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508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED 

EQUIPAMENTOS PSE

SEGURANÇA

Active Suspension Control - Controlo de Suspensão Ativa (Suspensão Pilotada) l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Pernos das rodas anti-roubo l

Luzes de nevoeiro traseira em halogéneo l

Luzes de marcha atrás em halogéneo l

l

l

l

l

Seletor de modos de condução. Para o HYBRID: Eletric / Sport / HYBRID. Para o PSE são 5 modos: Electric, Confort, Hybrid, Sport, 4WD l

l

l

* Apenas disponível no PureTech 180cv e 225 e HYBRID

l

l

l

l

SISTEMAS DE AJUDA AO ESTACIONAMENTO

l

l

l

l

l

l

l

l

l

mPack Atrelado

Airbags frontais do condutor e passageiro adaptativos (passageiro neutralizável com a chave), airbags laterais do condutor e passageiro dianteiro, 

airbags tipo cortina para a cabeça nos lugares dianteiros e traseiros

Deteção indireta de pressão baixa dos pneus

Encosto de cabeça regulável em altura, tanto nos bancos dianteiros como traseiros

Cintos de segurança dianteiros com enrolador pirotécnico com pré-tensor e limitador de esforço

Sistema de deteção de fadiga do condutor (Aviso do tempo de condução)

Capot ativo (elevação do capot em caso de choque para proteção dos peões)

SISTEMAS DE AJUDA À CONDUÇÃO (ADAS)

Cintos de segurança traseiros com limitador de esforço progressivo

Programa de Estabilidade (ESP) com antipatinagem das rodas (ASR), antibloqueio das rodas (ABS), repartidor eletrónico de travagem (REF), 

assistência à travagem de emergência (AFU), controlo dinâmico de estabilidade (CDS) e controlo de estabilidade de atrelado (TSM).  

Fixações para cadeiras de crianças de acordo com a norma ISOFIX nos lugares laterais traseiros, inclui 2 Top Tether

Alarme (perimétrico, volumétrico e anti elevação), proteção anti-roubo das fechaduras, supertrancamento  e trancamento para crianças elétrico

Trancamento automático de todas as portas com a viatura em movimento

Travão de estacionamento elétrico com ajuda ao arranque em plano inclinado e travagem automática

Peugeot Full LED Technology: Faróis Full LED com correção automática de altura, luzes de mudança de direção em LED e luzes estáticas de 

viragem e Farolins 3D adaptativos

Bocal para carregamento elétrico (lateral traseira esquerda). Abertura da tampa no interior da viatura (à esquerda junto ao volante)

AVAS (Sistema de alerta sonoro em rolamento elétrico, audível desde o exterior para a segurança dos peões (Apenas HYBRID)

Ponteiras de escape negras com tratamento eletrolítico, difusor central em preto brilhante

Pack City 2:  Ajuda gráfica e sonora ao estacionamento lateral, Assistência ativa ao estacionamento em paralelo ou perpendicular (Park 

Assist), câmaras dianteira e traseira, com restituição no touchscreen de uma visão dianteira ou traseira e uma vista superior do veículo com a 

envolvência 360º (Visiopark 2)

Grelha polida, pára-choques, conchas e monograma Kryptonite

Pack Safety Plus: Pack Safety + Sistema activo de vigilância do ângulo morto + Sistema de deteção de fadiga nível 3 (câmara localizada na parte 

superior do pára-brisas analisa a trajetória) + Assistente automático de máximos, Reconhecimento alargado dos sinais de trânsito (Stop, Sentido 

proibido, ...)

Aba do para-choques traseiro em preto brilhante

Contorno dos vidros laterais em preto brilhante

Barras de teto em preto

Ajuda gráfica e sonora ao estacionamento traseiro 

Cruise Control

Pack Drive Assist Plus: Cruise Control Adaptativo com função Stop&Go associado à Ajuda à manutenção da posição na via (Lane Positioning 

Assist) + Pack Safety Plus 

Capas dos retrovisores exteriores em preto brilhante

EXTERIOR

Pack City 1: Ajuda gráfica e sonora ao estacionamento dianteiro e traseiro, câmara de marcha-atrás com restituição no touchscreen de uma 

visão traseira, e de uma visão superior do ambiente atrás da viatura (Visiopark 1)

Night Vision (Visão noturna) : câmara de infravermelhos que deteta em alturas de fraca visibilidade (incluindo de noite) a presença de peões ou 

animais além da zona iluminada pelos faróis
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508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED 

EQUIPAMENTOS (cont.) PSE

INTERIOR

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

m

l

Revestimento Alcantara® preto & Couro preto l

l

l

l

m

JANTES 

l

MULTIMEDIA & NAVEGAÇÃO
Rádio com Touchscreen de 10'' e Toggle Switches, 8 altifalentes, MP3, Bluetooth, kit mãos livres, 1 tomada jack, 1 tomada USB l

l

l

l

l

l

** Norma Qi. Para conhecer os smartphones compatíveis, consulte o site : http://www.qiwireless.com/

Onboard Charger 7,4 kW

* PEUGEOT Connect: Navegação conectada 3D com reconhecimento vocal - Cartografia Europa, conexão automática e permanente aos serviços de Navegação 

conectada TomTom® (TomTom® Traffic, Preço dos combustíveis, Parques de estacionamento, Meteorologia, POI - Procura de locais de interesse), com a ajuda de um 

cartão SIM integrado no veículo (inclui subscrição de 3 anos), SOS & Assistência, Teleserviços

Fecho centralizado com comando à distância

Consola central dianteira com dois porta-copos (retroiluminados desde a versão Allure)

Ganchos para cabides nos lugares traseiros

Porta luvas forrado e iluminado

Acesso e ligação mãos livres

CONFORTO

Apoio de braço central com abertura em dupla face, com compartimento iluminado

Ar condicionado automático bi-zona com saída de ventilação para os lugares traseiros

Habitáculo e teto em preto

Sistema Hi-Fi Premium FOCAL® - A assinatura acústica francesa: Tecnologias exclusivas FOCAL® 10 Altifalantes

Módulo de 2 entradas USB para os passageiros traseiros (substituindo a tomada de 12V)

Função "Mirror Screen" (Apple CarPlay™ / Android Auto™ / MirrorLink®)

Carregamento sem fios para smartphone **

Navegação 3D Connectada com Touchscreen de 10'', 1 tomada jack, 2 tomadas USB + PEUGEOT Connect SOS (eCall) & Assistance + 

SpeedCam

Jantes em liga leve 20" PSE (245/35 R20 Eté 96 ZR+(Y) XL TBRR Michelin Pilot Sport 4)

Encosto do banco rebatível 1/3 - 2/3 com apoio de braço central e abertura para transporte de objetos longos

Pack Bancos " AGR* ": bancos dianteiros mecânicos com regulação elétrica de inclinação do assento e do apoio lombar (4 vias), regulação 

longitudinal do assento mecânica

Pack Elétrico com memória & Massagens: banco do condutor " AGR* " com regulação elétrica (8 vias) e duas memórias de regulação, banco do 

passageiro " AGR* " com regulação elétrica (8 vias), bancos dianteiros aquecidos e com massagens multiponto (8 bolsas pneumáticas - 5 

programas selecionáveis)

Teto de abrir panorâmico com cortina

Vidros laterais traseiros e óculo traseiro escurecido

Vidros dianteiros e traseiros eléctricos e sequenciais com anti-entalamento

Bolsas em rede na parte traseira do enconsto dos bancos dinteiros

Limpa-vidros dianteiros com sistema de lavagem 'Magic Wash' (injetores integrados nos braços do sistema de escovas)

Direcção assistida eléctrica, com coluna de direcção regulável em altura e profundidade (mecânica)

Retrovisor interior fotosensível frameless (sem moldura) - Apenas HYBRID

Peugeot i-Cockpit® com painel de instrumentos em posição elevada e configurável, Touchscreen de 10" e volante multifunções compacto

Pedais e apoio de pé alumínio

Soleiras das portas dianteiras em cromado

Pack Led: 2 LEDs de ambiente, 2 luzes de leitura traseiras, Porta-luvas, área de conexão, bagageira, pála de sol, apoio de braços central, 

repousa pés, suporte para copos, painéis das portas dianteiras

Decorações do painel de bordo em madeira Zebrano

INTERIORES E BANCOS

Retrovisor interior fotosensível frameless (sem moldura)

Pack Visibidade: Acendimento automático dos faróis (médios) com Follow-me-home automático, limpa-vidros dianteiro com sensor de chuva e 

Retrovisor interior fotosensível

Retrovisores exteriores elétricos com desembaciador, rebatimento elétrico e iluminação de acolhimento em LED

Portão da bagageira com sistema mãos livres (Easy open)

'Toggle Switches' cromados (teclas 'piano' de activação das funções do touchscreen)
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508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED 

CORES E INTERIORES

PSE

Kryptonite e Tramontane 

preto

CORES METALIZADAS

Preto Perla Nera m

Cinzento Sellinium l

CORES ESPECIAIS

Branco Nacré m

Alcatifa Interior / Teto

Alcantara® & Couro preto

VERSÃO

Revestimento

Pespontos
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508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Berlina SW

Potência administrativa(CV)

Cilindrada (cm3)

Número de cilindros / Disposição

Número de válvulas por cilindro

Potência máxima (kW CEE/cv CEE a rotações)

Binário máximo (Nm CEE a rotações)

Stop & Start

Norma 

Tipo de injeção

Intervalo de manutenção

MOTOR(ES) ELÉTRICO(S)

Motor elétrico (integrado na caixa eEAT8 à frente)

Potência máxima (kW CEE/cv CEE a rotações)

Binário máximo (Nm CEE a rotações)

Bateria de Alta Tensão

Capacidade da bateria (kWh) / Potência da bateria (kW)

Autonomia elétrica NEDC / WLTP (km)

Tempos de carregamento de 0 a 100%

Carregador embarcado (kW)

PERFORMANCE MOTORIZAÇÃO HÍBRIDA

Potência máxima acumulada (kW CEE/cv CEE)

Binário máximo acumulado (Nm CEE)

TRANSMISSÕES

Tipo

Número de relações

(1) Respectivamente com os equipamentos seguintes: tomada doméstica 8A e carregador de 3,7 kW / tomada reforçada 14A e carregador de 3,7 kW / Wallbox 32A e carregador 7,4 kW em opção

(2) Modo 4WD disponível até aos 190 km/h (em estradas autorizadas)

Peso em vazio (kg) 1.850 1.875

Peso total autorizado em carga (kg) 2.340 2.360

Peso máximo rebocável com travão - inclinação de 12% (kg) 1.260 1.270

Peso total circulante autorizado (kg) 3.600 3.630

PERFORMANCES (apenas com condutor)

Velocidade máxima em modo Sport / Electric (km/h)

0-100 km/h (s)

1 000 m com arranque parado (s)

80 aos 120 km/h em Drive (em modo Hybrid)

CONSUMOS & EMISSÕES (WLTP**)

Consumo em ciclo misto (l/100km)

Emissões de CO2 (misto) (g/km)

RODAS

Tipo de pneus

Roda suplente

TRAVÕES E SUSPENSÕES

Tipo de travões à frente / atrás

Tipo de suspensão à frente

Tipo de suspensão atrás

* Velocidade limitada eletronicamente

** Dados de homologação WLTP previstos

30 000 km ou 1 ano

508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED

MOTOR TÉRMICO

11

1.598

4 em linha

4

147 kW / 200 cv às 6000 rpm

300 às 3 000 rpm

não

EURO 6d

Direta

8

1 à frente / 1 atrás

81/110 às 2 500 rpm (à frente)

83/113 às 14 000 rpm (atrás)

320 entre as 500 e 2 500 rpm (à frente)

166 entre 0 e 4 760 rpm (atrás)

Iões de lítio

11,5 / 117

50 / 46

7h00 / 4h00 / 1h45 
(1)

3,7 de série  / 7,4 em opção

265 / 360

520

Automática / 4 rodas motrizes 
(2)

250* / 140

5,2

24,5

3

PESOS E CARGAS

2,03

46

245/35 R20 Michelin Pilot Sport 4S

Indisponível

Discos ventilados (380 mm) com pinças fixas de 4 pistões / Discos sólidos

Rodas independentes - Eixo do tipo Pseudo-Mac Pherson,

molas helicoidais e amortecedores hidráulicos integrados, pressurizados

Rodas semi-independentes - Eixo multibraço, amortecedores hidráulicos, pressurizados
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508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED 

DIMENSÕES Berlina 5p

DIMENSÕES EXTERIORES
Comprimento (mm) 4.750

Largura (mm) 1.860

Altura (mm) 1410

Distância entre-eixos (mm) 2.800

Projeções à frente / atrás (mm) 950 / 1000

Vias à frente / atrás (mm) 1600

Diâmetro de viragem entre passeios (m) 10,8

DIMENSÕES EXTERIORES PARA GARAGEM
Comprimento com bagageira aberta (mm) 4.750

Largura com portas abertas à frente / atrás (mm) 3710 / 3543

Largura incluindo retrovisores na posição / recolhidos (mm) 2079 / 1907

Altura com capô aberto (mm) 1.861

Altura com a bagageira aberta (mm) 2.152

DIMENSÕES INTERIORES
Número de lugares 5

Largura à altura dos cotovelos à frente / atrás (mm) 1418 / 1362

Largura à altura dos ombros à frente / atrás (mm) 1455 / 1413

Altura abaixo do teto à frente / atrás (mm) (1) 881 (830) / 844 (843)

Distância máxima do assentro até aos pedais (mm) 896

Distância do assento ao banco de trás (mm) 881

BAGAGEIRA, ESPAÇOS DE ARRUMAÇÃO & DEPÓSITO
Comprimento da bagageira até às costas do banco traseiro (mm) 1035

Comprimento máximo de carga (mm) 2.166

Largura da bagageira entre cavas das rodas (mm) 1.133

Abertura da bagageira, altura (mm) 979

Volume mínimo da bagageira (dm
3
 VDA 210) 

(2) 487

Volume máximo da bagageira (dm3 VDA 214) (2) 1.537

Volume total dos espaços de arrumação no habitáculo (l) 32

Espaço de arrumação na bagageira para o cabo de recarga e KDPP 9

Capacidade do depósito de combustível (l) 43

(1) Valor entre parêntesis: com teto panorâmico c/ abertura, em opção
(2) Medido segundo o método VDA com recurso a paralelipipedes de 200 x 100 x 50 mm
     O volume da bagageira é ligeiramente menor caso integre um pneu sobressalente 



508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED 

DIMENSÕES Station Wagon

DIMENSÕES EXTERIORES
Comprimento (mm) 4.790

Largura (mm) 1.860

Altura (mm) 1420

Distância entre-eixos (mm) 2.800

Projeções à frente / atrás (mm) 950 / 1040

Vias à frente / atrás (mm) 1600

Diâmetro de viragem entre passeios (m) 10,8

DIMENSÕES EXTERIORES PARA GARAGEM
Comprimento com bagageira aberta (mm) 4.790

Largura com portas abertas à frente / atrás (mm) 3710 / 3543

Largura incluindo retrovisores na posição / recolhidos (mm) 2079 / 1907

Altura com capô aberto (mm) 1.861

Altura com a bagageira aberta (mm) NC

DIMENSÕES INTERIORES
Número de lugares 5

Largura à altura dos cotovelos à frente / atrás (mm) 1418 / 1362

Largura à altura dos ombros à frente / atrás (mm) 1455 / 1413

Altura abaixo do teto à frente / atrás (mm) (1) 881 (830) / 883 (882)

Distância máxima do assentro até aos pedais (mm) 896

Distância do assento ao banco de trás (mm) 1.777

BAGAGEIRA, ESPAÇOS DE ARRUMAÇÃO & DEPÓSITO
Comprimento da bagageira até às costas do banco traseiro (mm) 1059 / 2190

Comprimento máximo de carga (mm) 2.190

Largura da bagageira entre cavas das rodas (mm) 1.133

Abertura da bagageira, altura (mm) 787

Volume mínimo da bagageira (dm
3
 VDA 210) 

(2) 530

Volume máximo da bagageira (dm3 VDA 214) (2) 1.780

Volume total dos espaços de arrumação no habitáculo (l) 32

Espaço de arrumação na bagageira para o cabo de recarga e KDPP 9

Capacidade do depósito de combustível (l) 43

(1) Valor entre parêntesis: com teto panorâmico c/ abertura, em opção
(2) Medido segundo o método VDA com recurso a paralelipipedes de 200 x 100 x 50 mm
     O volume da bagageira é ligeiramente menor caso integre um pneu sobressalente 



As informações e imagens incluídas neste documento baseiam-se nas características técnicas em curso no momento da difusão deste documento. Os equipamentos são de série ou em opção consoante as 

versões. A Peugeot Portugal pode alterar, a qualquer momento, as características técnicas, os equipamentos, as opções e as cores. Por esta razão, este documento não é um documento contratual. Para obter 

mais informações, deverá contatar um concessionário Peugeot.
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