
www.peugeot.com.br

Colar etiqueta de identificação da concessionária.Todos os veículos Peugeot estão de acordo com o PROCONVE, 
Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores.

Este catálogo tem validade limitada, sendo suas informações e descrições meramente 
ilustrativas. Antes de adquirir seu veículo, confirme com a sua concessionária Peugeot 
a validade dessas informações. A Peugeot do Brasil reserva-se o direito de, a qualquer 
momento, sem aviso e/ou comunicação, modificar e/ou cancelar este catálogo no todo  
ou em parte, por motivos técnicos e/ou comerciais, eliminando, cancelando e/ou 
substituindo produtos e respectivas características. V1.11 - Impresso em outubro de 2011.



CaraCterístiCas FísiCas 207 Quiksilver 1.6L 16V FLeX (5 portas)

Número de lugares 5

Peso (kg)1     

Peso do veículo em ordem de marcha 1.105

PerformaNces cee2

Velocidade máxima km/h 192 

aceleração de 0 a 100 km/h (seg.) - "condutor" 9,6

comBusTÍVel     

capacidade do tanque (litros) 50

combustível flex: gasolina e/ou Álcool

Volume do PorTa-malas (liTros)     

com banco traseiro em posição normal 245

com bancos traseiros rebatidos 1.130

dimeNsões

entre-eixos (mm) 2.443

comprimento (mm) 3.872

largura (mm) 1.669

altura (mm)1 1.446

cor da carroceria
 cinza aluminium (metálica) 

 Branco Banquise (sólida)

CaraCterístiCas téCniCas 207 Quiksilver 1.6L 16V FLeX (5 portas)

Motor

Número de cilindros 4 

Número de válvulas 16 

Cilindrada (cm3) 1.587

Potência máxima cv (DIN) / rpm Álcool: 113 / 5.600 - Gasolina: 110 / 5.600 

Torque máximo mkgf (DIN) / rpm Álcool: 15,5 / 4.000 - Gasolina: 14,2 / 4.000 

Alimentação Injeção eletrônica multiponto sequencial

trANSMISSÃo

Tração  Dianteira

Caixa de mudanças Manual (5 frente e 1 ré) 

DIreçÃo Hidráulica

SuSpeNSõeS

Dianteira Rodas independentes, pseudo McPherson, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos integrados

Traseira Rodas independentes, barras de torção transversais, amortecedores hidráulicos semi-horizontais e barra estabilizadora 

freIoS ABS

Dianteiros Discos ventilados

Traseiros Tambor

pNeuS 185/60 R15

especificações técnicas   

1. Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança de produto ou ano/modelo.
2. CEE – Comunidade Econômica Europeia.

segurança 
Duplo airbag frontal •
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura •
Brake-light (3ª luz de freio) •
Chave de ignição codificada (Transponder) •
Check control •
Cintos de segurança dianteiros e traseiros (laterais) de três pontos, retráteis e com bloqueio de folga •
Desembaçador de vidro traseiro temporizado •
Faróis de neblina dianteiros •
Freios ABS •
Lanternas traseiras de neblina integradas ao para-choque •
Repartidor eletrônico de frenagem •
Retrovisor interno dia e noite •
Retrovisores externos com regulagem interna elétrica  •
Tampa do tanque de combustível com chave •

versão 207 Quiksilver 1.6L 16v FLeX (5 portas)

conforto

estética/acaBaMento
Faróis dianteiros com máscara negra •
Frisos laterais pintados na cor da carroceria e com insertos cromados •
Grade frontal com pintura metálica e insertos de alumínio satinado •
Manopla do câmbio cromada •
Monograma externo Quiksilver •
Painel de instrumentos com fundo branco e círculo cromado •
Painel de bordo, freio de mão e porta-luvas com detalhes de alumínio •
Pedaleiras de alumínio •
Ponteira do escapamento cromada •
Rodas de liga leve de 15" Interlagos diamantadas na cor preta •
Soleiras de alumínio nas portas dianteiras com a marca PEUGEOT  •
Volante de 3 raios em couro •
Tampa do combustível tipo aviação (de alumínio) •
Tapetes de borracha Quiksilver •

versão 207 Quiksilver 1.6L 16v FLeX (5 portas)

Ar-condicionado  •
Bancos dianteiros esportivos de tecido com revestimento específico Quiksilver e regulagem de altura •
Bluetooth com viva-voz para celular acoplado ao som •
Chave com duplo telecomando e localizador do veículo •
Coluna de direção com regulagem de altura •
Comando do rádio na coluna de direção •
Computador de bordo  •
Direção hidráulica •
Entrada USB/ iPod + AUX •
Faróis com acendimento automático •
Iluminação Follow Me Home •
Rádio CD player com função MP3 •
Sensor de chuva para acionamento e ajuste do limpador de para-brisa •
Travas elétricas nas portas e porta-malas com telecomando •
Tela multifunções no painel central •
Vidros elétricos dianteiros e traseiros com comando sequencial no lado do motorista •

versão 207 Quiksilver 1.6L 16v FLeX (5 portas)

• = Equipamentos de série.             Obs.: Relação de equipamentos sujeita a alterações, conforme modificação de produto ou ano/modelo.


