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Peugeot Special

D

eze titel slaat niet op een nieuw
automodel of iets dergelijks,
maar verwijst gewoon naar een
nieuw speciaal AutoGids-nummer. Deze speciale editie is er
gekomen op initiatief van de
Belgische Peugeot-invoerder. Het
gaat hier niet om een primeur,
want het is niet de eerste keer dat
we een test of een vergelijking van een
bepaald model afzonderlijk publiceren.
Als men integraal en zonder toevoegingen, weglatingen of wijzigingen onze tests
en vergelijkingen opnieuw wil publiceren,
kunnen we dat initiatief alleen maar
toejuichen, aangezien automobilisten op
die manier geïnformeerd kunnen worden
aan de hand van zo objectief mogelijke
gegevens. We hebben ons wel degelijk
afgevraagd of we deontologisch gezien
mogen meewerken aan dergelijke
promotionele of publicitaire acties van
een constructeur, met het risico onze
legendarische neutraliteit in gevaar te
brengen. Zoals bij alle voorgaande
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speciale edities hebben we toch ingestemd, en wel om twee redenen: in de
eerste plaats is een dergelijke actie niet
beperkt tot één enkele constructeur en
anderzijds kunnen onze lezers makkelijk
nagaan of de teksten in deze speciale
editie absoluut dezelfde zijn als die in de
gewone nummers van AutoGids waarin
deze artikels zijn verschenen: de Eerste
Tests van de 508 en Rifter en de Koop
Wijzer van de 508 (nr. 1010 van 18/7/2018),
de vergelijking van de 2008 1.2 PureTech
met 3 rivalen (nr. 1002 van 26/3/2018), van
de 3008 1.5 BlueHDi 130 met twee rivalen
(nr. 1004 van 25/4/2018) en van de 5008
1.6 BlueHDi met twee rivalen (nr. 988 van
13/9/2017). U kunt deze exemplaren of
andere nummers van AutoGids en alle
uitgevoerde tests met betrekking tot het
hele Peugeot-gamma eveneens in
pdf-formaat downloaden via onze
website www.autogids.be. We wensen
u verder veel leesgenot en hopen u tot
ons blijvend lezerspubliek te mogen
rekenen... n
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TESTS

RENAULT CAPTUR
1.2 TCe A
Basisprijs

€ 23.375

CITROËN C3 AIRCROSS
1.2 PureTech 110
Basisprijs

€ 18.705

FYSIEK
OVERWICHT
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PEUGEOT 2008
1.2 PureTech 110
Basisprijs

€ 21.795

DACIA DUSTER
1.2 TCe
Basisprijs

€ 16.100

Met de Duster biedt Dacia nog altijd
een cross-over uit het C-segment aan
voor een prijs die lager ligt dan die van
rivalen uit het... B-segment. Volstaat
dat om die kleinere modellen allemaal
in het stof te doen bijten?
Tekst Jean-François Christiaens | Foto's Michael Dautremont
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TESTS

De C3 Aircross verleidt
vooral in de stad,
met zijn sterk
bekrachtigde
stuur en soepele
ophanging.

CITROËN C3 AIRCROSS 1.2 PureTech 110

M

eer dan zeven jaar nadat hij op de markt
verscheen, heeft de Dacia Duster qua
verhouding prijs-kwaliteit en prijsbinnenruimte nog altijd geen echte
concurrenten. Voor zijn tweede generatie schakelt hij nu een versnelling hoger.
Rekening houdend met zijn succes en
de verwachtingen van zijn klanten, die
bijna allemaal voor de beter uitgeruste
versies bleken te kiezen, was de Duster
bij zijn eerste update in 2013 al afgeweken van de
lowcostpositionering die Dacia oorspronkelijk hanteerde. Vandaag is hij helemaal vernieuwd en legt hij de
lat nog wat hoger, door zijn voorkomen, geluiddemping en uitrusting te verbeteren. Zonder echter de
strakke prijzen overboord te gooien, die zelfs lager
liggen dan die van rivalen uit een segment lager.
Neemt de Duster daardoor een doorslaggevende

De C3 Aircross kan hier rekenen op zijn krachtige en levenslustige 1.2
PureTech en zijn relatief lage gewicht om vlot voor de dag te komen.

CIJFERS

voorsprong op de Peugeot 2008 en de Renault Captur,
de twee ‘locomotieven’ uit het segment van de kleine
SUV’s – die intussen al een dagje ouder zijn? En blijft
hij de nieuwe Citroën C3 Aircross voor, de zelfverklaarde
favoriet van de gezinnen?

■

Basisprijs
€ 18.705

■

VEILIGHEID

Gemiddeld testverbruik
7,6 l/100 km

■

Normverbruik mix
5,0 l/100 km

a Actieve veiligheid

■

CO2 -uitstoot (fiscale aftrekbaarheid)
115 g/km (80%)

■

Koffervolume
410-520 l

■

0-100/1000 m vanuit stilstand
11,8/33,6 s

De C3 Aircross heeft de meest uitgebreide elektronische
veiligheidsuitrusting van dit gezelschap, met een
automatische noodremfunctie, een dodehoekcontrole,
een slaperigheidscontrole en een spoorassistent (die
trouwens zeer vervelend is wegens overgevoelig). De
drie andere concurrenten zijn minder goed bedeeld
op dit vlak, al beschikt de Peugeot 2008 tegenwoordig
ook over een automatische noodremfunctie. Maar hij
houdt de dode hoek niet in de gaten. Bij de Renault
Captur en de Dacia Duster is het dan weer precies het
omgekeerde: dit duo kijkt wel achterom, maar niet
naar wat er voor de auto gebeurt.

VOOR
a Verzorgde moduleerbaarheid
a Originele look
a Koffervolume
a Krachtige motor

a Passieve veiligheid

Terwijl de C3 Aircross vijf sterren binnenhaalde bij de
crashtests van EuroNCAP, moet de Duster zich tevredenstellen met drie sterren. Dat is voor een groot stuk te
wijten aan zijn minder uitgebreide elektronische
uitrusting, die de score sterk beïnvloedt. Maar niet
helemaal, want EuroNCAP gaf ook iets lagere scores van
71 procent voor de bescherming van volwassenen en 66
procent voor die van kinderen, tegenover 85 procent
en 82 procent bij de Citroën. De Renault Captur en de
Peugeot 2008 haalden het maximum van vijf sterren in
2013, toen de criteria nog minder streng waren.

a Volledige uitrusting

TEGEN
a Wat lichte afwerking
a Demping wind- en
motorgeluiden
a Te licht stuur
a Bediening versnellingsbak
a Zitcomfort achterin

G
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UITRUSTING

3

1

4

1 | Binnen in de C3 heerst

3 | De Shine, zoals onze

een loungy sfeertje, met veel
lichtinval en kleurrijke accenten.

testauto, krijgt sowieso een
navigatiesysteem mee.

2 | Geen 4x4 voor de C3 Aircross,
wel een aan de ondergrond
aangepaste regeling van het ESP.

4 | Zelfs de temperatuur
instellen doe je via het centrale
aanraakscherm. Niet ideaal...

5 | Met de achterbank helemaal
naar voren geschoven schiet er
amper nog beenruimte over.

2

5

INTERIEUR

3

1

2

1 | De brede voorstoelen van de
C3 Aircross – bekend uit de C3
en C4 Cactus – zien eruit als
echte fauteuils en creëren
een onvervalste loungesfeer.

3 | De C3 Aircross kan worden

2 | Het plaatsaanbod achterin
is goed, maar door de korte
zittingen zullen volwassenen
klagen over een gebrek aan
steun van hun bovenbeen.

4 | Een handig stokpaardje

uitgerust met een erg groot
panoramisch dak, waarvan
het voorste deel ook kan
worden opengeschoven.
bij Franse constructeurs: de
in de deuren geïntegreerde
zonneschermen voor de
achterste zijruiten.

4
5 | De kofferinhoud van
de C3 Aircross varieert van
410 tot 520 liter, afhankelijk
van de stand van de
verschuifbare achterbank.

5
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TESTS
UITRUSTING

3

1

4

1 | Het interieur van de Duster
maakt een betere kwaliteitsindruk dan vroeger.

3 | Het hoofdscherm van

2 | Een snelheidsregelaar
en -begrenzer is standaard
op de duurdere Dusters.

4 | De R Link-interface omvat

het multimediasysteem is
eenvoudig, maar duidelijk.
ook een Eco-Score – voor wie
het spel graag meespeelt...

5 | Zelfs een 360-gradencamera
is verkrijgbaar, al is er dan wel
geen overkoepelende weergave.

2

5

INTERIEUR

3

1

2

4

1 | Meer dan in de andere drie
geniet je in de Dacia een hoge
zithouding, waarin je boven het
verkeer uittorent. De stoelen
bieden meer steun dan vroeger.

3 | Een nieuwigheid in de

5 | De Duster heeft een niet

Duster is de mogelijkheid
om een automatische
klimaatregeling te bestellen,
maar enkel op de Prestige.

onaardig laadvolume van 445
liter, maar vooral een nuttige
laadlengte van bijna een meter.
De tildrempel is wel hoog.

2 | De Duster profiteert van
zijn grotere buitenafmetingen
om achterin genoeg ruimte
aan te bieden, al zit de bank
wel buitensporig zacht.

4 | De tankklep zit niet mee
op de centrale vergrendeling,
maar moet worden ontgrendeld
met behulp van een trekhendel
op de vloer.

5

AutoGids 1002 | 28/3/2018

AG10002-4K-4 SUV Duster-CC-AD.indd 72

19/03/18 16:46

SUV’S | VIERKAMP TESTS
G

AANDRIJFGEHEEL

CIJFERS

a Motor

Hoewel de Duster grondig evolueerde, neemt hij het
motoraanbod over van het vorige model. De ‘antieke’
atmosferische 1.6 SCe met 115 pk, die vooral dient om
met een bodemprijs te kunnen uitpakken, lieten we
links liggen en we kozen voor de drukgevoede 1.2 TCe
van Renault-origine. In de Duster ontwikkelt deze
motor 125 pk, tegenover 118 pk in de Captur. Het koppel
blijft wel hetzelfde in beide gevallen: 205 Nm bij 2.300
o/m. Tegenover deze twee 1.2-viercilinders met turbo
staat de 1.2 PureTech van de PSA-groep in de versie
met 110 pk. Ook die kan een beroep doen op een turbo,
maar hij telt wel een cilinder minder. Hij ontwikkelt
desondanks exact hetzelfde koppel van 205 Nm als de
Renault-viercilinder. Het komt zelfs iets vroeger vrij: bij
1.500 o/m in de C3 Aircross en 1.750 o/m in de 2008.

a Overbrenging

■

Basisprijs
€ 16.100

■

Gemiddeld testverbruik
9,7 l/100 km

■

Normverbruik mix
6,2 l/100 km

■

CO2 -uitstoot (fiscale aftrekbaarheid)
138 g/km (75%)

■

Koffervolume
445 l

■

0-100/1000 m vanuit stilstand
11,4/33,1 s

VOOR
a Algemene geluiddemping
a Betere kwaliteitsindruk
a Rijcomfort

De Duster is ontworpen om ook al eens op onverharde
wegen te kunnen rijden en kan voor 2.000 euro uitgerust worden met vierwielaandrijving. In dit geval
opteerden we niettemin voor een voorwielaangedreven variant, want buiten een Grip Control-systeem en
M+S-banden kunnen de drie concurrenten daar niets
tegenover plaatsen. Dacia biedt de gerobotiseerde EDCversnellingsbak met dubbele koppeling alleen aan met
de 1.5 dCi 110, en dus niet op onze 1.2 TCe. In de Captur
was oorspronkelijk het omgekeerde het geval en was
de gerobotiseerde bak onlosmakelijk verbonden met
de 1.2 TCe. Maar tegenwoordig kan deze motor ook
gekoppeld worden aan een handgeschakelde versnellingsbak, maar alleen in de uitvoering Bose Edition
en dus niet in combinatie met onze Initiale Paris. In

a Beter afgesteld stuur

73

tegenstelling tot Renault/Dacia, dat de 1.2 TCe zes
versnellingen meegeeft, moet de 1.2 PureTech 110 van
PSA zich tevredenstellen met een vijfversnellingsbak
– die overigens zeer onaangenaam schakelt. Voor circa
1.300 euro kun je hem ruilen voor een zestrapsautomaat, zowel bij Peugeot als bij Citroën.

RIJGEDRAG
a Comfort

De Duster behoudt niet alleen zijn goede wegcontact,
maar profiteert van de generatiewissel om zijn geluiddemping te verfijnen. Dat merk je vooral in en rond
de stad. Op autosnelwegen blijven stroomlijngeluiden
hoorbaar, maar op dat vlak doet de Dacia niet slechter
dan de Citroën C3 Aircross, waar de opvallende dakrails
heel wat turbulenties veroorzaken. Om kilometers te
malen blijken de Peugeot 2008 en Renault Captur het

G

Hoewel de afstelling van de ophanging niet bijzonder veranderde,
werd de Duster toch dynamischer, door zijn nieuwe stuurinrichting.

a Verhouding prijs-uitrustingbinnenruimte

TEGEN
a Verbruik loopt snel op
a Enkele lowcost
afwerkingsdetails
a Basic moduleerbaarheid
a Hoge laaddrempel koffer
a Windgeluiden op de snelweg

DACIA DUSTER 1.2 TCe
De Duster behoudt niet alleen zijn goede wegcontact,
maar profiteert ook van de generatiewissel om
zijn geluiddemping te verfijnen.
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TESTS
Dankzij zijn koppel van 205 Nm dat al vroeg ter beschikking staat,
pakt de 1.2 PureTech uit met meer dan degelijke hernemingen

CIJFERS
■

Basisprijs
€ 21.795

■

Gemiddeld testverbruik
7,0 l/100 km

■

Normverbruik mix
4,4 l/100 km

■

CO2 -uitstoot (fiscale aftrekbaarheid)
103 g/km (90%)

■

Koffervolume
360 l

■

0-100/1000 m vanuit stilstand
11,0/32,8 s

VOOR
G stilst. Het PSA-duo is ook het comfortabelst en

a Leuk rijgedrag

aangenaamst, dankzij hun goed afgestelde ophanging. De 2008 is minder hard en daardoor lichtjes in
het voordeel. We kunnen bijna niet geloven dat de C3
Aircross op hetzelfde platform rust. De koetswerkbewegingen van de Citroën maken je zeeziek en tegelijk
geeft de ophanging behaalde wegoneffenheden hard
door aan de inzittenden. Neen, dan leek de schokdemping van de C3 Aircross ons veel oordeelkundiger
afgesteld met de zwaardere 1.6 BlueHDi in de neus...

a Rijcomfort

a Wegligging

a Bediening versnellingsbak

De C3 Aircross 1.2 PureTech verleidt vooral in de stad,
met zijn sterk bekrachtigde stuur en soepele ophanging. Op kleine, bochtige wegen koos ons testpanel
daarentegen unaniem voor de Peugeot. De Captur is
bijna even geslaagd, het is alleen jammer dat zijn
stuurbekrachtiging niet natuurlijk genoeg aanvoelt.

a Makkelijk toegankelijke en
goed gevormde koffer
a Prestaties
a Laag verbruik, CO2-uitstoot

TEGEN
a Afwerkingsdetails
a Zitcomfort achterin
a Ergonomie interface
a Rijhouding niet ieders meug

De Duster profiteert van zijn nieuwe, minder indirecte
en consistentere stuur, dat elektrisch bekrachtigd
wordt, om dynamischer uit te hoek te komen,
hoewel de afstelling van de ophanging globaal
genomen niet veranderde.

a Prestaties

Over het algemeen zetten onze vier concurrenten
gelijkwaardige prestaties neer. De Peugeot 2008 en
de Citroën C3 Aircross profiteren hier van hun lagere
gewicht (respectievelijk 1.165 en 1.234 kilogram), dat
hun langere versnellingsbakverhoudingen compenseert in vergelijking met de zesversnellingsbakken van
de Duster (1.361 kilogram) en de Captur (1.386 kilogram). Onderweg stellen we vast dat de TCe-viercilinder voller en discreter is dan de driecilinder van PSA,
die vooral na een koude start ruwer en luidruchtiger
is. Anderzijds is de TCe wat minder gewillig bij de
hernemingen en minder overtuigend bij acceleraties
dan de PureTech.

INTERIEUR
a Binnenruimte

Door onder de grens van 4,15 meter te blijven zijn de
Renault Captur, Peugeot 2008 en Citroën C3 Aircross
grosso modo 20 centimeter korter dan de Duster (4,34
meter). Geen wonder dus dat de achterbank van de
Roemeense SUV meer ruimte te bieden heeft. De
typische 4x4-proporties geven hem bovendien een
hoge zitpositie en natuurlijke houding. De (overdreven)
zachte bekleding van de achterbank creëert daarentegen de indruk dat je op een oude sofa zit. Zijn
Renault-neefje is bijna even ruim achterin, maar niet
zo buitensporig zacht. De Citroën C3 Aircross kiest dan

G

PEUGEOT 2008 1.2 PureTech 110
Het PSA-duo is het comfortabelst en aangenaamst, maar
de 2008 is minder hard en daardoor lichtjes in het voordeel.
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UITRUSTING

3

1

4

1 | De 2008 is de enige hier
waarin je niet het gevoel hebt
met een hoge auto te rijden.

3 | Ook de Peugeot is

2 | De GT Line voegt zowaar
sportieve stijlelementen toe
aan deze kleine cross-over.

4 | Inzake connectiviteit scoort

verkrijgbaar met de Grip Control,
om de trekkracht te verbeteren.
het systeem van PSA beter dan
dat van Renault of Peugeot.

5 | Peugeot gaat niet zo ver
in het centraliseren van
de functies als Citroën.

2

5

INTERIEUR

3

1

2

1 | De knappe en deels met leer
beklede stoelen van de GT Linetopuitvoering bieden met
hun verstevigde flanken ook
in bochten een degelijke steun.

3 | Het bizar kleine stuurwiel ligt

2 | De achterbank van de 2008
is niet alleen vrij hard, maar
mist bovendien reliëf en
schiet dus zowel qua steun
als qua zitcomfort tekort.

4 | De koffer van de 2008 is

prettig in de hand, maar dwingt
je om het in de laagste stand te
zetten wil je de instrumenten
kunnen aflezen.
gemakkelijk toegankelijk,
mede door de lage laaddrempel, die ook nog eens
goed aansluit op de koffervloer.

4
5 | Door de achterbank neer te
klappen ontstaat een perfect
vlakke vloer – maar ook dan blijft
de 2008 de hekkensluiter wat
puur laadvolume betreft.

55
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TESTS VIERKAMP | SUV’S
UITRUSTING

3

1

4

1 | De Captur paart een hoge
rijhouding aan een elegant
ogend dashboard.

3 | Het panoramische dak

2 | De duurdere versies van
Renaults kleine SUV krijgen een
audio-installatie van Bose mee.

4 | Met de automatische

kost op de Renault Captur
een bescheiden 450 euro.
parkeerassistent moet je enkel
maar gas geven en remmen.

5 | De contrasterende kleur
voor het dak is een optie die
we vaker zien in dit segment.

2

5

INTERIEUR

3

1

2

4

1 | De voorstoelen van de Captur
zijn vrij van kritiek. In onze
prijzige Initiale Paris-topversie
waren ze met leder bekleed en
voorzien van stoelverwarming.

3 | Het interieur van deze

5 | Door met de bank te

kleine SUV zit vol handige
opbergvakken. Zo vind je
bovenaan op het dashboard
opbergruimte met een deksel.

schuiven kun je het laadvolume
van de Captur uitbreiden van 277
naar 455 liter... maar dan offer je
wel de beenruimte achterin op.

2 | Achterin is de Captur bijna
even ruim als de Duster, met
als bonus dat de achterbank
verschuifbaar is en minder
wollig zit dan die van de Dacia.

4 | De instrumenten van de
Captur zijn nog altijd dezelfde
als toen het model op de markt
kwam, en combineren digitale
met analoge tellers.

5
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Om kilometers te malen
blijken de Peugeot
2008 en Renault
Captur het stilst.

RENAULT CAPTUR 1.2 TCe A
G

weer duidelijk voor een loungesfeer. Dat voel je vooral
op de voorste plaatsen, met twee echte fauteuils. De
passagiers op de achterbank moeten het stellen met
een iets te korte zitting. Maar ze genieten toch nog
altijd meer steun dan de passagiers achteraan in de
Peugeot: daar zit je met opgetrokken knieën op een
vrij harde achterbank zonder reliëf.
Tot slot merken we op dat de indrukken achter het
stuur sterk verschillen wanneer je overstapt van het
ene model naar het andere. In de Dacia Duster kijk je
uit over de weg en overheerst het ruimtegevoel. De
Renault Captur biedt ook een hogere rijpositie, maar
in een elegantere sfeer met een beter verzorgd
dashboard (zeker in de Initiale Paris). De Citroën C3
Aircross geeft dan weer de indruk dat je boodschappen
gaat doen vanuit je salon. Uiteindelijk is de Peugeot
2008 de enige van het gezelschap waar je niet het
gevoel hebt met een verhoogde auto te rijden: je
hebt eerder de indruk hoog te zitten – met het
kleine stuurtje op je knieën – in een auto die
zelf laag is gebleven.

a Functionaliteit

Om de kosten te drukken stelt de Duster zich tevreden
met een beperkte moduleerbaarheid. Zo vind je hier
geen verschuifbare achterbank zoals in de Captur of

de C3 Aircross. Maar eerlijk gezegd maakt zijn grotere
formaat dat snufje ook overbodig. De laadlengte in
de koffer van de Dacia bedraagt bijna een meter (97
centimeter), tegenover minder dan 70 centimeter in
de Citroën en de Renault. Zelfs wanneer je hun
achterbank maximaal naar voren schuift (en de
achterste plaatsen de facto onbruikbaar maakt), is er
in beide gevallen nog altijd minder dan 80 centimeter
laadlengte beschikbaar. In liters uitgedrukt geeft dat
445 liter voor de Duster, tegenover 410 liter voor de C3
Aircross (520 liter met maximaal vooruitgeschoven
achterbank), 377 liter voor de Captur (455 liter met de
achterbank naar voren) en 360 liter voor de 2008 met
zijn vaste achterbank.
Maar de bruikbaarheid van een koffer hangt niet
alleen af van zijn volume. En in de praktijk blijkt de
bagageruimte van de 2008 zelfs de handigste: zijn
laaddrempel bevindt zich maar 61 centimeter boven
de grond, of respectievelijk 7, 10 en 16 centimeter
minder dan die van de Citroën, Renault en Dacia.
En je hebt geen dubbele vloer nodig om tot een vlak
laadoppervlak te komen, waardoor je nog een aardige
hoogte behoudt onder de hoedenplank. Tot slot
bekom je in de 2008 – die wat weg heeft van een
break – een perfect vlakke laadvloer zodra je de
achterbank hebt neergeklapt.

Het onderstel van de Captur weet in grote lijnen te overtuigen. Alleen het weinig natuurlijk aanvoelende stuur gooit roet in het eten.

CIJFERS
■

Basisprijs
€ 23.375

■

Gemiddeld testverbruik
7,9 l/100 km

■

Normverbruik mix
5,5 l/100 km

■

CO2 -uitstoot (fiscale aftrekbaarheid)
125 g/km (80%)

■

Koffervolume
377-455 l

■

0-100/1000 m vanuit stilstand
10,7/32,4 s

VOOR
a Riante binnenruimte
a Grote koffer
a Moduleerbaarheid
a Samenspel motorversnellingsbak
a Compromis comfortdynamiek

TEGEN
a Hoge prijzen
a Zicht schuin vooruit
a Te licht stuur
a Uitrustingslacunes
(automatische
noodremfunctie)
a R-Link-interface niet
meer van de jongste

G
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TESTS
TECHNIEK

CITROËN C3 AIRCROSS DACIA DUSTER
1.2 PureTech 110
1.2 TCe

PEUGEOT 2008
1.2 PureTech 110

RENAULT CAPTUR
1.2 TCe A

Motortype
Brandstof
Cilinderinhoud (cc)
Maximumvermogen (pk/kW bij o/m)
Maximumkoppel (Nm bij o/m)
Uitlaatgasreiniging

3-cilinder-in-lijn
benzine
1199
110/81 bij 5500
205 bij 1500
3-wegkatalysator

4-cilinder-in-lijn
benzine
1197
125/92 bij 5300
205 bij 2300
3-wegkatalysator

3-cilinder-in-lijn
benzine
1199
110/81 bij 5500
205 bij 1750
3-wegkatalysator

4-cilinder-in-lijn
benzine
1197
118/87 bij 5000
205 bij 2000
3-wegkatalysator

7,3/5,5/6,2
138
Euro 6

5,3/3,9/4,4
103
Euro 6

7,0/4,7/5,5
125
Euro 6

op de voorwielen
manuele 5-bak

op de voorwielen
manuele 6-bak

op de voorwielen
manuele 5-bak

op de voorwielen
gerobotiseerde
6-bak

Toerental in hoogste versnelling in 5e
bij 70/90/120 km/u (o/m)
1600/2000/2750

in 6e
1500/2000/2600

in 5e
1600/2050/2750

in 6e
1500/2000/2500

NORMGEGEVENS
Verbruik stad/buiten/mix (l/100 km) 5,9/4,6/5,0
CO2-uitstoot (g/km)
115
Uitstootnorm
Euro 6

OVERBRENGING
Aandrijving
Versnellingsbak

ONDERSTEL
Ophanging V

pseudoMacPherson,
antirolstang

pseudoMacPherson,
antirolstang

pseudoMacPherson,
antirolstang

pseudoMacPherson,
antirolstang

Ophanging A
Remmen V (Ø/dikte in mm)

torsieas
geventileerde
schijven (niet
meegedeeld)

torsieas
geventileerde
schijven (269/niet
meegedeeld)

torsieas
geventileerde
schijven (niet
meegedeeld)

torsieas
geventileerde
schijven (280/24)

Remmen A (Ø/dikte in mm)

volle schijven (niet
meegedeeld)

trommels (niet
meegedeeld)

volle schijven (niet
meegedeeld)

trommels (niet
meegedeeld)

Stuurinrichting
Stuurbekrachtiging

tandheugel
elektrisch

tandheugel
elektrisch

tandheugel
elektrisch

tandheugel
elektrisch

Draaicirkel tussen muren/
stoepen (m)

niet
meegedeeld/10,8

niet
meegedeeld/10,1

10,9/11,2

10,4/11,3

PRESTATIES

CITROËN C3 AIRCROSS DACIA DUSTER
1.2 PureTech 110
1.2 TCe

PEUGEOT 2008
1.2 PureTech 110

RENAULT CAPTUR
1.2 TCe A

Specifiek vermogen (pk/l)
Specifiek koppel (Nm/l)
Stroomlijn (Cx/SCx)
Verhouding gewicht/vermogen
(kg/pk)

91,7
170,8
niet meegedeeld
11,2

91,7
170,8
0,31/0,73
10,6

98,6
171,3
niet meegedeeld/0,79
11,7

Gewichtsverdeling V/A (%)
Banden testauto V/A

niet meegedeeld
niet meegedeeld
Hankook Kinergy 4S Bridgestone Dueler
215/50 R17/91H M+S H/P Sport AS
215/60 R17 96H

niet meegedeeld
Goodyear Vector
4Seasons
205/50 R17 89V M+S

niet meegedeeld
Continental
ContiWinterConctact
205/55 R17 95V M+S

PRESTATIEFACTOREN
104,4
171,3
niet meegedeeld
10,9

MEETGEGEVENS
TOPSNELHEID
absoluut (km/u)
in tussenversnellingen (km/u)
ACCELERATIES (S)
0-60 km/u
0-100 km/u
0-160 km/u
0-200 km/u
400 m vanuit stilstand (snelheid)
1000 m vanuit stilstand (snelheid)
HERNEMINGEN (S)
30-60 km/u (in 2e/3e/4e)
60-90 km/u (in 4e/5e/6e)
90-120 km/u (in 4e/5e/6e)
400 m vanaf 40 km/u (in 4e/5e/6e)
1000 m vanaf 40 km/u (in 4e/5e/6e)
TESTVERBRUIK
min/max/gemiddeld (l/100 km)
rijbereik (km)

170 bij 4900 in 4e
52/95/152/170/–

175 bij 6000 in 4e
175 bij 5000 in 4e
50/94/135/175/–/– 51/94/152/175/–

173 bij 4750 in 5e
41/73/117/167/173/–

5,0
11,8
39,4
–
18,0 (125 km/u)
33,6 (151 km/u)

5,1
11,4
38,2
–
18,0 (125 km/u)
33,1 (156 km/u)

4,7
11,0
36,2
–
17,7 (126 km/u)
32,8 (157 km/u)

4,7
10,7
33,5
–
17,6 (128 km/u)
32,4 (159 km/u)

3,0/5,5/10,9
7,3/10,3/–
8,5/11,9/–
18,9/22,4/–
35,1/40,8/–

3,1/4,9/9,0
6,4/9,7/15,5
7,5/10,5/13,9
17,9/21,7/26,2
33,5/39,2/47,8

2,9/4,9/9,0
6,7/9,2/–
7,7/10,4/–
18,2/21,0/–
33,9/38,4/–

3,7 (in D)
5,0 (in D)
7,1 (in D)
15,7 (in D)
30,4 (in D)

–/–/7,6
±590

–/–/10,2
±490

–/–/7,0
±715

–/–/7,9
±570

De C3 Aircross staat qua
prijs het dichtst bij de
Duster, met een instapprijs
van 18.705 euro.
G a Connectiviteit

Voor wie de voorkeur geeft aan een multimediasysteem dat doeltreffend, ergonomisch en zonder te
veel franjes functioneert (de typische klant van Dacia,
toch?), blijkt de MediaNav Evolution van de nieuwe
Duster onberispelijk. In vergelijking hiermee weet het
R-Link-systeem uit de duurdere versies van de Captur
minder te overtuigen. Dat biedt weliswaar meer
functies, maar is traag en heeft een gedateerde lay-out
(om nog maar te zwijgen van de vreemde weergave
van de achteruitrijcamera als er weinig licht is). De
tablets van Peugeot en Citroën onderscheiden zich dan
weer door hun betere connectiviteit. Maar ook door
hun allesoverheersende karakter in het geval van de
Citroën, waar je het scherm zelfs nodig hebt om
simpelweg de temperatuur van de klimaatregeling
te veranderen.

BUDGET
a Verbruik

Terwijl onze vier concurrenten gelijkaardige prestaties
neerzetten, kunnen we niet hetzelfde zeggen over hun
dorst na een gemeenschappelijk parcours. We legden
in totaal 400 kilometer af, waarvan 200 kilometer op
de autosnelweg en 200 kilometer op kleine wegen
(met een stevig tempo) voor we de auto’s opnieuw
voltankten. De meest dynamische van de bende, de
Peugeot 2008 1.2 PureTech, bleek ook de zuinigste: 7,0
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SUV’S | VIERKAMP TESTS
UITRUSTING

CITROËN C3 AIRCROSS DACIA DUSTER
1.2 PureTech 110
1.2 TCe

PEUGEOT 2008
1.2 PureTech 110

RENAULT CAPTUR
1.2 TCe A

Prijs = € S = standaard
- = niet beschikbaar of niet van toepassing

Shine

Prestige

GT–Line

Initiale Paris

Laterale airbags V/A
Gordijnairbags V/A
Knieairbags L/R
Stabiliteitscontrole
Elektrisch verstelbare spiegels L/R
Geïntegreerd navigatiesysteem
Manuele/Automatische airco
Elektrische ruiten V/A
Parkeersensoren A/V+A/Camera
Metaalglanslak/Speciale lak
Binnenbekleding stof/
alcantara/leer

S/–
S/S
–/–
S
S/S
S
–/S
S/S
S/650
450/–
S/–/800

–/–
S/–
–/–
S
S/S
S
S/300
S/S
S/–/S
400/–
S/–/700

S/–
S/S
–/–
S
S/S
590
–/S
S/S
S/350/650
480/660
S/–/1.500

S/–
–/–
–/–
S
S/S
S
–/S
S/S
S/S/S
S/150
–/–/S

Automatische noodremhulp
Open dak/panoramisch dak
Verschuifbare achterbank
Ledkoplampen
Dak in contrasterende kleur

S
950
S
–
350

–
–/–
–
–
–

500
–/550
–
–
–

–
–/450
S
S
S

CITROËN C3 AIRCROSS DACIA DUSTER
1.2 TCe

PEUGEOT 2008
1.2 PureTech 110

RENAULT CAPTUR
1.2 TCe A

Lengte/Breedte/Hoogte (mm)
Wielbasis/Spoorbreedte V/A (mm)
Interieurbreedte V/A (mm)
Hoofdruimte V/A (mm)
Beenruimte A min/max (mm)

4154/1756/1597
2604/1513/1491
1420/1400
970/880
110/360 (0/220)

4341/1804/1693
2674/1563/1560
1410/1400
980/950
130/350

4159/1829/1570
2537/1472/1482
1405/1390
950/900
120/340

4122/1778/1556
2606/1531/1516
1385/1385
960/905
130/310 (5/165)

Laadvolume (dm3)
Rijklaar gewicht (kg)
Totaal toegelaten gewicht (kg)
Sleepvermogen geremd/
ongeremd (kg)

410/520-1289
1234
1785
840/600

445/1478
1361
1782
1500/635

360-1194
1165
1655
1250/620

377/455-1235
1386
1744
1200/635

Inhoud brandstoftank (l)

45

50

50

45

MATEN & GEWICHTEN 1.2 PureTech 110

l/100 km. Dezelfde driecilindermotor was 0,6 l/100 km
gulziger in de Citroën C3 Aircross (7,6 l/100 km). Dat is
een fractie minder dan de 1.2 TCe van de Renault
Captur met zijn gerobotiseerde versnellingsbak (7,9
l/100 km). Die rangorde komt trouwens overeen met
het officiële (NEDC-)verbruik van 4,4 l/100 km voor de
Peugeot, 5,0 l/100 km voor de Citroën en 5,5 l/100 km
voor de Renault.
Als die volgorde gerespecteerd wordt, dan zou de
Dacia Duster met zijn normgemiddelde van 6,2 l/100
km ook in reële rijomstandigheden het gulzigst
moeten zijn. En dat blijkt ook het geval: om de drie
andere modellen met hun verbruik tussen 7 en 8 l/100
km te kunnen volgen heeft de Duster meer dan 10 l/100
km nodig (10,2 l/100 km). Gezien zijn hoekige postuur
en de beperkte evolutie van de motor bij deze nieuwe
Duster-generatie viel dit te verwachten. De vorige
Duster met dezelfde 1.2 TCe verbruikte tenslotte ook
9,8 l/100 km bij een vergelijkende test in 2014.

a Fiscaliteit

De komst van een stop-startsysteem en een elektrische
stuurbekrachtiging in plaats van het vorige elektrohydraulische systeem helpen de nieuwe Duster TCe
om zijn CO2-uitstoot enigszins te verminderen, van 145
naar 135 g/km. Dat blijft echter veel in vergelijking met
de 125, 115 en 103 g/km voor respectievelijk de Captur, C3
Aircross en 2008. In Vlaanderen heeft dat een aanzienlijke impact op de belasting op inverkeerstelling (BIV).
Die bedraagt 430 euro, tegenover minder dan 200 euro

voor de Peugeot/Citroën en 270 euro voor de Renault.
In Brussel en Wallonië worden de twee TCe’s het
zwaarst belast, als gevolg van hun vermogen boven 85
kW (115 pk): 495 euro tegenover 123 voor de PureTech
met 110 pk. Zodra je de BIV betaald hebt, kosten de vier
modellen bij de jaarlijkse verkeersbelasting allemaal
evenveel in Brussel en Wallonië (190,34 euro) en bijna
evenveel in Vlaanderen (van 155 euro voor de Peugeot
tot 170 euro voor de Dacia).

79

1

a Prijs-uitrusting

Om zijn instapprijs onder 12.000 euro te houden
bestaat de Duster in een kaalgeplukte Access-versie
(niet-regelbaar stuur, achterbank uit één stuk, geen
radio, geen klimaatregeling, enzovoort). Maar de
TCe-motor wordt pas aangeboden vanaf de Comfort
(16.100 euro), die al veel beter aangekleed is. En zelfs
als je kiest voor de hoogste versie Prestige, zoals ons
testmodel, blijft de catalogusprijs meer dan interessant: 17.200 euro voor deze 1.2 TCe. De standaarduitrusting is in dat geval heel competitief, met onder meer
parkeersensoren, een achteruitrijcamera, een dodehoekcontrole, aluminium velgen van 17 duim en een
navigatiesysteem.
De C3 Aircross 1.2 PureTech staat qua prijs het dichtst
bij de Duster, met een instapprijs van 18.705 euro in de
Feel-uitvoering, die al behoorlijk uitgerust is (passieve
spoorassistentie, verkeersbordherkenning, snelheidsregelaar en -begrenzer, manuele airco, aanraakscherm, enzovoort). Voor de best uitgeruste

G

1 | Net als bij de C3 Aircross
veroorzaken de dakrails van
de Duster wat windgeluiden.

2 | Met zijn plastic koetswerkaddenda meet de Duster
zich een stoere look aan.

2
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Shine-versie, zoals ons testmodel, vraagt Citroën
20.905 euro. Peugeot rekent een hoger bedrag aan om
te genieten van de 1.2 PureTech 110 onder de motorkap
van de 2008: vanaf 21.795 euro als Allure, 22.895 euro
voor onze mooie GT-Line of 23.945 euro voor de minder
sportieve en wat meer avontuurlijke Crossway. De
uitrusting is er dan wel naar.
Maar de Captur 1.2 TCe spant de kroon: 23.175 euro
met handgeschakelde versnellingsbak voor de Bose
Edition of 23.375 euro voor de iets minder goed
uitgeruste Intens met EDC-bak. Onze testwagen, een
Initiale Paris EDC, kostte 26.775 euro. De uitrusting
is in dat geval bijzonder uitgebreid, maar dat blijft
natuurlijk wel 9.575 euro meer dan wat een Duster 1.2
TCe Prestige kost – bijna de prijs van een Twingo dus.

ONS VERDICT

De Peugeot 2008 1.2 PureTech wint uiteindelijk deze
confrontatie dankzij zijn goede resultaten over de
hele lijn. Hij is met andere woorden de meest
veelzijdige. Klanten die op zoek zijn naar meer
persoonlijkheid en een gezelliger interieur, zullen
eerder neigen naar zijn neefje, de C3 Aircross. Ze
krijgen er ook een modernere veiligheidsuitrusting
en betere moduleerbaarheid bovenop, maar moeten
dan wel genoegen nemen met een minder leuk
weggedrag. De C3 Aircross moet het zilver delen met
de Dacia Duster, die opnieuw zijn onklopbare prijs
naar voren schuift... al loopt zijn brandstofbudget
snel op voor wie een zware voet heeft. De Duster
verliest ook enkele punten in het hoofdstuk veiligheid, ondanks de gewaardeerde inspanningen
van Dacia op dat gebied. De Renault Captur strandt
vandaag op de laatste plek. Misschien niet helemaal
rechtvaardig, want hij is verdienstelijk op elk
domein. Alleen zijn iets te hoge prijs doet
hem in deze vergelijking de das om. ■

BUDGET

CITROËN C3 AIRCROSS DACIA DUSTER
1.2 PureTech 110
1.2 TCe

PEUGEOT 2008
1.2 PureTech 110

RENAULT CAPTUR
1.2 TCe A

Basisprijs (€)
Basisprijs testauto (€)
Totaalprijs gemonteerde opties (€)

18.705 (Feel)
20.905 (Shine)
4.590

16.100 (Comfort)
17.200 (Prestige)
1.350

21.795 (Allure)
22.895 (GT-Line)
1.970

23.375 (Intens)
26.775 (Initiale Paris)
600

187,93/157,80
123/190,34

431,2/170,93
495/190,34

155,71/154,94
123/190,34

271,88/163,5
495/190,34

BELASTINGEN (€)
BIV/verkeersbelasting Vlaanderen
BIV/verkeersbelasting Brussel
& Wallonië

WAARBORG
Onderdelen en werkuren

2 jaar, geen
2 jaar, geen
2 jaar, geen
2 jaar, geen
kilometerbeperking kilometerbeperking kilometerbeperking kilometerbeperking

Lakfouten/Roestschade
Mobiliteitsgarantie

3 jaar/12 jaar
2 jaar

2 jaar/6 jaar
3 jaar

3 jaar/12 jaar
2 jaar

3 jaar/12 jaar
2 jaar

20.000 km of 1 jaar
247

20.000 km of 1 jaar
280

20.000 km of 1 jaar
250

30.000 km of 1 jaar
280

271,35
340,40
50,20
75
109,17

281,32
356,31
26,47
90
109,17

313,46
398,74
37,81
80
125,22

ONDERHOUD
Onderhoudsinterval
Aantal servicepunten

MAANDELIJKSE LEASEKOSTEN (€)
Full lease 5 jaar/75.000 km
Full lease 4 jaar/140.000 km
Maandelijkse CO2-bijdrage
Fiscale aftrekbaarheid (%)
Maandelijks bedrag voordeel
alle aard

SCOREBORD/20
1
2
4

PEUGEOT 2008
CITROËN C3 AIRCROSS
DACIA DUSTER
RENAULT CAPTUR

262,01
327,22
28,28
80
109,17

VEILIGHEID

TECHNIEK

RIJGEDRAG

BINNENRUIMTE BUDGET

GEMIDDELD

17
18
14
16

15
15
15
15

17
13
14
16

15
17
18
16

15,60
15,60
15,40

15
15
17
14

15,80

Door onder de grens van 4,15 meter te blijven zijn de Captur, 2008
en C3 Aircross grosso modo 20 centimeter korter dan de Duster.
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SUV
PEUGEOT 2008

ONTWORPEN OM DE ELEMENTEN TE BEDWINGEN

PURETECH BENZINEMOTOREN
& AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK EAT6
PEUGEOT GRIP CONTROL®*
PEUGEOT i-COCKPIT®

*Beschikbaar in optie naargelang de versies

3,7 - 5,7 L /100 KM

98 - 131 G /KM

(VOLGENS NEDC-NORM)
Milieu-informatie [KB 19/03/2004] : www.peugeot.be

V.U. : Erika Bouteloup, Peugeot België-Luxemburg N.V., KBO nr. 0403.461.107, IBAN : BE81 2710 0450 0024, Avenue de Finlande 4-8 te B-1420 Braine-l’Alleud. Tel: 078 15 16 15.

297x210_Peugeot_PM_TAP_Moniteur_2008_FRNL.indd 2

08/08/2018 14:50
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FAMILIESTRIJD

PEUGEOT 3008
1.5 BlueHDi
Basisprijs

€ 30.500

OPEL GRANDLAND X
1.6 CDTI
Basisprijs

€ 27.300
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63

Na de Crossland X kwam Opel met de Grandland X, een
compacte SUV die zijn technische verwantschap met
de Peugeot 3008 goed weet te verbergen... De recente
Jeep Compass mag hier dienstdoen als scherprechter.
Tekst Cédric Derèse | Foto's Michael Dautremont

JEEP COMPASS
1.6 MJET
Basisprijs

€ 26.300
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Jeep heeft zijn Compass een soepelere ophanging meegegeven,
die het comfort op slecht wegdek en bij lage snelheden verbetert.

JEEP COMPASS 1.6 MJET

N

et voor het merk vorig jaar werd opgeslokt
door PSA, kon Opel al profiteren van de
industriële akkoorden met de Franse groep
om (opnieuw) een gamma SUV’s op maat
uit te bouwen. Na de kleine Crossland X,
een technische kloon van de Peugeot 2008,
deed ook de compacte Grandland X zijn
intrede in het gamma... om het op te
nemen tegen de wagen die hem zijn
platform leende: de Peugeot 3008, een
echte bestseller in dit segment. De Jeep Compass, die
zopas werd vernieuwd, verdient hier zijn plaats als
outsider, zeker in deze tweewielaangedreven versie,
die echter geen afbreuk doet aan zijn avontuurlijke
look. In tegenstelling tot zijn gelegenheidsrivalen is de
Amerikaan in combinatie met bepaalde motoren
echter ook verkrijgbaar met vierwielaandrijving.

VEILIGHEID
a Actieve veiligheid

Welk logo hij ook draagt, een SUV met maar twee
aangedreven wielen brengt onvermijdelijk beperkin-

gen met zich mee wanneer je het asfalt verlaat.
Toegegeven, onze drie testwagens beschikken over een
tractiecontrole om wielspin tegen te gaan en modder
te overwinnen. Maar zelfs met het All Road Pack van
de Grandland X (intelligente tractiecontrole en
vierseizoenenbanden, 400 euro) en het Advanced Grip
Control van de 3008 (400 tot 730 euro) blijven hun
terreinkwaliteiten beperkt. Anderzijds word je als
bestuurder bijgestaan door een botswaarschuwing
met automatische noodremfunctie – heel praktisch
wanneer je even verstrooid bent in de file – en door
een (weliswaar indiscrete) spoorassistent. Bij de Jeep
Compass gaat de technologie niet verder dan dat, maar
de Opel en Peugeot doen er nog een automatische
spoorcorrectie bovenop, die naargelang van de versie
standaard of als optie wordt aangeboden. Alleen
jammer dat het systeem enkel werkt op wegen met
duidelijke wegmarkeringen...

a Passieve veiligheid

CIJFERS
■

Basisprijs
€ 26.300

■

Gemiddeld testverbruik
7,2 l/100 km

■

Normverbruik mix
4,4 l/100 km

■

CO2 -uitstoot (fiscale aftrekbaarheid)
117 g/km (75%)

■

Koffervolume
438 l

■

0-100/1000 m vanuit stilstand
11,6/33,6 s

VOOR
a Algemeen rijcomfort
a Geluiddemping, zitcomfort

De drie meest courante paar airbags (frontaal, lateraal
voorin en gordijnkussens) zijn standaard van de partij
op alle drie onze protagonisten. In zijn 1.5 HDi-versie
beschikt de 3008 standaard over een achteruitkijk-

G

De Jeep rijdt minder dynamisch dan zijn twee gelegenheidsrivalen, maar kan wel een goede trekkracht voorleggen (voor een voorwieltrekker).

a Trekkracht (voor een
voorwieltrekker)
a Originele look,
echt SUV-uiterlijk
a Aantrekkelijke basisprijs

TEGEN
a Wat week onderstel,
wieluitslagen
a Weinig consistent stuur
a Verbruik kan oplopen
a Koffervolume, functionaliteit
a Afwerking, materiaalkeuze
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UITRUSTING

2

1

3

1 | De materialen in het interieur
van de Compass zien er robuust,
maar weinig verfijnd uit. Ook
de assemblage kan beter.

3 | In de Compass staat het

2 | Om (standaard of als optie)
over de aanraakinterface te
beschikken moet je de minst
dure versies links laten liggen.

4 | De manuele versnellingsbak

scherm niet alleen wat te laag,
het ziet er door zijn formaat en
lay-out ook wat gedateerd uit.
kampt met een wat vage
bediening. Een automaat is
jammer genoeg niet te krijgen.

4

INTERIEUR

1
1 | De stoelen bieden een goed
zitcomfort, waardoor ze goed
passen bij de ophanging.

2
2 | De achterbank is goed

3 | De koffer is de kleinste van

gevormd, maar de ruimte is er
niet bijzonder indrukwekkend.

de drie, maar de Jeep is dan ook
korter dan de Opel en de Peugeot.

3
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TESTS
UITRUSTING

2

1

3

1 | Het klassieke, sobere en goed

3 | De navigatiefunctie werkt

geassembleerde interieur van
de Grandland X oogt vertrouwd
voor bestaande Opel-klanten.

vloeiend en nauwkeurig,
terwijl de kaartweergave en
de resolutie bijdetijds zijn.

2 | Het infotainmentsysteem is
compleet en gebruiksvriendelijk,
maar pas verkrijgbaar vanaf het
tweede uitrustingsniveau.

4 | Met het All Road Pack krijgt
de Grandland X een trekkrachthulp om het gebrek aan vierwielaandrijving te compenseren.

4

INTERIEUR

1

2

1 | De rijhouding is uitstekend
in de Opel, mede dankzij de
uitgebreide regelmogelijkheden.

3 | Standaard of als optie kun je

2 | Het scheelt niet veel, maar
de Grandland X biedt achterin
het meeste ruimte.

4 | De Opel biedt niet alleen

de koffer openen door met je voet
onder de bumper te zwaaien.
meer dan 500 liter koffer, maar
ook de breedste laadopening.

3

4

AutoGids 1004 | 25/4/2018

AG1004-3K-SUV's-CC-AD.indd 66

16/04/18 15:32

COMPACTE SUV’S | DRIEKAMP TESTS
CIJFERS

Zowel qua dynamisme als qua rijcomfort zit de Opel tussen de Jeep en de Peugeot in, waarmee hij een geslaagd compromis weet te bieden.

G

spiegel met automatische dag-nachtstand. Bij de twee
andere merken moet je hiervoor bijbetalen: Opel
rekent daar 175 euro voor aan (in combinatie met
licht- en regensensoren), Jeep zelfs 900 euro (weliswaar inclusief Keyless Go, alarm, 12-voltaansluiting en
elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels).

AANDRIJFGEHEEL
a Motor

Zoals het partners betaamt, delen Opel en Peugeot
uiteraard hun mechaniek. Onder de motorkap van
de Grandland X vinden we dus de 1.6-turbodiesel die
alom het mooie weer maakt bij PSA en hier 120 pk en
300 Nm levert, 4 pk meer dan bij Peugeot. De 3008 laat
dat echter niet aan zijn hart komen, want hij heeft al
recht op een gloednieuwe BlueHDi-motor die al aan
de Euro 6c-norm voldoet. Hoewel de 1.6 voorlopig nog

OPEL GRANDLAND X 1.6 CDTI

verkrijgbaar blijft in Sochaux, zal hij geleidelijk aan
worden vervangen door de nieuwe 1.5-turbodiesel, die
werd ontwikkeld in samenwerking met Ford en hier 130
pk levert. Uiteraard gaven we voor deze test de
voorkeur aan deze nieuwe rekruut, die ons op alle
vlakken wist te overtuigen: met zijn romige karakter,
zijn soepelheid bij alle toerentallen en zijn gevoelig
betere geluiddemping scoort hij een stuk beter dan de
bekende 1.6, die nog altijd naar hartenlust trilt en
ronkt in de Opel. De goed gedempte 1.6 MJET onder de
motorkap van de Compass levert 20 Nm meer bij 1.750
o/m dan zijn concurrenten, of toch op papier, want in
werkelijkheid voelt het net andersom.

a Overbrenging

De drie constructeurs bieden standaard een handgeschakelde zesversnellingsbak, die in alle gevallen
blijk geeft van een doordachte spreiding. Onze
voorkeur gaat echter uit naar de versnellingspook

67

■

Basisprijs
€ 27.300

■

Gemiddeld testverbruik
6,8 l/100 km

■

Normverbruik mix
4,3 l/100 km

■

CO2 -uitstoot (fiscale aftrekbaarheid)
111 g/km (80%)

■

Koffervolume
514 l

■

0-100/1000 m vanuit stilstand
11,4/33,4 s

VOOR
a Binnenruimte, volume en
functionaliteit koffer
a Gezond en geruststellend
weggedrag
a Verzorgde rijhouding,
ergonomie
a Interessante verhouding
prijs-uitrusting
a Verkrijgbaar met automaat

TEGEN
a Rauwe motor

G

a Hakerige
versnellingsbakbediening
a Wat vaag stuur
rond de rechtuitstand
a Filtering ophanging kan beter
a Wat harde stoelen (met leder)

De Grandland X
kan schermen
met een gezond
en geruststellend
rijgedrag.
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TESTS
De 3008 pakt in dit gezelschap uit met het meest dynamische
weggedrag, zonder dat hij daarvoor oncomfortabel wordt.

CIJFERS
■

Basisprijs
€ 30.500

■

Gemiddeld testverbruik
6,5 l/100 km

■

Normverbruik mix
4,2 l/100 km

■

CO2 -uitstoot (fiscale aftrekbaarheid)
109 g/km (80%)

■

Koffervolume
520 l

■

0-100/1000 m vanuit stilstand
10,7/ 32,6 s

VOOR
G

van de 3008, die korter en beter geleid is dan de wat
vage pook van de Compass en het nukkige exemplaar
in de Grandland X. Anderzijds verdient Opel een
speciale vermelding voor de mogelijkheid om de
handgeschakelde bak in te ruilen voor een zestrapsautomaat (1.400 euro).

RIJGEDRAG
a Comfort

De onderstelingenieurs van Peugeot hebben hun
sporen al lang verdiend. Dat bewijst ook de 3008, die
op de weg bijzonder dynamisch uit de hoek komt,
zonder dat het comfort voor de inzittenden eronder
lijdt. Oneffenheden in het wegdek worden altijd
perfect gefilterd, terwijl het chassis nooit slap voor de
dag komt... We vragen ons dan ook af hoe het komt
dat de Opel er niet in slaagt dat zijdezachte wegcontact
te evenaren, hoewel hij op dezelfde ophanging rust.
Een kwestie van afstelling wellicht. Jeep heeft zijn
Compass dan weer een soepelere ophanging mee-

PEUGEOT 3008 1.5 BlueHDi

a Uitstekend compromis
comfort-weggedrag
a Rijsensaties van een berline
a Erg aangename combinatie
motor-versnellingsbak
a Originele bestuurderspost
(klein stuurtje)
a Look, afwerking interieur

TEGEN
a Ergonomie vatbaar voor kritiek
(klein stuurtje)
a Weinig opbergmogelijkheden
a 1.5 BlueHDi niet beschikbaar
in basislivrei
a Automaat niet verkrijgbaar

gegeven. Die verbetert weliswaar het comfort op een
slecht wegdek en bij lage snelheden, maar zodra je het
tempo sterker opdrijft, blijkt de ophanging al snel te
slap, met hinderlijke parasietbewegingen van de
wielen als gevolg.

a Wegligging

De Grandland X kan schermen met een gezond en
geruststellend rijgedrag, maar we verkiezen toch het
onderstel van de 3008, dat diezelfde nauwkeurigheid
weet te verzoenen met een extra dosis dynamisme.
Net als een goede berline reageert de 3008 zonder
aarzelen op de input van de bestuurder en lijkt hij in
tegenstelling tot zijn concurrenten nooit echt te lijden
onder zijn nochtans hoge zwaartepunt. In het interieur
waarderen we ook het uitstekende stuurgevoel. Het
stuurwiel is weliswaar kleiner, maar blijkt een stuk
beter te centreren dan dat van de Grandland X en
vooral veel consistenter dan dat van de Compass, dat
buiten de stad altijd te sterk bekrachtigd is.

a Prestaties

De cijfers laten geen twijfel bestaan over de blakende
gezondheid van de nieuwe 1.5 BlueHDi in de 3008. Hij
laat dan ook de beste tijden optekenen: de Fransman
werkt de sprint van 0 tot 100 km/u af in 11,0 seconden
en legt de kilometer vanuit stilstand bijna een seconde
sneller af dan zijn dichtste concurrent. Diezelfde trend
zien we bij de hernemingen: de Peugeot eindigt
steevast als eerste, terwijl de Jeep en de Opel volgen
op enkele tienden.

INTERIEUR
a Binnenruimte

In tegenstelling tot Peugeot, dat elke 3008 uitrust
met zijn i-cockpit met een kleiner stuurwiel en een
erg zuiver gelijnd dashboard, blijft Opel voor zijn
Grandland X conservatiever wat betreft de stijl en

G

Het onderstel van de 3008 weet
nauwkeurigheid te verzoenen
met een extra dosis dynamisme.
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UITRUSTING

2

1

3

1 | Peugeots i-Cockpit heeft
zowel voor- als tegenstanders,
doordat de instrumenten niet
altijd goed leesbaar zijn.

3 | Met zijn nauwkeurige en

2 | De connectiviteit is volledig,
met onder meer Apple CarPlay,
en navigatie is standaard op de
duurste uitrustingsniveaus.

4 | De rij kantelschakelaars

korte schakelwegen heeft de
versnellingsbak van de 3008 de
aangenaamste bediening.
op de middenconsole geven
het interieur van de 3008
een originele toets.

4

INTERIEUR

1
1 | De hoge en brede middenconsole verkleint het gevoel van
ruimte enigszins, en er zijn ook
te weinig opbergmogelijkheden.

2
2 | De vlakke achterbank

3 | De 3008 heeft de ruimste

vertoont te weinig reliëf om de
rug van de achterpassagiers
goed te ondersteunen.

koffer, die zich ook makkelijk
laat moduleren en die in de
praktijk handig te gebruiken is.

3
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TESTS
TECHNIEK

JEEP COMPASS
1.6 MJET

OPEL GRANDLAND X
1.6 CDTI

PEUGEOT 3008
1.5 BlueHDi

Motortype
Brandstof
Cilinderinhoud (cc)
Maximumvermogen (pk/kW bij o/m)
Maximumkoppel (Nm bij o/m)
Uitlaatgasreiniging

4-cilinder-in-lijn, turbo
diesel
1598
120/88 bij 3750
320 bij 1750
partikelfilter,
oxidatiekatalysator

4-cilinder-in-lijn, turbo
diesel
1560
120/88 bij 3500
300 bij 1750
partikelfilter,
oxidatiekatalysator

4-cilinder-in-lijn, turbo
diesel
1499
130/96 bij 3750
300 bij 1750
partikelfilter,
oxidatiekatalysator

4,9/3,9/4,3
111
Euro 6

4,7/3,8/4,2
109
Euro 6

op de voorwielen
manuele 6-bak
in 6e
1300 /1700/2200

op de voorwielen
manuele 6-bak
in 6e
1200/1500/2100

op de voorwielen
manuele 6-bak
in 6e
1200/1600/2200

Ophanging V

pseudo-MacPhersons,
antirolstang

pseudo-MacPhersons,
antirolstang

pseudo-MacPhersons,
antirolstang

Ophanging A
Remmen V (Ø/dikte in mm)

torsieas
geventileerde schijven
(niet meegedeeld)

torsieas
geventileerde schijven
(niet meegedeeld)

torsieas
geventileerde schijven
(niet meegedeeld)

Remmen A (Ø/dikte in mm)

volle schijven
(niet meegedeeld)

volle schijven
(niet meegedeeld)

volle schijven
(niet meegedeeld)

Stuurinrichting
Stuurbekrachtiging

tandheugel
elektromechanisch

tandheugel
elektromechanisch

tandheugel
elektromechanisch

Draaicirkel tussen muren/
stoepen (m)

niet meegedeeld/11,1

11,5/niet meegedeeld

11,1/10,7

PRESTATIES

JEEP COMPASS
1.6 MJET

OPEL GRANDLAND X
1.6 CDTI

PEUGEOT 3008
1.5 BlueHDi

Specifiek vermogen (pk/l)
Specifiek koppel (Nm/l)
Stroomlijn (Cx/SCx)
Verhouding gewicht/vermogen
(kg/pk)

75,1
200,3
niet meegedeeld
13,6

76,9
192,3
niet meegedeeld
13,1

86,7
200,1
0,33/0,84
12,3

Gewichtsverdeling V/A (%)
Banden testauto V/A

niet meegedeeld
Bridgestone Dueler H/P
Sport - 235/45 R19

niet meegedeeld
Continental CrossContact 225/55 R18

niet meegedeeld
Michelin Primacy 3 225/55 R18

188 (constructeur)
44/86/133/163/–

189 (constructeur)
43/80/126/166/–

192 (constructeur)
40/75/121/162/–

4,9
11,6
niet gemeten
–
18,1 (122 km/u)
33,6 (158 km/u)

4,8
11,4
niet gemeten
–
18,0 (124 km/u)
33,4 (153 km/u)

4,5
10,7
niet gemeten
–
17,6 (127 km/u)
32,6 (157 km/u)

3,4/4,7/10,2
5,9/8,3/14,8
7,8/8,9/11,1
17,8/23,1/–
33,3/40,2/–

3,0/4,8/10,9
6,0/8,3/16,2
7,2/8,7/11,5
18,2/22,4/–
33,8/39,8/–

3,2/4,6/9,3
5,7/8,3/15,0
6,8/9,0/11,6
17,7/21,9/–
32,9/38,9/–

6,5/9,0/7,2
830

6,2/8,7/6,8
780

6,1/8,8/6,5
815

NORMGEGEVENS
Verbruik stad/buiten/mix (l/100 km) 5,2/4,0/4,4
CO2-uitstoot (g/km)
117
Uitstootnorm
Euro 6

OVERBRENGING
Aandrijving
Versnellingsbak
Toerental in hoogste versnelling
bij 70/90/120 km/u (o/m)

ONDERSTEL

PRESTATIEFACTOREN

MEETGEGEVENS
TOPSNELHEID
absoluut (km/u)
in tussenversnellingen (km/u)
ACCELERATIES (S)
0-60 km/u
0-100 km/u
0-160 km/u
0-200 km/u
400 m vanuit stilstand (snelheid)
1000 m vanuit stilstand (snelheid)
HERNEMINGEN (S)
30-60 km/u (in 2e/3e/4e)
60-90 km/u (in 4e/5e/6e)
90-120 km/u (in 4e/5e/6e)
400 m vanaf 40 km/u (in 4e/5e/6e)
1000 m vanaf 40 km/u (in 4e/5e/6e)
TESTVERBRUIK
min/max/gemiddeld (l/100 km)
rijbereik (km)

G ergonomie van de interieurinrichting. Trouwe fans

van het merk met de bliksemschicht zullen zich dus
niet ontheemd voelen en ook nieuwe klanten zullen
snel hun weg vinden in dit nieuwe model. Uit onze
metingen blijkt ook dat de Opel globaal gesproken de
ruimste van de drie is. Hoewel het verschil zich beperkt
tot enkele centimeters, bevestigt het toch de ruimteindruk die we in het interieur hebben. Met zijn veel
hogere middentunnel en een meer omhullend
dashboard, beperkt de Peugeot 3008 de ruimte voor
zijn voorste inzittenden. Anderzijds belooft hij een veel
originelere rijervaring dankzij het kleine stuur, al laat
de ergonomie hier en daar wat steekjes vallen: zo is de
leesbaarheid van de instrumenten sterk afhankelijk
van de hoogte van het stuur en zijn er weinig opbergvakken... Het goede nieuws is dan weer dat iedereen
comfortabel zit in de 3008. Dat is overigens ook het
geval in de Compass, waarvan de zachte (voor)stoelen
aangenamer zijn voor de rug dan de met leder beklede
exemplaren van de Grandland X, die in dat geval al te
hard zijn.

a Ergonomie

Bij een SUV hoort normaal ook een mooie, grote koffer.
Dat geldt voor de Compass (438 liter) echter minder dan
voor de twee andere wagens uit deze test (meer dan
500 liter). Een gebrek dat we nog door de vingers
willen aangezien de Jeep het meest compacte model
uit deze test is, met een totale lengte van 4,39 meter
van bumper tot bumper.
Anderzijds heeft de Jeep geen enkel excuus – tenzij
misschien het differentieel van de 4x4-versie – voor de
bijna 80 centimeter hoge laaddrempel en de kofferhoogte van minder dan 50 centimeter onder het
bagagescherm. De enkele liters die de 3008 volgens de
technische fiche meer biedt dan de Opel, hebben in
onze ogen minder belang dan zijn kofferdrempel, die
nagenoeg perfect aansluit op de koffervloer, of het feit
dat de voorste passagiersstoel (vanaf de uitvoering
Allure) kan worden neergeklapt tot een tafeltje om
plaats te bieden aan langere voorwerpen (tot 2,55
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l/100 km nodig. Zelfs bij een ecologische rijstijl blijft die
rangorde gerespecteerd: de Opel en Peugeot komen
dan in de buurt van de 6 l/100 km, terwijl de Jeep nog
altijd (iets) gulziger voor de dag komt.

Bij een SUV
hoort normaal
ook een mooie,
grote koffer. Dat
geldt voor de
Compass echter
minder dan voor
de andere twee.

a Fiscaliteit

Aangezien de 3008 1.5 BlueHDi over de kleinste
cilinderinhoud en de laagste gehomologeerde
CO2-uitstoot beschikt, kost hij ook iets minder aan
belastingen dan de andere twee. Concreet kost hij aan
jaarlijkse verkeersbelasting ongeveer 45 euro minder in
Brussel en Wallonië. In Vlaanderen kan dat voordeel
oplopen tot 67 euro en ligt ook de BIV lager. Wat de
aftrekbaarheid voor bedrijven betreft, moet de Jeep
Compass 1.6 MJET het nog stellen met 75 procent
doordat zijn CO2-uitstoot hoger ligt dan 116 g/km,
terwijl de Peugeot en de Opel voor 80 procent kunnen
worden ingebracht.

a Prijs-uitrusting

De beste prijs vind je bij Jeep, dat de Compass 1.6 MJET
Sport verkoopt voor 26.300 euro. Maar tenzij dat je
maximumbudget is, raden we aan deze zichtbaar
povere basisuitvoering met zwarte stalen velgen en
ongelakte buitenspiegels links te laten liggen en
meteen voor de uitvoering Longitude (28.700 euro)

G

meter). De Grandland X onderscheidt zich van zijn kant
door een bredere laadopening (1,08 meter, hetzij 5
centimeter meer dan de 3008) en zijn gemotoriseerde
achterklep (standaard op de Innovation), die zich met
een voetbeweging laat openen.

UITRUSTING

JEEP COMPASS
1.6 MJET

OPEL GRANDLAND X
1.6 CDTI

PEUGEOT 3008
1.5 BlueHDi

a Connectiviteit

Prijs = € S = standaard
- = niet beschikbaar of niet van toepassing

Longitude (€ 28.700)

Edition (€ 28.300)

Active (€ 30.500)

Laterale airbags V/A
Gordijnairbags V/A
Knieairbags L/R
Stabiliteitscontrole/Afdaalhulp
Xenonkoplampen/variabele
intensiteit

S/–
S/S
–
S/–
–

S/–
S/S
–
S/–
–

S/–
S/S
–
S/730
–

Lichtsensoren/Regensensoren
Geïntegreerd navigatiesysteem
Manuele/Automatische airco
Parkeersensoren A/V+A/Camera
Snelheidsregelaar/Afstandsregelaar
Metaalglanslak/Speciale lak
Binnenbekleding stof/
alcantara/leer

S/S
–
S/–
S/–/–
S/–
700/1.100
S/–/–

175
700
S/300
–/500/1.550
S/–
600/175
S/–/–

S/S
900
–/S
S/400/550
S/550
600/380
S/–/–

Lichtmetalen velgen 17/18/19
duim

S/–/–

S/400/–

S/430/–

Panoramisch dak
Stoelverwarming V/A
Gemotoriseerde achterklep
Automaat

–
660 (+stuurwiel)/–
–
–

900 (vast)
400 (+stuurwiel)/550
–
1.400 (6 trappen)

1.550 (open)
300/–
–
–

JEEP COMPASS

OPEL GRANDLAND X
1.6 CDTI

PEUGEOT 3008
1.5 BlueHDi

Lengte/Breedte/Hoogte (mm)
Wielbasis/Spoorbreedte V/A (mm)
Interieurbreedte V/A (mm)
Hoofdruimte V/A (mm)
Beenruimte A min/max (mm)
Laadvolume (dm3)
Rijklaar gewicht (kg)
Totaal toegelaten gewicht (kg)
Sleepvermogen geremd/
ongeremd (kg)

4394/1819/1629
2636/1547/1542
1480/1450
1010/940
160/380
438-niet meegedeeld
1636
1996
950/450

4477/1856/1609
2675/1579/1587
1510/1490
1030/970
110/340
514-1652
1570
2000
1400/690

4447/1841/1623
2675/1601/1610
1490/1500
1030/990
110/330
520-1670
1598
1980
1500/745

Inhoud brandstoftank (l)

60

53

53

Bij Opel zijn het IntelliLink-multimediasysteem en
zijn centrale aanraakscherm pas vanaf het tweede
uitrustingsniveau (Edition) geïntegreerd in het dashboard. De navigatiemodule blijft echter steeds een
optie (700 euro), net als de digitale DAB-tuner (150
euro). Datzelfde principe zien we bij Peugeot, dat zijn
navigatiesysteem iets duurder verkoopt op de uitvoering ‘Active’ (900 euro) maar het standaard aanbiedt
op alle hogere uitrustingsniveaus. Jeep hanteert op dit
vlak een wat eigenaardig uitrustingsbeleid: de eerste
twee niveaus (Sport en Longitude) hebben geen recht
op een aanraakinterface of navigatiesysteem, zelfs niet
tegen meerprijs. Maar goed... Vanuit ergonomisch
oogpunt zijn de systemen van Opel en Peugeot elkaar
waard. We verkiezen ze ook nog steeds boven het
systeem van Jeep, dat zowel logisch als visueel
achterblijft en waarvan het scherm te laag staat
opgesteld. De Grandland X en 3008 scoren ook nog met
hun inductielader voor mobiele telefoons (respectievelijk 100 en 80 euro).

BUDGET
a Verbruik

Aan de pomp blijkt de 3008 1.5 BlueHDi het zuinigst.
Over ons volledige testparcours – 800 kilometer
uiteenlopende wegen, waarvan ongeveer 50 procent
snelwegen – bedroeg zijn gemiddelde verbruik 6,5
l/100 km. Iets gulziger was de Grandland X 1.6 CDTI, die
in dezelfde omstandigheden 6,8 l/100 km verstookte.
De Compass 1.6 MJET betaalt de prijs voor de kleerkastlook van zijn koetswerk, dat minder goed door de lucht
klieft, en voor zijn overgewicht: hij had gemiddeld 7,2

MATEN & GEWICHTEN 1.6 MJET

AutoGids 1004 | 25/4/2018

AG1004-3K-SUV's-CC-AD.indd 71

16/04/18 15:32

72
G

TESTS DRIEKAMP | COMPACTE SUV’S
of hoger te gaan. Maar welke uitvoering je ook neemt,
de Jeep kampt altijd met een minder goede kwaliteitsindruk dan de Grandland X of de 3008... Peugeot laat
de basisversie ‘Access’ bewust voor wat ze is en biedt
de 3008 1.5 BlueHDi enkel aan in de al goed uitgeruste
Active-uitvoering. Resultaat: aan stijl en afwerking is
er geen gebrek en de uitrusting vertoont geen echte
lacunes, maar de basisprijs gaat ook vlotjes boven de
drempel van de 30.000 euro. Tussen die twee uitersten
positioneert de Grandland X zich als de gulden
middenweg, met niet te veel, noch te weinig uitrusting en een correcte prijs. Het ideale compromis
is in onze ogen de Edition (28.300 euro)... Vergeet
echter niet om het lederen stuur aan te vinken,
want dat factureert Opel vreemd genoeg altijd
als een optie (175 euro).

ONS VERDICT

Met zijn nieuwe 1.5 BlueHDi, die steeds levendig,
performant en zuinig voor de dag komt, wordt de
Peugeot 3008 ongenaakbaar. De Franse SUV tilt er zijn
rijplezier mee naar een nog hoger niveau zonder
daarbij te raken aan zijn fundamentele kwaliteiten:
een verzorgde look, een uitgekiend compromis
comfort-weggedrag en binnenruimte-functionaliteit, enzovoort. Veel lof dus voor het model dat zijn
platform deelt met de jongste SUV van Opel. De mooi
ontworpen en goed gebouwde Grandland X 1.6 CDTI
kan op nagenoeg alle vlakken rivaliseren met de
Peugeot. Alleen mist zijn onderstel wat verfijning en
kan zijn aandrijfgeheel niet op tegen het raffinement
van zijn Franse neef. Op de derde trede van het
podium staat de Jeep Compass 1.6 MJET, die wat
minder veelzijdig blijkt, maar toch de nodige troeven
kan voorleggen, zeker voor klanten die comfort en
een robuuste look hoger in het vaandel dragen dan
rijplezier en afwerking. Bovendien ademt hij zelfs
zonder zijn beschikbare vierwielaandrijving altijd
meer avontuur uit dan de andere twee. ■

BUDGET

JEEP COMPASS
1.6 MJET

Basisprijs (€)
26.300 (Sport)
Basisprijs testauto (€)
33.700 (Limited)
Totaalprijs gemonteerde opties (€) 2.000

OPEL GRANDLAND X
1.6 CDTI

PEUGEOT 3008
1.5 BlueHDi

27.300 (Comfort)
30.900 (Innovation)
7.040

30.500 (Active)
32.750 (Allure)
niet meegedeeld

612,93/313,17
495/280,05

601,17/261,48
495/235,49

BELASTINGEN (€)
BIV/verkeersbelasting Vlaanderen 653,73/318,22
BIV/verkeersbelasting Brussel
495/280,05
& Wallonië

WAARBORG
Onderdelen en werkuren

2 jaar, geen
kilometerbeperking

2 jaar, geen
kilometerbeperking

2 jaar, geen
kilometerbeperking

Lakfouten/Roestschade
Mobiliteitsgarantie

2 jaar/ 7 jaar
2 jaar

2 jaar/ 12 jaar
1 jaar

3 jaar/12 jaar
2 jaar

Onderhoudsinterval

volgens indicator
(max. 20.000 km of 1 jaar)

volgens indicator
(max. 25.000 km of 1 jaar)

volgens indicator
(max. 25.000 km of 1 jaar)

Aantal servicepunten

47

161

208

395,81
484,71
41,52
80
156,00

411,95
519,21
39,65
80
169,93

ONDERHOUD

MAANDELIJKSE LEASEKOSTEN (€)
Full lease 5 jaar/75.000 km
Full lease 4 jaar/140.000 km
Maandelijkse CO2-bijdrage
Fiscale aftrekbaarheid (%)
Maandelijks bedrag voordeel
alle aard

SCOREBORD/20

395,06
472,84
47,14
75
161,56

VEILIGHEID

1 PEUGEOT 3008 1.5 BlueHDi 17
2 OPEL GRANDLAND X 1.6 CDTI 17
16
3 JEEP COMPASS 1.6 MJET

TECHNIEK

RIJGEDRAG

BINNENRUIMTE BUDGET

GEMIDDELD

17
16
16

18
17
16

16
16
15

16,6

15
15
14

16,2
15,4

Een SUV met maar twee
aangedreven wielen brengt
onvermijdelijk beperkingen
met zich mee.
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SUV
PEUGEOT 3008

NOOIT EERDER GING EEN SUV ZO VER

PEUGEOT i-COCKPIT®
CONFIGUREERBARE HEAD-UP DISPLAY
GECONNECTEERD 3D-NAVIGATIESYSTEEM*

*Standaard of in optie naargelang de versies.

4,0 - 5,8 L /100 KM

105 - 131 G /KM

(VOLGENS NEDC-NORM)
Milieu-informatie [KB 19/03/2004] : www.peugeot.be

V.U. : Erika Bouteloup, Peugeot België-Luxemburg N.V., KBO nr. 0403.461.107, IBAN : BE81 2710 0450 0024, Avenue de Finlande 4-8 te B-1420 Braine-l’Alleud. Tel: 078 15 16 15.

297x210_Peugeot_PM_TAP_Moniteur_3008_FRNL.indd 2

08/08/2018 14:50
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DO THE
CROSS-OVER
SKODA KODIAQ
2.0 TDI 150
Basisprijs

€ 35.380
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Ook als ruime gezinswagens winnen de SUV’s en cross-overs
aan populariteit en dus pikken ze marktaandeel in van de monovolumes. De Peugeot 5008 surft gretig mee op deze trend en gaat
de confrontatie aan met de Renault Koleos en de Skoda Kodiaq.
Tekst Alain De Jong | Foto's Michael Dautremont

PEUGEOT 5008
1.6 BlueHDi 115
Basisprijs

€ 27.750

RENAULT KOLEOS
1.6 dCi 130
Basisprijs

€ 32.150
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Op het vlak van rijdynamiek komt de 5008 bijzonder sterk uit
de hoek. Hij stuurt net als een berline, met voldoende stuurprecisie.

PEUGEOT 5008 1.6 BlueHDi 115

D

e nieuwe Peugeot 5008 geeft perfect aan
hoe de markt de voorbije jaren is geëvolueerd. Terwijl de vorige generatie nog een
rasechte monovolume was, transformeerde
het nieuwe model tot een cross-over of SUV.
Beide benamingen worden intussen lustig
door elkaar gebruikt, maar een leuke, stoere
look en ruimte en functionaliteit zijn de
gemene delers in dit populaire segment. We
kozen telkens voor een basisdieseluitvoering, ook omdat de Koleos geen benzinemotoren in
zijn aanbod heeft. De Renault moet het eveneens
Met zijn 1.6 BlueHDi 115 is de 5008 de minst krachtige van het
gezelschap, maar hij staat goed zijn mannetje bij een normale rijstijl.

stellen met vijf zitplaatsen, terwijl zijn uitdagers als
zevenzitter beschikbaar zijn. Dat zijn al twee minpuntjes op het rapport…

CIJFERS
■

VEILIGHEID

Basisprijs
€ 27.750

■

Gemiddeld testverbruik
6,2 l/100 km

a Actieve veiligheid

■

Normverbruik mix
4,2 l/100 km

■

CO2 -uitstoot (fiscale aftrekbaarheid)
108 g/km (80%)

■

Koffervolume
780-2150 l

■

0-100/1000 m vanuit stilstand
12,3/34,1 s

De drie cross-overs kunnen rekenen op een uitgebreid
arsenaal rijhulpsystemen die intussen ingeburgerd
zijn. De meeste zijn standaard of anders toch optioneel
te verkrijgen, zoals een automatische noodremfunctie,
slaperigheidsdetectie, verkeersbordherkenning,
spoorassistent of dodehoekcontrole. Ook hier merk je
dat de technologie niet stilstaat, en zo ontstaan er
weer enkele verschillen. De Peugeot 5008 maakt het
dankzij zijn head-updisplay mogelijk je aandacht nog
meer op de weg te houden en geeft een aanzet tot
autonoom rijden met de actieve (corrigerende)
spoorassistent en dodehoekcontrole die op de hogere
versies verkrijgbaar zijn. De Skoda Kodiaq kan dan weer
zijn vierwielaandrijving uitspelen, evenals zijn Trailer
Assist, een parkeerhulp voor wanneer je met een
aanhangwagen rondrijdt.

a Passieve veiligheid

De Kodiaq en de 5008 behaalden al vijf sterren bij de
EuroNCAP-beoordeling en Renault beweert dat ook de
Koleos deze score waard is. Ook hier is de uitrusting
sterk vergelijkbaar met enkel wat nuances over wat
standaard of optioneel is. Zo zijn de Isofix-bevestigingspunten op de achterbank steeds voorzien, net als
gordijnairbags in de Koleos en de 5008. Bij de Kodiaq
staan die laatste op de optielijst, maar krijgt de
bestuurder er dan weer meteen een kniekussen bij.

VOOR
a Dynamisch weggedrag
voor een SUV
a Interieurruimte
a Functionele en originele
i-Cockpit
a Moduleerbaarheid
a Beperkt gewicht voor een SUV

TEGEN
a Klein stuurtje blijft vreemd
a Prijs hoogste
uitrustingsniveaus
a Stijl boven functie
(opbergmogelijkheden)
a Toegang derde rij

G a Geen vierwielaandrijving
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UITRUSTING

2

1

3

1 | Het blijft wennen aan de
aparte i-Cockpit van Peugeot,
met een laag stuurtje en hoog
opgestelde instrumenten.

4 | Doordat de instrumenten
digitaal zijn, kun je ze ook
personaliseren door te kiezen
uit verschillende weergavemodi.

2 & 3 | Het aanraakscherm
mét handige sneltoetsen en
geconnecteerde apps speelt
een cruciale rol in de bediening
van de functies van de auto.

4

INTERIEUR

3

1

2

1 | Drie afzonderlijke en
verstelbare stoelen op de
tweede rij verzekeren elke
inzittende van zijn eigen plekje.

3 | De twee stoelen op de

2 | Op de voorstoelen van de
5008 valt weinig aan te merken.
Integendeel, ze bieden zelfs
een beetje een fauteuilgevoel.

4 | De 5008 behield toch nog

derde rij kunnen ook volledig
verwijderd worden, om nog
meer laadruimte vrij te maken.

4
5 | Het interieur is erg
moduleerbaar, met een
koffervolume dat desgewenst
tot 2.150 liter kan oplopen.

wat eenvolumertrekjes, zoals de
klaptafeltjes op de rugleuning
van de voorstoelen.

5
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UITRUSTING

2

1

3

1 | Het verticaal opgestelde
scherm van het R-Linkmultimediasysteem overheerst de middenconsole.

3 | In de verschillende

2 | Het R-Link-infotainmentsysteem is up-to-date op het
vlak van connectiviteit en
biedt verschillende apps.

4 | De Koleos combineert

menu's kan onder andere
de sfeerverlichting worden
gepersonaliseerd.
analoge met digitale
instrumenten, waarbij
alles duidelijk af te lezen is.

4

INTERIEUR

3

1

2

4

1 | De achterbank zit
comfortabel, maar is niet
verschuifbaar en heeft geen
verstelbare rugleuning.

3 | Ook de Koleos heeft recht

5 | Een derde zitrij is hier niet

op een panoramisch glazen
dak, dat heel wat licht brengt
in het ruime interieur.

mogelijk, maar de Koleos biedt
wel een mooi vlakke laadvloer
met de achterbank neergeklapt.

2 | De zachte voorstoelen
dragen in de Koleos hun steentje
bij tot het comfort dat je
gewaarwordt.

4 | De 1.6 dCi heeft altijd een
manuele zesversnellingsbak.
Wie een automaat wil, moet
voor de 2.0 dCi kiezen.

5
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TECHNIEK
a Motor

In deze test kozen we voor de basisdieselversies met
een manuele zesversnellingsbak, wat op het eerste
gezicht een moeilijke vergelijkingsbasis is, aangezien
de 5008 en de Koleos een 1,6-liter met respectievelijk
115 en 130 pk onder de kap hebben, en de Kodiaq een
150 pk sterke tweeliter. Ook de koppelwaarden gaan in
dezelfde stijgende lijn, waarbij de maximumwaarde
telkens bij 1.750 t/min. wordt bereikt: 300 Nm voor de
Kodiaq, 320 in de Koleos en 340 bij de Kodiaq.
Het beschikbare vermogen lijkt zeker voor de
Peugeot wat krap, maar in de praktijk valt het best
mee… als je er een rijstijl van een goed huisvader op
nahoudt. Enkel als je het tempo opvoert en hoger in de
toeren klimt, laten de 1,6-liters stevig van zich horen,
terwijl de tweeliter met meer reserve logischerwijs
zachter en gezapiger functioneert. Noteer wel dat er
voor alle drie deze modellen ook krachtiger dieselmotoren beschikbaar zijn.

a Overbrenging

Onze testwagens hadden allemaal een handgeschakelde zesversnellingsbak die vrij vlot en precies schakelt.
Wel ligt de korte en hooggeplaatste pook van de
Peugeot het best in de hand, waardoor die het beste,
zelfs wat sportieve schakelgevoel levert. De korte
verhoudingen van de Koleos zijn dan weer het best
aangepast aan het karakter van zijn motor, die op die
manier verrassend pittig uitvalt.
Een automaat of vierwielaandrijving is niet verkrijgbaar in de Koleos 1.6 dCi – daarvoor moet je de 2.0 dCi
met CVT bestellen. De handgeschakelde Skoda 2.0 TDI
heeft dan weer altijd een permanente vierwielaandrij-

CIJFERS
■

Basisprijs
€ 32.150

■

Gemiddeld testverbruik
6,3 l/100 km

■

Normverbruik mix
4,6 l/100 km

■

CO2 -uitstoot (fiscale aftrekbaarheid)
120 g/km (75%)

■

Koffervolume
530-1677 l

■

0-100/1000 m vanuit stilstand
12,0/33,8 s

VOOR
a Elegante verschijning
a Gewillige en zuinige motor
a Handig multimediasysteem
a Navigatie standaard
a Complete basisuitrusting

69

ving (met Haldex-koppeling), terwijl hij ook verkrijgbaar is met de gerobotiseerde zevenbak met dubbele
koppeling DSG7 (die eveneens leverbaar is in combinatie met voorwielaandrijving). Peugeot biedt in de 5008
eveneens een zestrapsautomaat, en met Grip Control
ook een elektronisch systeem met specifieke instellingen van het tractiecontrolesysteem en een afdaalhulp
om de afwezigheid van een vierwielaandrijving te
compenseren.

RIJGEDRAG
a Comfort

De geluiddemping is in de drie wagens degelijk, zodat
het interieur in de meeste omstandigheden vrij blijft
van parasiet- en motorgeluiden. Enkel bij stevige acceleraties kletteren de 1,6-liters heftig in het vooronder
van de Peugeot en de Renault. Maar ook de 2.0 TDI
laat zijn aanwezigheid merken als het gaspedaal diep
wordt ingedrukt. Het veercomfort is eveneens afdoen-

G

Dankzij zijn korte versnellingsbakverhoudingen en de gewillige 1.6
dCi staat de Koleos de eerste honderden meters goed zijn mannetje.

TEGEN
a Geen derde zitrij mogelijk
a Achterbank niet verschuifbaar
a Geen automaat op 1.6 dCi
a Geen 4x4 op 1.6 dCi
a Beperkte moduleerbaarheid

RENAULT KOLEOS 1.6 dCi 130
Wat het veercomfort betreft, staat de Koleos duidelijk het zachtst
op zijn dempers. Hij helt dus ook iets meer over in bochten.
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De Kodiaq heeft een licht stuur, maar kwijt zich verder keurig van
zijn taak, zeker als je zijn adaptieve demping in de sportstand zet.

CIJFERS
■

Basisprijs
€ 35.380

■

Gemiddeld testverbruik
6,9 l/100 km

■

Normverbruik mix
5,4 l/100 km

rolneigingen. Niet meteen wat je zou verwachten van
een zevenzitter met monovolumeroots. Op een bochtig
parcours moet de Koleos dan ook vlug de rol lossen. De
Kodiaq heeft een licht stuur, maar kwijt zich verder
keurig van zijn taak, zeker als je de adaptieve demping
in de sportstand zet. De vierwielaandrijving
is natuurlijk een extra troef in omstandigheden met
weinig grip of bij het trekken van een aanhangwagen.

■

CO2 -uitstoot (fiscale aftrekbaarheid)
142 g/km (75%)

a Prestaties

■

Koffervolume
270-2065 l

■

0-100/1000 m vanuit stilstand
11,7/33,6 s

VOOR
G

de bij dit trio, waarbij de Koleos duidelijk het zachtst
op zijn dempers staat en dus ook iets meer overhelt in
de bochten. De 5008 biedt het beste compromis tussen
dynamiek en comfort, maar uitgerust met de (optionele) adaptieve demping is ook de Kodiaq erg overtuigend met een voortreffelijke demping. Dat geldt dan
weer niet voor de stoelen van de Skoda, die duidelijk
minder zacht zijn dan die van zijn Franse concurrenten, terwijl ook de hoge instap wat ongemakkelijk kan
zijn voor kleinere passagiers.

a Wegligging

Op het vlak van rijdynamiek krijgt het verhaal een
andere wending en komt de 5008 bijzonder sterk uit
de hoek. Het kleine stuurwiel en de zitpositie dragen
er ongetwijfeld toe bij, maar de Peugeot (die de
lichtste van drie is) stuurt net als een berline, met
voldoende stuurprecisie en keurig in toom gehouden

a Riante binnenruimte
a Aantrekkelijke look
a Algemeen rijcomfort
a Functionaliteit (bergvakken,
snufjes)
a 4x4

TEGEN
a Hoog gewicht
a Prijs almaar minder Skoda
a Enkele afwerkingsdetails
a Hoge zitpositie en instap
a Toegang derde rij

De Kodiaq weet logischerwijs het grotere vermogen van
zijn tweeliter uit te buiten. Toch is zijn voorsprong in
de sprintjes niet zo enorm, als gevolg van zijn hogere
gewicht en het feit dat de krachtbron bij het aanzetten
wat loom reageert. Zo weet de Koleos zeker in de eerste
hectometers goed aan te klampen, daarbij geholpen
door de korte versnellingsbakverhoudingen en de
gewillige 1.6 dCi. De minst krachtige, de 5008, is zoals
verwacht steeds op achtervolgen aangewezen. Pas bij
hogere snelheden weet de Kodiaq de kloof te slaan,
maar uit de hernemingswaarden blijkt ook dat je zijn
motor niet te laag in de toeren mag laten zakken om
opnieuw vlot op snelheid te komen.

INTERIEUR
a Binnenruimte

De Kodiaq is veruit de grootste van dit trio en biedt
dan ook een riante interieurruimte. Maar toch weet
de 5008 zijn koetswerklengte het best om te zetten
in interieurvolume. De Skoda geeft zeker het ruimste
gevoel, met wat extra centimeters in de breedte en
de hoogte, terwijl de plaats in de Peugeot wat strikter
afgemeten is. Maar door de omhullende stoelen heb je
in de Franse wagen een knusser fauteuilgevoel. Dat

G

SKODA KODIAQ 2.0 TDI 150
De Kodiaq weet het grotere vermogen van
zijn tweeliter uit te buiten. Toch is zijn
voorsprong bij de sprintjes niet enorm.
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UITRUSTING

2

1

3

1 | Binnenin pakt de Kodiaq
uit met een klassiek en strak
interieur waar alles wel een
logische plaats heeft.

3 | De Kodiaq 2.0 TDI met

2 | Van de drie heeft de
Kodiaq ook de meest
traditionele lay-out voor
de boordinstrumenten.

4 | Het voortreffelijke Skoda

manuele versnellingsbak heeft
sowieso vierwielaandrijving,
met alle voordelen van dien.
Connect met onlinediensten en
wifihotspot is standaard vanaf
de uitvoering Ambition.

4

INTERIEUR

3

1

2

1 | In de Kodiaq kan de instap
wat ongemakkelijk zijn voor
passagiers die niet al te
groot zijn van gestalte.

3 | Als optie kan uit de

2 | De stoelen van de Kodiaq zijn
duidelijk minder zacht dan die
van zijn Franse concurrenten,
maar de zithouding is goed.

4 | Skoda houdt van praktische

koffervloer een derde zitrij
tevoorschijn worden getoverd,
maar die is moeilijk te bereiken.

4
5 | De koffer is minder ruim dan
die van de 5008, maar een
maximumvolume van meer dan
2.000 liter is zeker niet slecht.

vondsten, zoals de ruimte voor
een paraplu in het deurpaneel
van de voorste passagier.

5
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TECHNIEK

PEUGEOT 5008
1.6 BlueHdi 115

RENAULT KOLEOS
1.6 dCi 130

SKODA KODIAQ
2.0 TDI 150

Motortype

4-cilinder-in-lijn

4-cilinder-in-lijn

4-cilinder-in-lijn

Brandstof
Cilinderinhoud (cc)
Maximumvermogen (pk/kW bij o/m)
Maximumkoppel (Nm bij o/m)
Uitlaatgasreiniging

diesel
1560
115/85 bij 3500
300 bij 1750
partikelfilter,
oxidatiekatalysator, Noxfilter

diesel
1598
130/96 bij 4000
320 bij 1750
partikelfilter,
oxidatiekatalysator, Noxfilter

diesel
1968
150/110 bij 3500-4000
340 bij 1750-3000
partikelfilter,
oxidatiekatalysator, Noxfilter

4,5/3,9/4,2
108
Euro 6

5,1/4,2/4,6
120
Euro 6

6,4/4,8/5,4
142
Euro 6

op de voorwielen
manuele 6-bak

op de 4 wielen
manuele 6-bak

niet gemeten

niet gemeten
pseudo-MacPhersons,
antirolstang (O: gestuurde
schokdempers)

NORMGEGEVENS
Verbruik stad/buiten/mix (l/100 km)
CO2-uitstoot (g/km)
Uitstootnorm

OVERBRENGING
Aandrijving
op de voorwielen
Versnellingsbak
manuele 6-bak
Toerental in hoogste versnelling
bij 70/90/120 km/h (o/m)
niet gemeten

ONDERSTEL
Ophanging V

pseudo-MacPhersons,
antirolstang

pseudo-MacPhersons,
antirolstang

Ophanging A

torsieas, antirolstang

meerarmige as, antirolstang meerarmige as (4 armen
per wiel), antirolstang (O:
gestuurde schokdempers)

Remmen V (Ø/dikte in mm)

geventileerde schijven
(283/26)

geventileerde schijven
(296/26)

geventileerde schijven
(312/25)

Remmen A (Ø/dikte in mm)
Stuurinrichting
Stuurbekrachtiging

volle schijven (268/12)
tandheugel
elektrisch

volle schijven (292/16)
tandheugel
elektrisch

volle schijven (300/10)
tandheugel
elektromechanisch

Draaicirkel tussen muren/
stoepen (m)

11,6/11,1

12,1/11,4

12,2/11,6

PRESTATIES

PEUGEOT 5008
1.6 BlueHdi 115

RENAULT KOLEOS
1.6 dCi 130

SKODA KODIAQ
2.0 TDI 150

73,7
192,3
0,33/0,85
13,7
60/40
Michelin Primacy 3
205/55 R19

81,3
200,2
niet meegedeeld
12,4
niet meegedeeld
Kumho Crugen HP91
225/60 R18

76,2
172,7
0,34/niet meegedeeld
11,6
niet meegedeeld
Pirelli Scorpion Verde
235/50 R19

PRESTATIEFACTOREN
Specifiek vermogen (pk/l)
Specifiek koppel (Nm/l)
Stroomlijn (Cx/SCx)
Verhouding gewicht/vermogen (kg/pk)
Gewichtsverdeling V/A (%)
Banden testauto V/A

MEETGEGEVENS
Topsnelheid
absoluut (km/h)
in tussenversnellingen (km/h)
ACCELERATIES (S)
0-60 km/h
0-100 km/h
0-160 km/h
0-200 km/h
400 m vanuit stilstand (snelheid)
1000 m vanuit stilstand (snelheid)
HERNEMINGEN (S)
30-60 km/h (in 2e/3e/4e)
60-90 km/h (in 4e/5e/6e)
90-120 km/h (in 4e/5e/6e)
400 m vanaf 40 km/h (in 4e/5e/6e)
1000 m vanaf 40 km/h (in 4e/5e/6e)
Testverbruik
min/max/gemiddeld (l/100 km)
rijbereik (km)

188 (constructeur)
185 (constructeur)
42/80/128/172/niet gemeten 41/74/114/159/niet gemeten

195 (constructeur)
47/83/128/169/niet gemeten

5,1
12,3
17,9
–
18,4 (119 km/h)
34,1 (152,5 km/h)

4,9
12,0
17,6
–
18,3 (120 km/h)
33,8 (152 km/h)

4,9
11,7
17,3
18,1 (122 km/h)
33,6 (154 km/h)

3,1/5,4/12,2
6,1/9,1/19,2
7,3/9,2/12,4
18,9/23,7/28,4
34,5/41,6/–

3,0/4,3/9,5
5,2/7,1/–
6,8/7,8/10,3
17,6/22,3/–
32,9/39,1/–

2,9/5,1/–
5,9/8,7/18,7
6,6/8,8/11,5
21,8/–/–
32,7/38,6/–

4,9/niet gemeten/6,2
±900

5,0/niet gemeten/6,3
±950

5,9/niet gemeten/6,9
±870

G geldt ook op de tweede rij, met drie geprofileerde
individuele stoelen die gekibbel bij het kroost over de
krappe en minder goede middelste plaats vermijdt.
Twee extra stoelen op de derde rij zijn optioneel
verkrijgbaar in de Kodiaq en de 5008. In beide
gevallen is de instap vrij lastig en de ruimte beperkt.
Renault liet deze optie op de Koleos achterwege en
verwijst hiervoor naar zijn Espace of Grand Scenic…
of naar de rivalen.

a Functionaliteit

Vanuit gezinsstandpunt laat de Koleos hier een ferme
steek vallen door zijn beperkte moduleerbaarheid in
vergelijking met zijn concurrenten. De achterbank is
niet verschuifbaar en heeft geen verstelbare rugleuning. En de optie van twee extra stoelen op een derde
zitrij is zoals reeds gezegd niet beschikbaar. De koffer
heeft dan wel een vlakke laadvloer, maar het volume
is het kleinst: 530 tot 1.677 liter met neergeklapte
achterbank. In de Kodiaq en de 5008 verdwijnen de
twee achterste stoelen desgewenst in de vloer. Maar
in de Peugeot kunnen ze ook verwijderd worden,
waardoor nog eens 100 liter extra bagageruimte
ontstaat. Daarmee is de 5008 veruit de ruimste. Wat
opbergmogelijkheden betreft, geeft de Kodiaq echter
duidelijk de toon aan.

a Connectiviteit

De Kodiaq introduceerde ook het voortreffelijke
multimediasysteem Skoda Connect, met onlinediensten en wifihotspot, dat standaard is vanaf de
uitvoering Ambition. Enkel jammer dat het (voorlopig
nog) enkel compatibel is met Apple Carplay. Dat geldt
ook voor het R-Link in de Koleos. Het infotainmentsysteem in de 5008 kan daarentegen wel gelinkt worden
aan de drie referentiesystemen (Apple Carplay, Android
Auto en MirrorLink) en biedt via de Mirror Screen-technologie de mogelijkheid het beeld van je smartphone
weer te geven op het scherm in de auto. Bij alle drie
zijn er de nodige stroomvoorzieningen aanwezig en
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MIDDELGROTE SUV’S | DRIEKAMP TESTS

Een leuke, stoere look en
ruimte en functionaliteit
zijn de gemene delers in
dit populaire segment.

UITRUSTING

PEUGEOT 5008
1.6 BlueHdi 115

RENAULT KOLEOS
1.6 dCi 130

SKODA KODIAQ
2.0 TDI 150

Prijs = € S = standaard
- = niet beschikbaar of niet van toepassing

Allure (€ 32.800)

Intens (€ 34.550)

Style (€ 38.280)

Laterale airbags V/A
Gordijnairbags V/A
Knieairbags L/R
Stabiliteitscontrole/Afdaalhulp
Xenonkoplampen/variabele
intensiteit

S/S
S/S
–/–
S/400 (Grip Control)
S/–

S/S
S/S
–/–
S/–
S/–

S/315
S/315
S/–
S/–
S/–

Lichtsensoren/Regensensoren
Geïntegreerd navigatiesysteem
Manuele/Automatische airco
Parkeersensoren A/V+A/Camera
Snelheidsregelaar/Afstandsregelaar
Metaalglanslak/Speciale lak
Binnenbekleding stof/
alcantara/leer

S/S
S
–/S
S/S/S
S/550
570/760
S/–/900

S/S
S
–/S
S/–/S
S/S
700/900
S/–/2.000

S/S
575
–/S
S/S/S
S/295
535/335
S/1.295/1.495

7 zitplaatsen
Voetbediending kofferklep
Panoramisch schuifdak
Adaptieve ophanging
Trailer Assist

850
450
1.300
–
–

–
500
1.100
–
–

835
630
1.035
830
660

PEUGEOT 5008

RENAULT KOLEOS
1.6 dCi 130

SKODA KODIAQ
2.0 TDI 150

4641/1844/1646
2840/1579/1587
1500/1520/1328
871-945/902/888
81/462 - 3e rij: 174/320
780-2150
1577
2250
1200/650
56

4642/1843/1673
2705/1597/1592
1483/1456
953/911
210-460
530-1677
1615
2153
2000/750
60

4697/1882/1676
2791/1586/1576
1550/1510/1310
1020/1015/905
0/395 - 3e rij: 195-330
650-2065 (7pl: 270-2005)
1748
2383
2500/750
60

MATEN & GEWICHTEN 1.6 BlueHdi 115

kan een smartphone ook draadloos via inductie
worden opgeladen. Een navigatiesysteem is standaard
op de Koleos en staat bij zijn uitdagers op de optielijst.

Lengte/Breedte/Hoogte (mm)
Wielbasis/Spoorbreedte V/A (mm)
Interieurbreedte V/A (mm)
Hoofdruimte V/A (mm)
Beenruimte A min/max (mm)
Laadvolume (dm3)
Rijklaar gewicht (kg)
Totaal toegelaten gewicht (kg)
Sleepvermogen geremd/ongeremd (kg)
Inhoud brandstoftank (l)

BUDGET
a Verbruik

De ‘kleine’ 1,6-liters bieden het voordeel dat ze
zuiniger functioneren. Zeker als je deze gezinswagens
als goed huisvader bestuurt met een gezapig tempo.
Dan schommelt het verbruik rond de 5 l/100 km voor
de 5008 en de Koleos, terwijl de Kodiaq bijna een
liter diesel meer slikt, wat logisch is met zijn grotere
cilinderinhoud en omvang. Het gemiddelde normverbruik halen lijkt in alle gevallen moeilijk, maar een
testgemiddelde van 6,2 en 6,3 l/100 km voor de 5008
en de Koleos is meer dan aanvaardbaar. Dat geldt
trouwens ook voor de Kodiaq, die net onder de zeven
liter per honderd kilometer blijft.

73

De 5008 rijdt
dynamischer dan je
zou verwachten van
een zevenzitter met
monovolumeroots.

a Fiscaliteit

Fiscaal haalt de Peugeot 5008 het grootste voordeel
uit zijn kleine cilinderinhoud en geringe vermogen in
Wallonië en Brussel, waar slechts 123 euro BIV en 280
euro verkeersbelasting betaald moet worden. Een
aanzienlijk verschil tegenover de Kodiaq, waarvoor
in het zuiden 867 euro BIV en jaarlijks 421,74 euro
verkeersbelasting is verschuldigd. In Vlaanderen is de
kloof minder groot, omdat daar alle diesels zwaarder
worden bestraft. Daar loopt voor de 5008 de belasting
op inverkeerstelling op tot 572,89 euro en bedraagt de
verkeersbelasting 310,64 euro. De Peugeot heeft ook
recht op een aftrekbaarheid van 80 procent, 5 procent
meer dan zijn concurrenten.

a Prijs-uitrusting

Het is een beetje appelen met peren vergelijken als je
in deze confrontatie uitgaat van een handgeschakelde
diesel. De 5008 heeft een echte instapversie (1.6

G
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BlueHDi 100 in combinatie met een manuele vijfbak in
het uitrustingsniveau Access) met een prijskaartje van
27.750 euro, dat echter al over heel wat snufjes
beschikt, zoals gordijnairbags, vermoeidheidsdetectie
en een spoorassistent. De 115 pk-versie komt meteen in
het tweede uitrustingsniveau en kost 3.000 euro meer.
In de luxueuze en complete GT-Line kan de rekening
oplopen tot 35.400 euro, maar dan hoef je nog amper
iets aan de uitrusting toe te voegen.
Dat is op enkele euro’s na de basisprijs van de
Kodiaq 2.0 TDI, die steeds met een vierwielaandrijving
en in het tweede uitrustingsniveau Ambition wordt
geleverd. Dan is de wagen al vrij compleet uitgerust,
met onder meer een automatische airco en het
multimediasysteem Skoda Connect. Voor de topversie
Style moet je 38.280 euro neertellen. De Koleos
positioneert zich tussen beide in, met een prijs van
32.150 euro voor de al zeer complete Zen-versie en
2.400 euro meer voor de Intens, die het aanbod
bovenaan afrondt voor de 1.6 dCi. Deze motorversie is
niet combineerbaar met de superluxueuze uitvoering
Initiale Paris.

ONS VERDICT

De Peugeot haalt de hoogste totaalscore, niet alleen
omdat hij zeer ruim is, maar vooral omdat hij over
alle rubrieken heen sterk voor de dag komt. Deze
cross-over zet in op verleidelijkheid, zonder echter
de functionaliteit en het rijplezier uit het oog te
verliezen. Daarbovenop blijft de 5008 ook budgetvriendelijk, met ook interessante basisversies en
fiscaalvriendelijke motoren. De stoere Kodiaq is
eveneens erg ruim en veelzijdig en valt iets prijziger
uit, maar vervult met brio zijn rol van topmodel in
het Skoda-gamma. De Koleos verliest het vooral door
zijn concept, met een gebrek aan moduleerbaarheid
en functionaliteit tegenover zijn uitdagers die ook
met zeven zitplaatsen verkrijgbaar zijn. ■

BUDGET

PEUGEOT 5008
1.6 BlueHdi 115

RENAULT KOLEOS
1.6 dCi 130

SKODA KODIAQ
2.0 TDI 150

Basisprijs (€)
Basisprijs testauto (€)
Totaalprijs gemonteerde opties (€)

27.750 (Active)
32.800 (Allure)
–

32.150 (Zen)
34.550 (Intens)
–

35.380 (Ambition)
38.280 (Style)
–

572,98/310,64
123/280,50

642,71/320,74
495/280,50

875/510
867/421,74

Onderdelen en werkuren

2 jaar, geen
kilometerbeperking

2 jaar, geen
kilometerbeperking

2 jaar, geen
kilometerbeperking

Lakfouten/Roestschade
Mobiliteitsgarantie

3 jaar/ 12 jaar
2 jaar

3 jaar/ 12 jaar
2 jaar

3 jaar/ 12 jaar
levenslang

Onderhoudsinterval

25.000 km of 1 jaar

30.000 km of 2 jaar

volgens indicator (max.
30.000 km of 2 jaar)

Aantal servicepunten

208

300

74

428,84
542,03
49,95
75
202,09

428,84
542,03
49,95
75
202,09

BELASTINGEN (€)
BIV/verkeersbelasting Vlaanderen
BIV/verkeersbelasting Brussel
& Wallonië

WAARBORG

ONDERHOUD

MAANDELIJKSE LEASEKOSTEN (€)
Full lease 5 jaar/75.000 km
Full lease 4 jaar/140.000 km
Maandelijkse CO2-bijdrage
Fiscale aftrekbaarheid (%)
Maandelijks bedrag voordeel alle
aard (VAA)

427,19
544,70
38,71
80
150,64

SCOREBORD/20

VEILIGHEID

TECHNIEK

RIJGEDRAG

BINNENRUIMTE BUDGET

GEMIDDELD

1 PEUGEOT 5008
2 SKODA KODIAQ
3 RENAULT KOLEOS

17
16
16,5

15
15,5
16

16,5
16
15

16
16
14

16,3

17
15
16

15,7
15,5

MEER FOTO’S OP

autogids.be

Renault liet de optie zeven plaatsen achterwege en verwijst
hiervoor naar zijn Grand Scénic of Espace... of naar de rivalen.
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SUV
PEUGEOT 5008

STAP IN EEN NIEUWE DIMENSIE

TOT 7 PLAATSEN*
PEUGEOT i-COCKPIT® AMPLIFY**

*In optie. **Standaard of niet beschikbaar naargelang de versies.

4,0 - 5,7 L /100 KM

105 - 131 G /KM

(VOLGENS NEDC-NORM)
Milieu-informatie [KB 19/03/2004] : www.peugeot.be

V.U. : Erika Bouteloup, Peugeot België-Luxemburg N.V., KBO nr. 0403.461.107, IBAN : BE81 2710 0450 0024, Avenue de Finlande 4-8 te B-1420 Braine-l’Alleud. Tel: 078 15 16 15.

297x210_Peugeot_PM_TAP_Moniteur_5008_FRNL.indd 2

08/08/2018 14:51
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TESTS

PEUGEOT 508

SPORTBACK
à la française
Peugeot schreef het hoofdstuk Sportback van de Audi A5 af, injecteerde er zijn flair
en dynamiek in et voilà… de 508 nieuwe stijl is geboren. De naam is gebleven,
maar de te saaie vierdeursberline van weleer is op slag vergeten.
Tekst Johan Dillen

“H

et waren vooral de
eerste VW Passat CC en
de Audi A5 Sportback die
me in 2013 overtuigden
dat we het voor de
opvolging van de 508
over een andere boeg
moesten gooien. Er mocht veel, maar
van een klassieke vierdeursberline
kon geen sprake meer zijn”, vertelt
Bernard Hesse, projectleider en
aldus de geestelijke vader van
deze nieuwe 508.
De tijd geeft hem overschot van
gelijk in zijn redenering. In 2013 ging
wat we gemakshalve de Mondeoklasse (D-segment) noemen, er met
meer dan 20 procent op achteruit ten
opzichte van het jaar voordien. In 2016
leek er even een heropleving in te

zitten, maar dit jaar gaat het opnieuw
bergaf. Was het D-segment in 2007
in Europa nog goed voor een marktaandeel van 6,9 procent, dan is dat
inmiddels nog slechts 3,5 procent.
Een ondergang die te wijten is aan het
succes van de SUV’s. Ford vraagt zich
zelfs luidop af of het nog zin heeft om
te investeren in een nieuwe Mondeo.
Tot zover het Mondeo-segment.

VOOR FLEET

Peugeot plant zowel een 508 SW (zie
kader) als deze ‘vijfdeurscoupé’. Die
zal naar Peugeots eigen verwachting
slechts 40 procent van de verkoop
voor zijn rekening nemen, maar dit is
wel de grote gok van Peugeot. “We
mikken met deze 508 vooral op
zakelijke rijders, en die willen we

VOOR
a Rijdynamiek
a Présence
a Gedurfd concept

TEGEN
a Afwerkingsmissers
a Prijs
a Hoofdruimte
achterin

charmeren met iets dat helemaal
anders is dan wat ze al kennen”,
aldus Hesse. Peugeot heeft er zoveel
coupé in verwerkt als kon: zijruiten
zonder frame, een bolle daklijn en
chroomaccenten om dat te accentueren. En dan is er nog dat aspect dat
bij Audi wat ontbreekt: présence,
een echte smoel.
Peugeot is erg ver gegaan om de 508
meteen herkenbaar te maken, met
boomerangvormige leddagrijlichten
die tot diep in de bumper doorlopen.
Daarnaast is er de hele 3D-opstelling
van lichtblokken en radiatorrooster.
Hij is stijlvol en heeft flink wat
karakter, maar of hij goed zal
verouderen, daar zijn we nog niet
helemaal uit. Maar in elk geval, dit is
een Peugeot die er vandaag de dag
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EERSTE TEST TESTS
MAKKELIJK
SEMIAUTONOOM RIJDEN

19

staat en die vol zelfvertrouwen het
gamma aftopt. Ten opzichte van de
vorige 508 werd hij 8 centimeter
korter (4,75 meter), 3 centimeter
breder (1,85 meter) en vooral 6
centimeter lager (1,40 meter).

EMP2-PLATFORM
DANKZIJ DE RADARGESTUURDE
CRUISECONTROL, de dodehoeksensoren
en de spoorassistent die zich oriënteert
op de belijning aan de linkerkant, kan
Peugeot semiautonoom rijden van
niveau twee aanbieden, wat wil zeggen
dat er in principe geen actie van de
bestuurder vereist is. In combinatie
met de automatische versnellingsbak
en stop & go-functie rijdt hij zelfstandig
tussen 0 en 180 km/u. De bediening
verloopt via een satelliet aan het stuur,
waarbij je via een knop kunt aangeven
of hij ook rekening moet houden met
de snelheidsbeperkingen. Zodra je de
satelliet onder de knie hebt, is het
systeem erg eenvoudig te bedienen.
Hij volgt soepel de lijn in de bocht,
zonder schokken in de stuurbeweging.
Manuele correctie is eigenlijk niet meer
nodig. Inhalen kan hij nog niet zelf.

KENMERKEN
PEUGEOT 508

1.6 PureTech 225

1.5 BlueHDi 130

Motortype
Brandstof
Inspuiting
Cilinderinhoud (cc)
Maximumvermogen
(pk/kW bij o/m)

4-cilinder-in-lijn
benzine
direct
1598
225/165 bij 5500

4-cilinder-in-lijn
diesel
direct
1499
130/96 bij 3750

Maximumkoppel (Nm bij o/m)
Drukvoeding

300 bij 2500
turbo

300 bij 1750
turbo

op de voorwielen
8-trapsautomaat
–

op de voorwielen
manuele zesbak
8-trapsautomaat
(2.100 euro)

Topsnelheid (km/u)
0-100 km/u (s)
1000 m vanuit stilstand (s)
Verbruik stad/buiten/mix
(l/100 km)

250
7,3
26,9
7,5/4,7/5,7

210
9,7
31,1
4,7/3,4/3,8

CO2-uitstoot (g/km)

131

101

Lengte/Breedte/Hoogte (mm)
Laadvolume min/max (dm3)
Rijklaar gewicht (kg)
Sleepvermogen geremd/
ongeremd (kg)

4750/1906/1404
487-1537
1564
1600/niet bekend

4750/1906/1404
487-1537
1574
1500/niet bekend

oktober 2018

oktober 2018

45.350
337,35/245,88

31.050
561,99/255,83

MOTOR

Onderhuids zijn de veranderingen
minder revolutionair. Peugeot
gebruikt het EMP2-platform uit de
3008 en 5008. Dat brengt het gewicht
met 70 kilogram naar beneden in
vergelijking met de vorige generatie
van de 508. Alleen valt dat niet
meteen te rijmen met de verschillende technische fiches van de oude en
nieuwe 508, wat doet vermoeden
dat de gewichtswinst meteen verloren
ging door bijkomende technologie en
snufjes. Met een rijklaar gewicht dat
schommelt tussen 1.575 kilogram en
1.683 kilogram hoeft de 508 niet al
te veel over overgewicht te klagen.
Vooraan kreeg hij een nieuwe
MacPherson-ophanging, achteraan is
er een nieuwe multilink. De ophanging krijgt bij de benzineversies
standaard een adaptieve demping
(met de programma’s sport, comfort,
auto, eco en individueel). Die is via
een schakelaar op de middenconsole
te bedienen. Michelin ontwikkelde
speciaal voor de 508 een nieuwe
Pilot Sport 4-band, maximaal 19 duim
groot en met nog voldoende schouder
om een uitstekend rijcomfort te
bieden. Alleen op sommige richels
schokt hij wat hard, zeker bij lagere
snelheden, maar doorgaans valt de

G

OVERBRENGING
Aandrijving
Versnellingsbak standaard
Versnellingsbak optie

PRESTATIES

MATEN EN GEWICHTEN

SHOWROOMLANCERING
Datum

BUDGET (€)
Basisprijs
BIV/verkeersbelasting
Vlaanderen

BIV/verkeersbelasting Brussel 4.957/280,50
& Wallonië

495/235,49

De 508 stuurt zoals je dat van een Peugeot
verwacht: snedig en zelfzeker. Hij betrekt
zijn bestuurder meer dan zijn Duitse rivalen.
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TESTS
DIGITAAL DASHBOARD

1

5

3

1 | Is het kleine stuur
wel op zijn plaats in
een auto met
standing?

4 | Met neergeklapte

2 | Zowel de

5 | De navigatie,

bestuurder als de
voorste passagier
hebben plaats
genoeg.

standaard vanaf het
tweede uitrustingsniveau, overtuigt
niet echt.

achterbank stijgt het
koffervolume van 487
naar 1.537 liter.

3 | De i-Cockpit is
hier een volledig
digitale omgeving
geworden.

2

H

et interieur van de nieuwe 508 oogt
erg geslaagd, zeker in de duurdere
uitrustingsniveaus. Het doet denken
aan dat van de 3008. De i-Cockpit
is een volledig digitale omgeving
geworden, die afhankelijk van de gekozen
versie verrijkt wordt met snufjes. Het kleine
stuur is een leuke gimmick en helpt het
stuurgevoel, maar past dit wel bij een auto
die enige standing wil uitstralen? Het lijkt
een gok. De toetsen onder het multimedia-

G

508 op door zijn goed compromis
tussen snedig sturen en rijcomfort.
Peugeot verzaakt aan vierwielsturing,
maar kan wel een heel compacte
draaicirkel voorleggen: 10,8 meter
aan de wielen.

130 TOT 225 PK

Peugeot biedt alleen op de 130
pk-dieselmotor nog een manuele
zesbak aan, maar de trend naar
automaten is duidelijk. De achttrapsautomaat heerst als enige mogelijkheid over de rest van de catalogus.
Bij de lancering is er keuze uit de 1.5

4
scherm zijn shortcuts voor het menu en
blijken in de praktijk erg handig. Peugeot
biedt standaard vanaf het tweede
uitrustingsniveau Active al navigatie aan,
maar het systeem overtuigt minder dan
Audi’s Google Maps-beeld bijvoorbeeld.
Vooraan heb je meer dan genoeg ruimte,
aan beide kanten van de tunnel. Achteraan
ligt dat helaas iets anders. De beenruimte
volstaat, maar boven 1,78 meter komt je
hoofd al in aanraking met de dakhemel. Er

MEER FOTO’S OP

autogids.be

BlueHDi-turbodiesel met 130 pk en
manuele zesbak (CO2: 101 g/km). Met
de achttrapsautomaat wordt dat zelfs
98 gram. De 2.0 BlueHDi is alleen
beschikbaar met automaat, naar
keuze met 160 pk of 180 pk. Het
benzineaanbod bestaat voorlopig
alleen uit de 225 pk krachtige 1.6-viercilinder. Eind dit jaar volgt nog een
variant met 180 pk en in 2019 komt
er een plug-inbenzinehybride die 50
kilometer elektrisch rijbereik voorlegt.
De turbobenzine met 225 pk is
uitsluitend verkrijgbaar in de
GT-uitvoering.

zijn drie plaatsen op de achterbank, al is de
plek in het midden een noodzitje. De koffer
is dan weer 487 liter groot, wat enkele liters
meer is dan de Audi. Dat volume kan
uitbreiden tot 1.537 liter met de achterbank
neergeklapt. Jammer dat die achterbank
niet vanuit de kofferruimte kan worden
neergeklapt, en dat de laadvloer niet
helemaal vlak is. De gemotoriseerde
kofferklep behoort tot de standaarduitrusting van de 508.

De basisdiesel met manuele zesbak
zet Peugeot in de markt voor 31.050
euro. Dat is wel schrikken. Met
automaat wordt dat al 33.150 euro.
De basisbenzinemotor zal 35.050
euro kosten, de GT zoals wij hem
testten springt naar 45.350 euro.
Stevig, maar toch nog altijd iets
lager dan bij de VW Arteon of de
Audi A5 Sportback. Bovendien stelt
Peugeot daar al standaard automatische airco, keyless starten, cruisecontrol, radio en een aanraakscherm
van 8 duim voor het multimediasysteem tegenover.
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PEUGEOT 508 | EERSTE TEST TESTS

Peugeot heeft er zoveel coupé in verwerkt als
kon: zijruiten zonder frame, een bolle daklijn,
enzovoort.
Met deze 1.6-turbobenzine trokken
we op pad. Door het koppel van 300
Nm bij 1.750 o/m heeft hij weinig
moeite met de 1.564 kilogram van
de 508. Hij haalt 100 km/u in 7,3
seconden en heeft een topsnelheid
van 250 km/u. Zonder echt het
karakter van een GTi te evenaren,
voelt zijn voortrein snedig genoeg
aan om een stevig tempo mogelijk
te maken. Hij stuurt zoals je dat van
een Peugeot verwacht: snedig en
zelfzeker. Hij betrekt zijn bestuurder

Peugeot ging zeer ver
om de 508 direct
herkenbaar te maken,
onder meer met erg
opvallende lichten.

OPNIEUW CIJFERS OP DE NEUS
PEUGEOT HEEFT AL VROEG in de jaren 1900 de cijfercombinatie van zijn modellen ook op de neus weergegeven,
maar de traditie raakte in de jaren 80 in onbruik. Het
was natuurlijk slechts een kwestie van tijd vooraleer
een marketinggenie ook eens een toertje door het
museum zou maken en… hopla. Hiermee verwijst
Peugeot natuurlijk het duidelijkst naar de 504-familie
van het einde van de jaren 60 (zie ook onze Vintagereportage op pagina 94). Een heel leuke knipoog.
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WELKE PEUGEOT 508
KIEZEN?

?

LEES HET IN ONZE RUBRIEK
KOOPWIJZER OP
PAGINA 106
EN MAAK DE JUISTE KEUZE.

meer dan zijn Duitse rivalen en legt
tegelijk een groter rijcomfort voor. De
1.6 herneemt vlot. Waar de automaat
bij het begin van de rit wat aarzelde,
waren we tegen het einde van de test
helemaal met zijn werking verzoend.
Je kunt manueel schakelen, maar de
sportstand vervulde voor ons perfect
zijn taak.
De 508 is een aangename
toevoeging aan een segment dat
vaak wat peper mist. Jammer wel
dat op onze testwagen het panoramisch open dak rammelde op elke
hobbel en dat de afwerking her en
der beter kon. Met de 508 zet
Peugeot zijn stijloffensief voort,
met de ambitie om de belangrijkste
premiumspeler onder de volumemerken te worden. Met dit ‘sportbacktype’ bewijst Peugeot dat
het risico’s durft te nemen in een
segment waar merken openlijk
twijfelen of ze er nog wel aanwezig
moeten zijn. Nu de Passat en de
Mondeo verouderen, zou hij weleens
de juiste gok kunnen zijn. ■
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SERVICE

MAAK DE
JUISTE KEUZE

In deze rubriek proberen we u wegwijs te maken in het gamma van nieuwe modellen. Welk uitrustingsniveau biedt
het meeste waar voor zijn geld? Met welke motoren is dat te combineren? En welke opties moet u aankruisen?
Deze keer laten we ons licht schijnen over de Peugeot 508.
Tekst Jean-François Christiaens

STANDAARDUITRUSTING
Alles moet anders. De 508 wil niet langer anoniem door het verkeer
glijden en kiest daarom voor een mix tussen een berline, coupé en
hatchback. Maar hij wil ook een trapje hoger spelen en zich zo verder
weg positioneren van de klassieke berlines. Hij wil de strijd aangaan
met de VW Arteon, de Audi A5 Sportback en andere BMW 4 Gran
Coupés. Een nieuwe positionering die vooral af te leiden valt uit het
aantal rijhulpsystemen. In zijn vorige gedaante was de 508 op dat
vlak eerder karig bedeeld, maar voortaan krijgt de 508 standaard een
Safety Pack met een automatische noodremfunctie, verkeersbordherkenning en een actieve spoorassistent. Het Safety Pack Plus
voegt daar vanaf het tweede uitrustingsniveau nog dodehoeksensoren aan toe, een slaperigheidsdetectie, automatische grote
lichten en een uitgebreide versie van de verkeersbordherkenning. De
508 wil wel premium zijn, maar zonder de ‘trucjes’ van
de premiummerken om één basisversie aan te bieden met alles als
optie. Het gamma is opgebouwd zoals bij een mainstreammerk. De
klanten kunnen zo kiezen uit de niveaus Active (basis), Allure, GT Line

en GT. De prijzen om van het ene naar het andere niveau over te
stappen met dezelfde motor bedragen respectievelijk 3.250, 2.200
en 3.750 euro. Op de Active krijg je naast het Safety Pack ook nog
een automatische airco in twee zones, een aanraakscherm van 8
duim, bluetooth en een sleutelvrije startfunctie. De belangrijkste
versie, de Allure, biedt naast het Safety Pack Plus ook sleutelvrije
toegang en het City 1 Pack, dat parkeersensoren voor- en achteraan
en een achteruitrijcamera omvat. Deze versie ruilt ook het basisscherm van 8 duim in voor een exemplaar van 10 duim, inclusief
navigatie. Er is ook een Mirror Screen-functie, waardoor het systeem
compatibel is met Apple CarPlay, Android Auto en MirrorLink. Op
de GT-Line komen er full led-koplampen bij, AGR-gekeurde stoelen
en enkele specifieke stijlelementen. De topuitvoering GT, die
voorbehouden is aan de krachtigste diesel- (180 pk) en benzineversie (225 pk), krijgt achttienduimwielen, een Focal-hifisysteem,
een gestuurde ophanging, verwarmbare voorstoelen en een
interieur met houtafwerking.

UITRUSTINGSAANBOD
VOOR DIT SEGMENT

★★★★★

VOORNAAMSTE UITRUSTING PER AFWERKINGSNIVEAU
Active

Allure

GT Line

GT

6 airbags (frontaal, lateraal voorin
en gordijnairbags voor/achter)

Peugeot Connect (online 3D-navigatie met
stembediening en aanraakscherm van 10 duim +
1 AUX-ingang , 2 USB-poorten en Mirror Screen)

i-Cockpit Amplify (met sfeer- en rijmodi)

DAB-radio

Elektrisch bediende, inklapbare en verwarmbare
buitenspiegels met welkomstverlichting en
geïntegreerde ledrichtingaanwijzers

Lichtmetalen velgen 17 duim

Full led-koplampen

Focal-hifisysteem

Gestuurde ophanging (met PureTechbenzinemotor)

Elektrisch regelbare lendensteun

Tweekleurige lichtmetalen velgen 17 duim

Gestuurde ophanging

Radio met aanraakschermvan 8 duim,
8 luidsprekers, mp3, bluetooth, handenvrij
bellen, 1 AUX-ingang, 1 USB-poort

Zwart tapijt met grijze stiknaden

Zwarte dakhemel

Verwarmbare voorstoelen

Achteruitrijsensoren

2 USB-aansluitingen achterin

Glanzend zwarte buitenspiegelbehuizing

Sleutelvrije startfunctie

Donkere achterste ruiten

Verchroomde elementen radiatorrooster

Lichtmetalen velgen 18 duim
Houtinleg voor dashboard, deurbekleding
en middenconsole

Safety Pack (automatische noodremfunctie,
verkeersbordherkenning en actieve
spoorassistent)

Pack City 1 (parkeersensoren voor- en achteraan +
achteruitrijcamera 180°)

Glanzend zwarte raamstijlen

Programmeerbare snelheidsregelaar
en -begrenzer
Automatische airco met twee zones
en ventilatiemonden achterin

Sleutelvrije toegang & startfunctie

Dashboard met stiknaden

Automatische grote lichten

Aluminium pedalen en voetsteun

Peugeot i-Cockpit met configureerbare
head-updisplay
Verchroomde randen rond de zijruiten
Magic Wash-ruitenwisser
Elektronische handrem

Pack Safety Plus (Pack Safety +
dodehoekcontrole, slaperigheidsdetectie,
automatische lichtregeling en uitgebreide
verkeersbordherkenning)
Middenconsole met twee verlichte bekerhouders

AGR-stoelen (mechanisch geregelde bestuurdersen passagiersstoel met elektrische regeling van
leuning en lendensteun in vier richtingen)
Randloze elektrochrome achteruitkijkspiegel
Voorste drempelbeschermers in roestvrij staal
Zwart tapijt met grijze ‘aikinite’ stiknaden

Peugeot Connect SOS & Assistance
Lichtmetalen velgen 16 duim
AutoGids 1010 | 18/7/2018

AG1010-KW-Peugeot 508-Lay-CC-AD.indd 106

11/07/18 09:37
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ONZE IDEALE PEUGEOT 508

OPTIES
bekleding in nappaleer krijgen. Daarvoor vraagt Peugeot 3.600 euro op de
GT Line en 1.700 euro op de GT. Wat
styling betreft, zijn er verschillende
velgmaten: 16 duim (Active), 17, 18 en
19-duim als optie (120 tot 920 euro).
Metaalglanslak kost 660 euro. Het
effen Banquise-wit kost 380 euro.
Peugeot heeft nog bijzonder kleuren
in de aanbieding: Ultimate-rood voor
900 euro en parelmoerwit (Nacré)
voor 900 euro. Wat infotainment
betreft, kun je het aanraakscherm
van 10 duim (8 duim op de Active)
uitbreiden met een DAB-radio (120
euro), een hifisysteem van Focal (850
euro) en de mogelijkheid om smartphones draadloos op te laden via
inductie (200 euro).

De optiecatalogus van de 508
illustreert perfect Peugeots intenties
om op premiumscalpen te jagen.
Zo biedt de constructeur een
nachtzichtcamera aan (1.200 euro,
niet op de Active), maar ook het Pack
Drive Assistant Plus (500 euro, 750
euro op Active) dat semiautonoom
rijden in files en op de snelweg mogelijk maakt. Full led-lichten kosten
1.400 euro op de Allure, maar zijn
niet beschikbaar op de Active. Ze
zijn standaard op de GT Line en GT.
Nog een item dat we niet vaak
tegenkomen bij Peugeot: variabele
en gestuurde demping. Die is
standaard op de benzineversies en
de GT. Anders betaal je 1.000 euro
extra. Voorin kun je nog opteren
voor stoelen met massagefunctie
via acht drukpunten. Het prijskaartje
schommelt tussen 650 euro en
1.100 euro, maar deze optie is niet
beschikbaar voor de Active. De
luxeversies kunnen ook een

BESCHIKBAARHEID
EN PRIJS OPTIES

Active
37

manuele zesbak krijgen, wat een
besparing brengt van 2.100 euro. Er volgt
ook een plug-inhybride van de 508, met
benzinemotor. Die komt in het tweede
semester van 2019 op de markt. Tot slot
dit: de 1.5 BlueHDi met 130 pk kan met de
achttrapsautomaat een CO2-uitstoot van
98 g/km voorleggen, een cijfer dat uit de
WLTP-test is afgeleid. Met de manuele
versnellingsbak is dat 101 g/km.

★★★★★

COMBINATIEMOGELIJKHEDEN
Active

Allure

GT Line

GT

1.6 PureTech 180
1.5 BlueHDi 130
2.0 BlueHDi 160

1.6 PureTech 180
1.5 BlueHDi 130
2.0 BlueHDi 160

1.6 PureTech 180
1.5 BlueHDi 130
2.0 BlueHDi 160
2.0 BlueHDi 180

1.6 PureTech 225
2.0 BlueHDi 180

MOTORVERSIES
1.6 PureTech 180 1.6 PureTech 225 1.5 BlueHDi (A)

2.0 BlueHDi 160

2.0 BlueHDi 180

Benzine
180/133
250
230
5,4
123
35.050
239,15/285,65
252,75/2.478
80
182,76

Diesel
160/120
400
230
4,5
118
35.150
479,79/429,4
661,41/1.239
75
218,43

Diesel
180/133
400
235
4,7
123
42.200
486,11/429,4
703,98/2.470
75
277,31

Diesel
130/96
300
210
3,8 (3,7)
101 (98)
31.050 (33.150)
255,83(253,7)/239,71
561,99(550,15)/495
90
155,25 (158,65)

GT Line
59

GT
61

Active

Allure

GT Line

GT

Opties

€ 2.610
(metaalglanslak,
handenvrije
toegang en
startfunctie,
navigatiesysteem
en Pack Drive
Assist Plus)

€ 5.730
(metaalglanslak,
lichtmetalen
velgen 18 duim,
Pack City 3,
ledlichten,
Peugeot Amplify,
draadloos laden,
alarm,
masserende en
verwarmbare
voorstoelen,
Pack Drive Assist
Plus)

€ 3.980
(metaalglanslak,
lichtmetalen
velgen 18 duim,
Pack City 3,
draadloos laden,
alarm,
masserende en
verwarmbare
voorstoelen,
Pack Drive Assist
Plus, details in
grijze eik)

€ 3.510
(metaalglanslak,
Pack City 3,
draadloos laden,
alarm,
masserende en
verwarmbare
voorstoelen,
Pack Drive Assist
Plus, details in
grijze eik)

Totaal

64

98

100

100

MOTORAANBOD
VOOR DIT SEGMENT

Benzine
225/165
300
250
5,7
131
45.350
245,88/285,65
337,35/4.957
75
250,81

Allure
52

Aan de hand van de optielijst noteren we ook het bedrag van de opties
die nodig zijn voor deze ‘ideale’ uitrusting, net als het gecorrigeerde
maximumpercentage voor een bepaald uitrustingsniveau inclusief
die opties.

★★★★★

Peugeot mikt met zijn nieuwe 508 in
hoofdzaak op de fleetmarkt en zet
daarom vooral in op dieselmotoren. Van
bij de lancering kunnen klanten kiezen
uit de 1.5 BlueHDi met 130 pk en de 2.0
BlueHDi met 160 of 180 pk. Wie een
benzine wil, kan momenteel alleen
terecht bij de krachtigste (en uitsluitend
als GT aangeboden) motor uit de
catalogus: de 1.6 PureTech met 225 pk.
Tegen het einde van het jaar zal er een
1.6-benzine met 180 pk beschikbaar zijn in
de basisversie Active. Wat aandrijving
betreft, probeert Peugeot de achttrapsautomaat (EAT8) overal door te voeren.
Alleen de 1.5 BlueHDi 130 kan ook een

Laten we ons even verplaatsen in het hoofd van een beroepsmatige rijder
die gehecht is aan de premiumbadge op zijn huidige koets en zo onze
ideale 508 samenstellen. Die moet naast de standaarduitrusting van
Peugeot ook metaalglanslak hebben, achttienduimvelgen, het City Pack 3
met parkeersensoren, achteruitrijcamera en automatische parkeerfunctie, de sleutelvrije toegang en startfunctie, een navigatiesysteem,
maar ook ledlichten, stoelen met massagefunctie, de verschillende
rijmodi van Peugeot Amplify, een draadloze laadfunctie via inductie
en tot slot natuurhout voor de inlegplaatjes. En niet te vergeten
een alarmsysteem om ons toekomstig juweeltje te beschermen.
Op die basis kunnen we een hiërarchie opstellen tussen de
verschillende niveaus door van een referentiewaarde van 100 punten
2 punten af te trekken als een stijlkenmerk ontbreekt, 5 punten voor
elke ontbrekende comfortuitrusting en 10 punten voor veiligheids- en
connectiviteitsuitrusting die afwezig is.

Totaal

MOTOREN

Brandstof
Vermogen (pk/kW)
Koppel (Nm)
Topsnelheid (km/u)
Normverbruik mix (l/100 km)
CO2-uitstoot (g/km)
Basisprijs (€)
Verkeersbelasting Vl./Br. (€)
BIV Vlaanderen/Brussel (€)
Fiscale aftrekbaarheid (%)
VAA-belasting (€)
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ONS VERDICT
Met de Active komen we niet in de buurt van ons ideaal, dus die laten we
buiten beschouwing. Met de Allure moeten we alleen een toegeving doen
op onze grijze decoratie in eik. Maar het is een klein verschil met de GT
Line, want je moet er al 1.750 euro aan opties bijnemen op de Allure om te
concurreren met die laatste versie, die 2.200 euro meer kost. Je spaart dus
450 euro uit. Maar wanneer je de 550 euro weglaat die Peugeot factureert
voor de grijze eik, dan heb je een 508 GT Line die ons voor 98 procent
tevreden stelt en 100 euro goedkoper is dan de Allure van onze dromen.
De GT komt niet competitief uit de vergelijking. Hij is niet alleen 3.750 euro
duurder dan een GT Line, en vergt nog 3.510 euro aan bijkomende opties
om ons ideaal te bereiken.
a ALLE PRIJZEN EN DE VOLLEDIGE LIJST MET
OPTIES VAN DE PEUGEOT 508 VINDT U OP WWW.AUTOGIDS.BE
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508
NEW PEUGEOT

BEST IN CLASS

-EMISSIES:

98 G/KM

Afgebeeld model: New 508 GT 1.6 l PureTech, 225 pk,
Stop & Start, automatische versnellingsbak EAT8.
Optie: lakkleur “Ultimate rood”.
Aanbevolen catalogusprijs, optie inbegrepen: 38.224 € excl. BTW.

DE RADICALE BERLINE
De nieuwe Peugeot 508
onderscheidt zich meteen van
de andere wagens. Zijn gedurfde
design geeft blijk van een stijlkeuze
die kracht en dynamisme
uitstraalt. Karakteristiek voor
de nieuwe Peugeot 508 zijn de
ledkoplampen en de nieuwe
lichtsignatuur die hem een
markante visuele identiteit geven.
Zijn gesculpteerde lijnenspel,
de zwarte horizontale band
die de achterlichten verbindt
en de Peugeot i-Cockpit®bestuurdersruimte versterken zijn

297x210_Peugeot_PubliRedac_New508_TAP_Moniteur_FRNL.indd
3-4
NL#048-049.indd 48

gedurfde en innovatieve karakter.
Zijn precieze stuurinrichting en
lichtere constructie staan garant
voor een voorbeeldig rijgedrag.
De nieuwe gestuurde ophanging
zorgt dan weer voor optimaal
comfort. Dit alles maakt de
nieuwe Peugeot 508 radicaal
apart, radicaal uniek.

achttrapsautomaat EAT8(1)
draagt bij tot dit zuinige gedrag,
dat garant staat voor ‘Best in
Class’ CO2-emissiewaarden in
dit segment. De nieuwe Peugeot
508 is veiliger dan ooit. Hij is
dan ook uitgerust met het Night
Vision(2)-systeem dat obstakels en
zwakke weggebruikers detecteert
in het donker of bij beperkt zicht.

EIS EFFICIËNTIE

En om je volop te laten genieten
van je favoriete muziek, creëerde
Peugeot in samenwerking met
het gerenommeerde hifimerk
FOCAL®(2) een weergaloze
geluidsomgeving.

De nieuwe Peugeot 508 kan
dankzij het perfect getemperd
verbruik, een aardige besparing
opleveren. De nieuwe

10/08/2018 13:11

NEW 508 Active
1.5 l BlueHDi, 130 pk, Stop & Start,
automatische versnellingsbak EAT8,
zonder opties.

3,7 L /100 KM
98 G / KM
NETTO VAA 76 € / MAAND(3)

90%

MAXIMALE FISCALE
AFTREKBAARHEID

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS :

27.397 € EXCL. BTW
JOUW VOORDEEL :

-3.837 €

PROFESSIONAL NETTOPRIJS :

23.560 € EXCL. BTW
HUUR FREE2MOVE LEASE
vanaf

469 €/MAAND EXCL. BTW

(4)

Free2Move Lease omvat:
• Onderhoud
• Verzekering BA
+ rechtsbijstand
• Schadedekking
• Taksen
• Wegbijstand
• 60 maanden/100.000 km
Meer informatie vind je op:
FREE2MOVE-LEASE.BE

De vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Aanbiedingen geldig van 01/09/2018 tot en met 30/09/2018, voorbehouden aan professionnals met een wagenpark groter dan 5 voertuigen, voor elke bestelling van een nieuwe
508 Active, 1,5 l BlueHDi, 130 pk, Stop & Start, automatische versnellingsbak EAT8. Enkel geldig voor niet-kadercontracten. (1) Naargelang de versies en motorisatie. (2) Standaard, in optie of niet beschikbaar naargelang
de versies. (3) De maandelijkse nettobijdrage van het Nettovoordeel van Alle Aard moet betaald worden door een werknemer die een bedrijfswagen gebruikt, op basis van de hoogste bedrijfsvoorheffing: 53,5 %; deze
voorwaarden hebben enkel een informatief doeleinde en Peugeot België-Luxemburg is in geen geval verantwoordelijk voor verschillen tussen het gecommuniceerde voordeel en het verworven voordeel. (4) Aanbieding
in Verhuur Lange Termijn enkel geldig voor professionelen opgemaakt door Free2Move Lease, afdeling van PSA Finance Belux N.V. (verhuurder), Avenue de Finlande 8 b2 te 1420 Braine-l’Alleud, KBO nr. 0417.159.386,
tel. 02/3707711, inschrijvingsnummer FSMA 019653 A, voor een nieuwe Peugeot 508 Active, 1.5 l BlueHDi, 130 pk, Stop & Start, automatische versnellingsbak EAT8, zonder opties, op basis van 60 maanden en
100.000 km. Inbegrepen diensten zijn de volgende: huur van het voertuig, Belasting op Inverkeerstelling en Jaarlijks Verkeersbelasting, totale garantie, Optiway Maintenance (onderhoud, vervangwagen, werkuren en
slijtagestukken), bijstand, zomerbanden (4), verzekering BA + rechtsbijstand en dekking schade aan het voertuig. Aanbieding geldig van 01/09/2018 tot en met 30/09/2018 onder voorbehoud van aanvaarding van het
dossier, verandering van catalogusprijs, verzekeringsvoorwaarden en belastingen. De prijzen zijn uitgedrukt in Euro en excl. BTW.
V.U.: Erika Bouteloup, Peugeot België-Luxemburg N.V., KBO nr. 0403.461.107, IBAN : BE81 2710 0450 0024, Avenue de Finlande 4-8 te B-1420 Braine-l’Alleud. Tel: 078 15 16 15.
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TESTS

PEUGEOT RIFTER

DE KONING

DER OPBERGVAKKEN
De Rifter vormt samen met de Citroën Berlingo en Opel Combo een PSA-drieling.
Peugeot wil het budgetimago dat aan deze bestelbreaks kleeft, van zich afschudden.
Tekst Johan Dillen

D

e bedoeling was om de Partner
meer als een auto te doen
aanvoelen. Vandaar ook de
nood aan een nieuwe naam.
Rifter is een fantasienaam,
maar met ‘rift’ verwijst
Peugeot wel duidelijk naar een
breuk. Dit is de bestelbreak nieuwe
stijl, die de koper een waardevoller
product moet opleveren. Minder Aldi,
meer Delhaize zeg maar.
Nochtans is niet alles van de vorige
Partner/Berlingo overboord gegooid.
Het platform waarrond de nieuwe
Rifter, Citroën Berlingo en Opel Combo

zijn samengesteld, is een hybride
samensmelting met vooraan
EMP2-componenten uit de 308,
terwijl achteraan het oude Berlingoonderstel met torsieas behouden
bleef. Dat bleek onklopbaar om een
ruime koffer te creëren. De echte
waarde van een bestelbreak blijkt
ook nu nog altijd achter de
bestuurder te schuilen.

MAXIMAAL 4.000 LITER

Peugeot komt (net als Citroën voor
de Berlingo) met een 35 centimeter
langere Rifter: 4,4 meter voor de

VOOR
a Karaktervol design
a Opbergruimte
en koffervolume

a Aangename
reisomgeving

TEGEN
a Gestegen prijs
a Pas twee schuifdeuren
vanaf Active

a Reservewiel
onder auto

gewone Rifter tegenover 4,7 meter
voor de lange Rifter. Peugeot biedt
beide versies als optie met zeven
zitplaatsen. Als kofferinhoud krijg je
minimaal 775 liter. Met de stoelen
neer wordt dat maximaal 3.500 liter
in de gewone Rifter en zelfs 4.000
liter in de Rifter XL. Bovendien vouwt
de leuning van de passagiersstoel
plat. In combinatie met de apart van
de kofferklep te openen achterruit,
kun je zo een pakket van wel vier
meter lang transporteren. Standaard
kun je de stoelen of de achterbank
nog individueel verwijderen, maar

G
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ZÉNITH-DAK

P

eugeot schonk veel aandacht aan de
opbergmogelijkheden. De Rifter telt
maximaal 186 liter aan opbergruimte,
verspreid over tal van vakjes. Zo is
bijvoorbeeld de frontale airbag voor
de passagier in de dakhemel verwerkt,
waardoor vooraan in het dashboard ruimte
vrijkwam voor een bijkomend groot en
gekoeld opbergvak. Bijzonder ingenieus,
zeker in combinatie met het optionele
Zénith-dak. Dat laatste combineert een
panoramisch glazen dak met een
zwevende boog waarin je tal van spullen
kwijt kan. Het transparante plexi werkt
mooi samen met het open dak en
bovendien is voor ’s nachts bijkomende
ledverlichting ingewerkt rondom de
opbergbak in het dak. Schotten houden
alles op zijn plaats en opstaande randen
verhinderen dat iPads en dergelijke naar
beneden zouden tuimelen tijdens de rit.
“We hebben een plek proberen te
bedenken voor alle mogelijke spullen
die je in een auto meesleurt”, horen we
bij Peugeot. Dat is ook de indruk die je
overhoudt wanneer je alles overloopt. We
proberen volledig te zijn, maar het kan zijn
dat we een opbergvak over het hoofd
hebben gezien. Standaard (Access) heb je
op de eerste rij al een open bergruimte
boven de hoofden, misschien nog wel de
enige overblijvende referentie naar een
‘camionette’. Vanaf de Active komt daar het
gekoelde vakje in het dashboard bij, de
Allure doet er een dieper vak in de

middenconsole bovenop en afgesloten
bakjes in de vloer op de tweede rij. Voor
800 euro extra beschikt de Rifter over het
Zénith-dak, met een afgesloten opbergvak
in de dakhemel in de koffer. Die bergruimte
bereik je zowel vanuit de koffer als vanop de
achterbank. Je hebt bijna geen koffers meer
nodig. Alleen is dit laatste bakje niet te
combineren met de Rifter in zijn langere
uitvoering. En voor wie het nog allemaal niet
voldoende is: de Rifter komt standaard met
dakrails.
Al die dvd-spelers, smartphones en andere
mp3-spelers moeten natuurlijk worden
opgeladen, en ook hier komt Peugeot
tegemoet aan de vereisten van zijn klanten.
Op zijn best uitgerust vind je vooraan een vlak
om je smartphone – indien compatibel –
draadloos te laden. Er zijn USB-laadpunten en
achter het opbergvak in de middenconsole is
er zelfs een stekker van 230 volt. Achteraan
zijn 12 volt-aansluitingen en USB-laadpunten
verwerkt. In de koffer tot slot steekt ook nog
een 12 volt-punt. Arme batterij. Maar kom,
het mag duidelijk zijn dat er bij Peugeot ook
mensen werken die al eens de kinderen
meenemen naar de Côte d’Azur. De opening
van de schuifdeuren achteraan is met 6
centimeter toegenomen en voor het eerst
kan de ruit in die schuifdeuren elektrisch
omlaag. Exit de schuifraampjes dus. Qua
comfort een hele verbetering. Als we eerlijk
zijn: inzake gebruiksgemak kunnen we de
nieuwe Rifter nu eens absoluut niets voor
de voeten werpen.

1 | Het optionele
Zénith-dak heeft
een zwevende boog
met geïntegreerde
opbergvakken.
2 | In de Allureversie zit een diepe
opbergruimte tussen
de voorstoelen.
3 | In de vloer van de
Allure kun je kleine
spullen verbergen
onder een luikje.

1

4 | De kofferruimte
heeft een minimale
inhoud van 775 liter
in de korte versie.

5 | Met neergeklapte
stoelen stijgt het
laadvolume tot
3.500 liter of zelfs
4.000 liter in de XL.

6 | De airbag van de

2

voorste passagier
verhuist naar de
dakhemel , waardoor
ruimte vrijkomt voor
een groot en gekoeld
handschoenvak.

3

4

5

6

AutoGids 1010 | 18/7/2018

AG1010-ET-Peugeot-Rifter-CC-AD.indd 27

11/07/18 09:34

28

TESTS EERSTE TEST | PEUGEOT RIFTER
KENMERKEN
PEUGEOT RIFTER

1.5 BlueHDi 130

MOTOR
Motortype
Brandstof
Inspuiting
Cilinderinhoud (cc)
Maximumvermogen
(pk/kW bij o/m)

4-cilinder-in-lijn
diesel
direct
1499
130/100 bij 3750

Maximumkoppel (Nm bij o/m)
Drukvoeding

300 bij 1750
turbo

OVERBRENGING
Aandrijving
Versnellingsbak standaard
Versnellingsbak optie

op de voorwielen
manuele 6-bak
8-traps automaat
(€ 1.500)

PRESTATIES
Topsnelheid (km/u)
0-100 km/u (s)
1000 m vanuit stilstand (s)
Verbruik stad/buiten/mix
(l/100 km)

186
10,4
32,3
4,8/4/4,3

CO2-uitstoot (g/km)

114

Lengte/Breedte/Hoogte (mm)
Laadvolume min/max (dm3)
Rijklaar gewicht (kg)
Sleepvermogen geremd/
ongeremd (kg)

4403/1921/1874
775/3000
1505
1500/750

De veelzijdige Rifter is
een prima alternatief
voor gezinnen met
een SUV-allergie.

MATEN EN GEWICHTEN

SHOWROOMLANCERING
Datum

september 2018

BUDGET (€)
Basisprijs
BIV/verkeersbelasting
Vlaanderen

26.450
632,25/265

BIV/verkeersbelasting Brussel 495/235,49
& Wallonië

Het is duidelijk dat Peugeot
het gebruiksgemak van de Rifter
hoog op de ontwikkelingsagenda
had staan.

G

met het ‘Magic Flat’-systeem,
beschikbaar vanaf het tweede
semester van 2019, klappen de
stoelen van de tweede rij gewoon
in de vloer van de auto. Een operatie
die in een handomdraai verloopt. Het
is duidelijk dat Peugeot het gebruiksgemak van de Rifter hoog op de
ontwikkelingsagenda had staan.

HOGER GELEGD

Wat het rijden betreft, pocht Peugeot
dat de Rifter stuurt als een 308. Een
iets te ambitieuze claim. Eigenlijk had
de constructeur dit zichzelf kunnen
besparen, want het is de logica zelve.
De Rifter houdt heeft met zijn plastic
beschermplaten rondom niet zomaar
een stoere look omwille van de look.
“Onze klanten hebben een actieve
levensstijl, we wilden dat ze met de
Rifter ook de laatste meters buiten
asfaltwegen zouden kunnen afleggen”, horen we bij Peugeot. En dus

krijgt de Rifter grotere wielen (15 tot 17
duim), de bodemvrijheid neemt
toe en in totaal is hij 3 centimeter
hoger dan zijn voorganger. Maar dit
betekent natuurlijk ook een hoger
zwaartepunt. Het is Peugeot menens
met die mogelijkheden om het veld in
te duiken, want zowel mud&snowbanden, advanced grip control met
diverse tractiefuncties van het ESP
als een afdaalhulp staan op het
menu. En voor de echte liefhebbers
heeft Dangel een wel heel avontuurlijke Rifter klaar (zie kader).
De mechaniek blijft eenvoudig. Bij
de lancering is er aan benzinezijde de
1.2 PureTech-driecilinder met 110 pk en
manuele zesbak. In de loop van 2019
volgt er nog een 130 pk-variant van
die motor met een achttrapsautomaat. Voor het dieselaanbod brengt
Peugeot alleen afgeleiden van de 1.5
BlueHDi-viercilinder. Als basisversie
vind je een 75 pk-versie met manuele

G
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Een uitgesproken dynamisch weggedrag is geen absolute prioriteit van een bestelbreak.
Nochtans scoort de Rifter op dat vlak behoorlijk goed, ondanks zijn iets hogere bouw.

DANGEL MAAKT HEM PAS ECHT STOER
PEUGEOT WERKT AL VAN
OUDSHER SAMEN met de
Franse specialist Dangel om
4x4-versies van sommige
modellen te maken.
Doorgaans zijn dat vooral
bedrijfsvoertuigen, maar deze
keer komt er ook een echte
stoere Rifter ‘by Dangel’ aan.
Die krijgt een transferbak
vooraan, een centraal
geplaatste viscokoppeling en
achteraan een vergrendelbaar

G

KLEIN STUUR

differentieel. De vierwielaandrijving wordt elektronisch ingeschakeld, met
keuze uit voorwielaandrijving,
vierwielaandrijving bij
gripverlies en permanente
vierwielaandrijving (tot
35 km/u). Hij ligt ook 8
centimeter hoger. Hij zal bij
Peugeot te bestellen zijn en
in de showroom geleverd
worden, al gebeurt de transformatie wel bij Dangel zelf.

vijfbak, er is een 100 pk-versie met
handgeschakele vijfbak en een variant
van 130 pk met keuze uit een manuele
zesbak of een achttrapsautomaat. De
schokkerige gerobotiseerde versnellingsbak behoort – gelukkig maar –
helemaal tot het verleden. Alle diesels
beschikken over een partikelfilter,
terwijl alle motoren voldoen aan
de Euro6d-uitstootnorm.

MEER FOTO’S OP

autogids.be

We konden zowel de PureTech met de
110 pk sterke turbobenzine als de 130
pk-turbodiesel met automaat aan de
tand voelen. In onbeladen toestand
voldoet de benzinemotor, daarbij
geholpen door zijn vlot schakelende
zesbak. De precieze gegevens voor de
benzine heeft Peugeot nog niet klaar,
maar we vragen ons toch af of deze
combinatie overeind blijft met volle
koffer op een helling.
Daar scoort de diesel natuurlijk beter.
Rijklaar weegt de 1.5 BlueHDi met 130
pk 1.505 kilogram en hij kan tot iets
meer dan 2,1 ton geladen worden. Een
geremde aanhanger mag tot 1.500
kilogram wegen. De keuze tussen
benzine en diesel zal dus vooral
afhangen van het gebruik. Veel
kilometers en zware lasten: dan blijft
diesel de betere optie. Voor kortere
verplaatsingen steekt de benzine er
wel bovenuit, vooral omdat Peugeot
de Access-basisversie alleen met de
110 pk-benzine aanbiedt (18.900
euro). De goedkoopste diesel (75 pk,

Active) kost al 21.750 euro. De lange
versies beginnen pas vanaf de Active
en kosten goed 1.100 euro meer.
Peugeot brengt de Rifter met het
kleine stuur van de i-Cockpit. Goed
voor de beleving, maar het is wennen
aan het diep geplaatste stuur.
Bovendien is dynamiek in dit soort
auto’s wel het laatste waar de klanten
van wakker liggen. De Rifter trekt zich
op dit vlak uit de slag, mede dankzij
zijn grote wielen, maar hier ligt zijn
roeping niet. Met een iets gezapiger
rijstijl haalt de Rifter diesel met
automaat een gemiddeld verbruik van
6,7 l/100 km op de teller, wat realistisch is gezien zijn omvang.
Vroeger had je een basis-Partner
Teepee voor 16.500 euro. Die dagen
zijn geteld. De rekening ligt nu 2.000
euro hoger en zodra je in de uitrustingsniveaus stijgt, komt de grens van
25.000 euro snel in de buurt. Maar
we stellen ook vast dat de Rifter flink
meer auto geworden is, zonder zijn
gebruiksgemak op te offeren. Wij zijn
alvast fan. ■

De Rifter trekt zich uit de slag wat rijdynamiek
betreft, maar hier ligt zijn roeping niet.
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RIFTER
NEW PEUGEOT

BEST IN CLASS

-EMISSIES:

109 G/KM

Afgebeeld model: New Rifter Allure long, 1.2 l PureTech, 110 pk, Stop & Start, manuele versnellingsbak.
Optie: metaalkleur.
Aanbevolen catalogusprijs, optie inbegrepen: 20.603 € excl. BTW.

ELKE DAG OP
AVONTUUR
De nieuwe Peugeot Rifter is klaar
om elke uitdaging die je hem stelt,
aan te gaan! Kenmerkend voor
deze ‘Outdoor/SUV’ zijn een korte
motorkap en hoge bodemvrijheid,
karakteristieken die hij ontleent aan
de terreinwagen (voor gebaande
wegen). Ontworpen om te
voldoen aan de meest veeleisende
toepassingen, geeft hij blijk van
ongekende veelzijdigheid met twee
koetswerklengtes, die elk vijf tot
zeven zitplaatsen bieden.
Deze uitgekiende modulariteit
maakt hem dan ook buitengewoon
praktisch. De zeer volledige
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technologische uitrusting zorgt
er bovendien voor dat rijden nog
veiliger en soepeler wordt.

HERONTDEK
HET RIJDEN
De Peugeot i-Cockpit® staat
garant voor een rijsensatie
die volkomen nieuw is in het
monovolumesegment. Het
compacte stuur en de wijzerplaten
in het head-up instrumentenpaneel
bieden optimale precisie en
leesbaarheid, en zorgen voor een
wendbaarder, vlotter en instinctiever
rijgedrag.Het Zenith®(1)-dak is niet
enkel praktisch, het creëert ook een
aangename, heldere interieursfeer.

De inzittenden genieten van een
uitstekende lichtinval dankzij de
royale glaspartijen die uitgerust
zijn met een elektrisch bediend
zonnescherm.
De doorzichtige, zwevende en met
led-sfeerverlichting afgewerkte
plafondboog versterkt het premium
karakter van de binnenruimte.
De nieuwe Peugeot Rifter maakt
het leven van zijn gebruikers een
stuk makkelijker: apart openend
achterklepluik, vijf of zeven
zitplaatsen, drie afzonderlijke zetels
op de tweede zitrij met Magic
Flat(2)-functie om in een wip te
beschikken over een volledig vlakke
laadruimte, en een koffervolume
van 775 l tot 3.500 l.
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NEW RIFTER
Standard Active, 1.5 l BlueHDi, 75 pk,
Stop & Start, manuele versnellingsbak, zonder opties.

4,1 L /100 KM
109 G / KM
NETTO VAA 55 € / MAAND(3)

80%

MAXIMALE FISCALE
AFTREKBAARHEID

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS :

17.975 € EXCL. BTW
JOUW VOORDEEL :

-3.056 €

PROFESSIONAL NETTOPRIJS :

14.919 € EXCL. BTW
HUUR FREE2MOVE LEASE
vanaf

329 €/MAAND EXCL. BTW

(4)

Free2Move Lease omvat:
• Onderhoud
• Verzekering BA
+ rechtsbijstand
• Schadedekking
• Taksen
• Wegbijstand
• 60 maanden/100.000 km
Meer informatie vind je op:
FREE2MOVE-LEASE.BE

De vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Aanbiedingen geldig van 01/09/2018 tot en met 30/09/2018, voorbehouden aan professionnals met een wagenpark groter dan 5 voertuigen, voor elke
bestelling van een nieuwe Rifter Standard Active, 1.5 l BlueHDi, 75 pk, Stop & Start, manuele versnellingsbak. Enkel geldig voor niet-kadercontracten. (1) Standaard, in optie of niet beschikbaar
naargelang de versies. (2) Standaard of niet beschikbaar naargelang de versies. Beschikbaar vanaf het tweede trimester 2019. (3) De maandelijkse nettobijdrage van het Nettovoordeel van Alle
Aard moet betaald worden door een werknemer die een bedrijfswagen gebruikt, op basis van de hoogste bedrijfsvoorheffing: 53,5 %; deze voorwaarden hebben enkel een informatief doeleinde en
Peugeot België-Luxemburg is in geen geval verantwoordelijk voor verschillen tussen het gecommuniceerde voordeel en het verworven voordeel. (4) Aanbieding in Verhuur Lange Termijn enkel geldig
voor professionelen opgemaakt door Free2Move Lease, afdeling van PSA Finance Belux N.V. (verhuurder), Avenue de Finlande 8 b2 te 1420 Braine-l’Alleud, KBO nr. 0417.159.386, tel. 02/3707711,
inschrijvingsnummer FSMA 019653 A, voor een nieuwe Peugeot Rifter Standard Active, 1.5 l BlueHDi, 75 pk, manuele versnellingsbak, zonder opties, op basis van 60 maanden en 100.000
km. Inbegrepen diensten zijn de volgende: huur van het voertuig, Belasting op Inverkeerstelling en Jaarlijks Verkeersbelasting, totale garantie, Optiway Maintenance (onderhoud, vervangwagen,
werkuren en slijtagestukken), bijstand, zomerbanden (4), verzekering BA + rechtsbijstand en dekking schade aan het voertuig. Aanbieding geldig van 01/09/2018 tot en met 30/09/2018 onder
voorbehoud van aanvaarding van het dossier, verandering van catalogusprijs, verzekeringsvoorwaarden en belastingen. De prijzen zijn uitgedrukt in Euro en excl. BTW.
V.U.: Erika Bouteloup, Peugeot België-Luxemburg N.V., KBO nr. 0403.461.107, IBAN : BE81 2710 0450 0024, Avenue de Finlande 4-8 te B-1420 Braine-l’Alleud. Tel: 078 15 16 15.
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NEW
PEUGEOT 508
WHAT DRIVES YOU ?

PEUGEOT i-COCKPIT® AMPLIFY*
AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK EAT8**
NIGHT VISION*
HIFI FOCAL®*

*Standaard, in optie of niet beschikbaar naargelang de versies. **Naargelang de versies en de motoren.

3,7 – 5,7 L/100 KM

98 – 131 G /KM (VOLGENS NEDC-NORM)

Milieu-informatie [KB 19/03/2004] : www.peugeot.be
V.U.: Erika Bouteloup, Peugeot België-Luxemburg N.V., KBO nr. 0403.461.107, IBAN : BE81 2710 0450 0024, Avenue de Finlande 4-8 te B-1420 Braine-l’Alleud. Tel: 078 15 16 15.
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