peugeotu pisana na kožo, nekateri
pa bodo morda pogrešali nekaj dodatnih »konjev«.
Tako kot avto je tudi vzmetenje prilagojeno predvsem udobni vožnji, toda tudi pri
večjih hitrostih je 807 še vedno zelo varen limuzinski kombi.
Potrebe marsikatere družine Peugeot 807 2.2 HDi v celoti zadovoljuje. Zahtevnej-
šim ostane le še 3,0-litrski bencinski motor.
Ksenonski žarometi so sicer za doplačilo, je pa zato serijskih kar 6 varnostnih blazin
in tipalo za dež.
Cena resda ni nizka, toda zanjo dobite veliko. Ob tem ne smemo spregledati tudi
porabe goriva, ki je lahko nadvse zmerna.
Peugeot 807 je v primerjavi s svojim predhodnikom občutno napredoval, kar pome-
ni, da nekateri tekmeci ne bodo imeli več tako lahkega dela. Zgolj mimogrede naj
omenimo, da tudi zanimanje nad njegovim starejšim bratom, vsaj v redakciji, še ni
zamrlo.

OCENA

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

prostornost
uporabnost (prostor in predalčki)
oblika armaturne plošče
voznost
električno pomična drsna vrata
bogata oprema
prilagodljivost prostora zadaj

HVALIMO IN GRAJAMO

CENE (Peugeot Slovenija) SIT 
OSNOVNI MODEL: 6.750.000
TESTNO VOZILO:  6.971.000

vse mere so v mm

masa zadnjih sedežev
zamujanje elektronskih porabni-
kov (troblja, preklop dolgih žaro-
metov …) glede na ukaz
spredaj manjka uporabno 
majhen predal za drobnarije 
(ključi, mobilnik …)
okretnost v mestih v primerjavi s
predhodnikom

441 2 3 5

Užitek v vožnji:
Limuzinski kombiji seveda niso namenjeni zgolj voznikom, ampak tudi potni-
kom, in to velja tudi za 807. Toda s svojo zanimivo notranjostjo zna privabiti za
volanski obroč.

korak pred 806. Pa čeprav uteg-
nejo najvišji potožiti, da do nji-
hovih mer ni najprijaznejši. 

Kar težko pa si je predstav-
ljati, kaj več bi lahko 807 ponujal
za prednjima sedežema. Osnov-
ni moto prostora zadaj je še ved-
no prepeljati do pet potnikov, se-
veda karseda udobno, in obe-
nem ponuditi tudi dovolj prosto-
ra za prtljago. Z nekaj večjimi
merami novinec to seveda zago-
tavlja, toda nov nos in bogatejša
armaturna plošča sta zahtevala
svoj davek. Novost, ki je ne mo-
remo prezreti, so zagotovo elek-

trično pomična drsna vrata, ki
so v opremo ST vključena že se-
rijsko. Ta so po prvih minutah
otroške razigranosti še dodatno
potrdila svojo uporabnost, saj si
potniki, ko jih odpirajo, zdaj ne
umažejo več rok. Dno zadaj je
tako kot pri 806 ostalo ravno,
kar ima svoje prednosti, ko je
treba vstopati v potniški prostor
oziroma vanj nalagati težje in
večje kose prtljage. Toda  slabo-
sti se pokažejo takrat, ko bi žele-
li odložiti na primer vrečko z na-
kupov tako, da se njena vsebina
ne bi vozila znotraj celotnega av-
tomobila. Zato pa 807 v primer-
javi s svojim predhodnikom po-
nuja dodatne zračnike v B-ste-
bričkih, ki jim je mogoče določa-
ti jakost prezračevanja, vzdolžno
pomične sedeže, s pomočjo ka-
terih je mogoče natančno odme-
riti prostor, namenjen potnikom

in prtljagi, vendar uporabnih
predalčkov ni nič več kot v 806,
pa tudi sedeži, čeprav so njihov
sistem nameščanja in odstranje-
vanja nekoliko olajšali, še vedno
ostajajo v težki kategoriji. No,
njihova dobra stran je, da so ne-
koliko udobnejši in predvsem iz-
datno nastavljivi. 

Za konec se ustavimo še pri
cenah, paketih oprem in motor-
ni paleti. Cena, ki jo zahteva no-
vinec, je razumljivo občutno viš-
ja. Skoraj za milijon tolarjev. To-
da v to ceno ni vključen le večji
in povsem nov avtomobil, am-
pak so bogatejši tudi paketi
oprem. Pa tudi motorna paleta,
v kateri sta zdaj poleg treh ben-
cinskih motorjev na voljo tudi

dva dizelska. In prav močnejši
od obeh se zdi Peugeotu 807 na-
ravnost pisan na kožo. Moči se-
veda ne razsipava, zato pa zago-
tavlja dovolj poskočnosti v me-
stih in na ovinkastih cestah ter
povsem spoštljivo veliko potoval-
no hitrost na avtocestah. In to
kljub temu, da njegove zmoglji-

vosti niso mnogo boljše od tistih
v Peugeotu 806 z 2,0-litrskim
motorjem HDi.

Razumljivo, kajti 807 ni le
zrasel, ampak je postal tudi var-
nejši - že v osnovni opremi po-
nuja šest varnostnih blazin - in
zato tudi težji. Tudi s tem pa do-
kazuje, da si je povsem upraviče-
no pridobil za številko večjo
oznako.    Matevž Korošec

TEHNIČNI PODATKI
Motor: 
4-valjni - 4-taktni - vrstni - dizelski z neposrednim vbrizgom - nameščen spredaj
prečno - vrtina in gib 85,0 × 96,0 mm - gibna prostornina 2179 cm3 - kompresija
17,6 : 1 - največja moč 94 kW (128 KM) pri 4000/min - srednja hitrost bata pri
največji moči 12,8 m/s - specifična moč 43,1 kW/l (58,7 KM/l) - največji navor
314 Nm pri 2000/min - ročična gred v 5 ležajih - 2 odmični gredi v glavi (zobati
jermen) - po 4 ventili na valj - glava iz lahke kovine - vbrizg goriva po sistemu
skupnega voda - turbinski polnilnik na izpušne pline (KKK), nadtlak polnilnega
zraka 1,0 bar - hladilnik polnilnega zraka - tekočinsko hlajenje 11,3 l - motorno
olje 4,75 l - akumulator 12V, 70 Ah - alternator 157 A - oksidacijski katalizator
Prenos moči:  
motor poganja prednji kolesi - enokolutna suha sklopka - 5-stopenjski ročni me-
njalnik - prestavna razmerja I. 3,418; II. 1,783; III. 1,121; IV. 0,795; V. 0,608;
vzvratna 3,155 - prestava v diferencialu 4,312 - platišča 6,5J × 15 - gume
215/65 R 15 H, kotalni obseg 1,99 m - hitrost v V. prestavi pri 1000/min 45,6
km/h
Voz in obese:   
limuzinski kombi - 5 vrat, 5 sedežev - samonosna karoserija - Cx = 0,33 - spredaj
posamične obese, vzmetne noge, trikotna prečna vodila, stabilizator - zadaj pol-
toga prema, Panhardov drog, vzdolžna vodila, vijačne vzmeti, teleskopski blažil-
niki - dvokrožne zavore, spredaj kolutne (prisilno hlajene), zadaj kolutne, servo,
ABS, EBD, EVA, mehanska ročna zavora na zadnji kolesi (ročica na levi strani voz-
nikovega sedeža) - volan z zobato letvijo, servo, 3,2 zasuka med skrajnima toč-
kama
Mere: 
zunanje: dolžina 4727 mm - širina 1854 mm - višina 1752 mm - medosna razda-
lja 2823 mm - kolotek spredaj 1570 mm - zadaj 1548 mm - najmanjša razdalja
od tal 135 mm - rajdni krog 11,2 m
notranje: dolžina (od armaturne plošče do zadnjega naslonjala) 1570-1740 mm
- širina (komolci) spredaj 1530 mm, zadaj 1580 mm - višina nad sedežem spre-
daj 930-1000 mm, zadaj 990 mm - vzdolžnica prednji sedež 900-1100 mm, za-
dnja klop 920-560 mm - dolžina sedalnega dela prednji sedež 500 mm, zadnja
klop 450 mm - premer volanskega obroča 385 mm - prtljažnik (normno) 830-
2948 l - posoda za gorivo 80 l
Mase: 
prazno vozilo 1648 kg - dovoljena skupna masa 2505 kg - dovoljena masa prikolice
z zavoro 1850 kg, brez zavore 650 kg - dovoljena obremenitev strehe 100 kg
Zmogljivosti (tovarna):
največja hitrost 182 km/h - pospešek 0-100 km/h 13,6 s - poraba goriva (ECE)
10,1/5,9/7,4 l/100 km (plinsko olje)

NAŠE MERITVE
Vozne lastnosti
Pospeški s
0-60 km/h: 5,2
0-80 km/h: 8,3
00--110000  kkmm//hh:: 1122,,33
0-120 km/h: 18,8
0-140 km/h: 26,7
1000 m z mesta: 34,2

(150 km/h)

Prožnost s
50-90 km/h (IV.): 9,6
80-120 km/h (V.): 13,5

Največja hitrost 185 km/h
(V. prestava)

Poraba goriva l/100 km
najmanjše povprečje 9,6
največje povprečje 10,9
sskkuuppnnoo  tteessttnnoo  ppoovvpprreeččjjee 1111,,11

Trušč v notranjosti dB
Prestava III. IV. D
50 km/h 58 56 56
90 km/h 64 62 61
130 km/h 67 66
Prosti tek 41

Natančnost merilnika hitrosti
kazalec na resnično km/h
30 29,0
50 50,2
70 69,3
90 91,2
100 99,3
130 127,7
150 146,1

Zavorna pot m
od 130 km/h: 85,3
od 100 km/h: 51,4

Okoliščine meritev
T = 5 °C
p = 1011 mbar
rel. vl. = 85 %
Stanje kilometrskega števca: 2908 km
Gume: Michelin Pilot Alpin XSE

Napake med testom
- odpadel roč varovalke za preklop 
zadnjega desnega sedeža

PPrroossttoorrnniinnaa  pprrttlljjaažžnniikkaa  iizzmmeerrjjeennaa
ss  ssttaannddaarrddnniimmii  kkoovvččkkii  SSaammssoonniittee::
1 × nahrbtnik, 1 × letalski kovček, 
2 × kovček 68,5 l, 1 × kovček 85,5 l

807 zahteva kar nekaj pazljivosti, pred-
vsem pri odmeri njegove širine. 

Iz oči v oči
Osemstošestico, ki je bila za svoj čas sicer dober
avto, sem si zapomnil predvsem po dejstvu, da
me je po eni uri za volanom vedno pričel grabiti
krč v desno nogo. Za meter devetdeset visokega
voznika je bilo prostora pač premalo. V 807 teh te-
žav nimam, je pa presenetljivo malo prostora na
prednjem desnem sedežu, še posebej če ga pri-
merjamo s sicer vrhunskim udobjem, ki ga 807
ponuja. Dušan Lukič

Ni dvoma: 807 je večji, prostornejši,
udobnejši, z nekaj malega izjem tudi
uporabnejši, bolj prilagodljiv, bolj ergo-
nomski, zagotovo pa tudi varnejši od
806.
Ampak meni je 806 bolj všeč in v njem
se v splošnem bolje počutim. In navse-
zadnje je (danes) tudi krepko cenejši.

Vinko Kernc

Tako 807 kot 806 brez težav pogoltneta vse testne kovčke znamke Samsonite.


