
Mały dużo możeMały dużo może
Zatłoczone miasta 
wymagają od pro-
ducentów aut do-
stawczych „minia-
turyzacji” swoich 
pojazdów. Dobrym 
tego przykładem jest 
Peugeot Bipper.

C zy samochód dostawczy za-
wsze musi być duży? Nieko-
niecznie – maluchy również są 

potrzebne, a czasem wręcz niezbędne. 
Nie zawsze przecież trzeba przewieźć 
towar ważony w tonach. Do mniejszej 
ilości wystarczy maleństwo zabierają-
ce na swój grzbiet ledwo ponad po-
łowę tej tony. I tak jest w przypadku 
najmniejszego dostawczego Peugeota 
– Bippera.

Mierzący niespełna 4 metry, szeroki 
na niecałe 2 i wzrostu niewiele ponad 
1,70 Bipper świetnie poradzi sobie na 
miejskich, zatłoczonych ulicach. Przy 
swoich niewielkich rozmiarach dys-
ponuje sporą przestrzenią ładunkową 
– wynosi ona 2,5 m3, przy ładowności 
610 kg. Dostęp do niej możliwy jest 
przez asymetryczne tylne drzwi, które 
można otworzyć pod kątem 180°. Jeśli 
jednak użytkownikowi wydadzą sie one 

Przód Bippera to duże światła i pokaź-
nych rozmiarów plastikowy zderzak.Mały, ale całkiem pakowny – 2,5 m3 przestrzeni ładunkowej i 610 kg ładowności.
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niewygodne lub mało praktyczne, towar 
można umieścić wewnątrz przez prze-
suwne drzwi boczne. Rozwiązanie to 
ułatwi rozładunek i dostęp do auta 
w przypadku parkowania w miejscach 
niezbyt szerokich. Umieszczenie progu 
załadunkowego na wysokości 52 cm 
nie zmusza też do dźwigania ciężkich 
towarów na zbyt dużą wysokość.

Miejsce pracy kierowcy nie eksplo-
duje fajerwerkami wymyślnych rozwią-
zań, ale może być wzorem prostoty 
i ergonomii, jakiej należałoby się spo-
dziewać po aucie służącym do pracy. 
Wszystkie niezbędne przełączniki znaj-
dują się w zasięgu ręki, drążek zmia-
ny biegów umieszczono u dołu deski 
rozdzielczej (podobnie jak w innych 
dostawczych Peugeotach), pozostawia-
jąc przestrzeń przy podłodze i między 
fotelami. W tak niewielkiej kabinie ma 
to znaczenie. Fotel kierowcy i zakres re-
gulacji kierownicy pozwala na przyjęcie 

wygodnej pozycji, także dzięki dobrze 
wyprofilowanym podłokietnikom. To 
dość istotna cecha, ponieważ podróż 
niezaładowanym Bipperem do komfor-
towych nie należy. Jest także dość głoś-
na – w testowanej wersji część przednią 
od przestrzeni ładunkowej odgradza-
ła ścianka – w dolnej części blaszana, 
a w górnej składająca się z metalowej 
siatki. Kabinę pasażerską można prze-
kształcić w niewielkie biuro – umożliwia 
to składane oparcie fotela pasażera, na 
którym znajdą miejsce dokumenty czy 
laptop. Ilość schowków i uchwytów na 
napoje odpowiada wielkości kabiny 
i jest wystarczająca.

Silniki małego Peugeota wytwarza-
ją moc 75 KM – w przypadku jednostki 
benzynowej, lub 70 KM, gdy pod ma-
ską pracuje diesel HDI. Maksymalny 
moment obrotowy to w „benzyniaku” 
118 Nm (przy 2600 obr/min), nato-
miast w wersji wysokoprężnej 160 Nm 

(przy 1750 obr/min). Obydwa mają 
pojemność 1,4 litra. Testowana wersja 
z silnikiem wysokoprężnym zużywała 
ok. 6 litrów oleju napędowego w cyklu 
mieszanym.

Bipper, choć najmniejszy w do-
stawczej stajni Peugeota, nie jest 
w niej brzydkim kaczątkiem. Auto 
z profilu prezentuje nowoczesną linię 
z wypukłościami błotników. Przód to 
dużych rozmiarów plastikowy zde-
rzak i lampy – też spore i o nowoczes-
nym kształcie. Z tyłu pionowe światła 
dobrze widoczne z daleka. Pokaźny, 
plastikowy tylny zderzak chroni auto 
przed nieuważnym cofaniem.

Mały Bipper to  urodzony miesz-
czuch – najlepiej czuje się na zatłoczo-
nych ulicach miast i potrafi to, co nie 
udałoby się jego większym braciom 
– z łatwością dojedzie w miejsca, gdzie 
duzi nie dadzą rady.

Mirosław Nogaj

Miejsce pracy kierowcy urządzono bez szaleństw, ale wygodnie i ergonomicznie. 
Składane oparcie fotela pasażera to bardzo praktyczny pomysł.

Dostęp do przedziału ładunkowego na dwa sposoby – tylne lub boczne przesuwne 
drzwi. W podłodze uchwyty do mocowania ładunku. 
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