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La frenètica evolució del món de
l’automòbil fa que un model amb
només tres anys de vida es renovi

per tal de mantenir-se en la pugna amb
els seus principals rivals. Això és el que
ha fet Peugeot amb el 508, que rep un
rentat de cara en què els canvis més
significatius afecten el disseny, la tecno-
logia i les mecàniques disponibles. Cul-
minant la nova gamma acabada en 8, el
nou Peugeot 508 representa l’ambició
de la marca en el seu creixement cap a
un nivell superior, representat per l’e-
xigència de qualitat i la consolidació de
la seva imatge arreu del món.
El segment D ha perdut pistonada els
darrers anys, però segueix encapçalat
per les marques Premium. El nou Peu-
geot 508 competeix amb els seus rivals
generalistes, però amb els canvis intro-
duïts en aquest redisseny s’apropa una
mica més al que ofereixen altres com-
petidors amb preus superiors.

Disseny
El nou Peugeot 508 presenta com a
principal novetat el nou frontal, que in-
tegra una nova graella, de diferent for-
ma i mida respecte a l’anterior, nous
fars (opcionalment de led) i un para-
xocs de disseny renovat. Però potser el
canvi més significatiu de tots és la tor-

nada del logotip del lleó de la marca, al
centre de la graella, com en els antics
models de Peugeot (504 i 505 dels anys
setanta i vuitanta). Segons la firma
francesa, aquesta nova estètica que
s’estrena en el 508 caracteritzarà tam-
bé els futurs models de la marca. Al
darrere, el para-xocs és també nou i els
pilots presenten un disseny renovat. 
A l’interior hi trobem pocs canvis, però
des del segon nivell d’equipament (Acti-
ve) tots els models incorporen una pan-
talla tàctil de set polzades que, a di-
ferència de la que va incorporar el nou
308, disposa de botons als laterals (fora
de la pantalla) per tal de controlar tots
els menús incorporats. L’habitacle és
ample, còmode i confortable, i es mima
tant el conductor com els passatgers,
com ha de ser en un model d’aquestes
característiques.
El nou 508 incorpora també noves tec-
nologies que aporten al conductor una
major connectivitat gràcies a les Peu-
geot Connect Apps, de fàcil accés mit-
jançant la pantalla tàctil, o li faciliten les
maniobres amb elements com ara el
control d’angle mort i la càmera de
marxa enrere. 
Està disponible en quatre nivells d’aca-
bat: Access, Active, Allure i GT. El segon
esglaó Active ja incorpora climatitzador
automàtic, llandes d’aliatge de 17 polza-
des, paquet Comfort, pantalla tàctil de
7”, equip de mans lliures, port USB, re-

trovisors abatibles elèctricament, etcè-
tera.

Mecànica
La gamma de motors també incorpora
canvis importants. Per un costat arriba
el nou propulsor de gasolina THP d’1,6
litres de cilindrada, que entrega una
potència de 165 CV i va associat a dues
caixes de canvis de sis relacions, una
manual i l’altra automàtica EAT6. L’o-
ferta en gasolina es completa amb el
motor 1.6 VTi de 120 CV de potència, as-
sociat a la caixa de canvi manual de 6
velocitats. 
Pel que fa al dièsel, el Peugeot 508 s’o-
fereix amb els ja coneguts 1.6 e-HDi de
115 CV i 2.0 HDi de 140 CV. També s’in-
corporen dos motors nous amb tecnolo-
gia BlueHDi, per complir amb la norma-
tiva Euro VI. Aquests motors són el 2.0
BlueHDi de 150 CV i el 2.0 BlueHDI de
180 CV. La variant híbrida, que estarà
disponible durant el mes de novembre,
disposarà del motor híbrid 2.0 BlueHDi
180 EAT6.
El nou Peugeot 508 arriba amb tres car-
rosseries: berlina, familiar SW i RHX
(per a la versió híbrida). Els preus
arrenquen dels 23.920 euros (Peugeot
508 4P. Access 1.6 e-HDi 115 CV) i arri-
ben als 36.970 que costarà la versió hí-
brida (508 RXH 2.0 HDi HYbrid4 180 CV
EAT6), sense comptar amb els possibles
descomptes o el Pla PIVE.
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Disponible en tres carrosseries –berlina, familiar (SW) i
versió híbrida (RHX)–, el Peugeot 508 es renova amb canvis que
afecten principalment el disseny, la tecnologia i les mecàniques
disponibles. Amb aquesta actualització, el nou model assenta les bases
estètiques dels futurs models de la marca.

Elegant i tecnològic
Peugeot 508 1.6 e-HDi
Nombre de cilindres 4 en línia
Cilindrada en cc 1.560
Potència màx. CV/rpm 115 / 3.600
Parell motor màxim Nm/rpm 270 / 1.750
Tracció davantera
Caixa de canvis manual,

6 relacions
Velocitat màxima km/h 200
Dimensions (en m): llarg 4,83
ample 1,83
alt 1,46
Pes en kg 1.485
Capacitat del maleter en l 515
Capacitat del dipòsit en l 72
Consum l/100 km:
urbà 5,1
extraurbà 3,7
combinat 4,2
Preu de venda en euros des de

23.920
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DDeess  ddeell  sseeuu  llllaannççaammeenntt,,  ffaa  ttrreess  aannyyss,,  s’han venut 370.000 unitats del Peugeot 508 a
tot el món. Amb aquesta actualització, les previsions de vendes a l’Estat espanyol són

de 1.000 unitats fins a final d’any, per arribar a les 6.000 unitats en un any complet.Peugeot 508:


