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Peugeot Frankfurtin autonäyttelyssä 2013 
 
Peugeotin osasto 65. Frankfurtin autonäyttelyssä ylpeänä esittelee  
syksyn 2013 tärkeimmät uutuudet:  
 

-> uusi Peugeot 308 
-> uudistuneet Peugeot 3008 Crossover ja 5008 tila-auto 
-> Peugeot 308 R Concept 
-> Peugeot RCZ R –tuotantoversio 
-> Peugeot 208 HYbrid FE & 2008 Hybrid Air –konseptit 
-> BlueHDi -moottoriteknologia 

 

              
            Uusi Peugeot 308 
 
Peugeot ottaa ympäristön huomioon monella tavalla, mikä korostuu uusien Euro6 -
normit alittavien BlueHDi-moottorilla varustettujen mallien myötä sekä myynti-
menestykseksi nousseiden HYbrid4-mallien avulla. Tulevaisuudesta kertovat  
208 HYbrid FE sekä 2008 HYbrid Air Concept.  
 

Urheilullisuus ja kilpailumenestys ovat kautta aikojen toimineet Peugeotin teknisen 
kehityksen perustana, niin nytkin. Uusi, Peugeot Sportin kehittämä RCZ R on 
Frankfurtissa esillä tuotantomallina ja tulevaisuudessa saadaan kenties nauttia  
308 R Conceptin kehitysversioista. Peugeot Onyx antaa vision tulevista muodoista,  
kun taas kaksi erilaista 208-mallia ovat jo osoittaneet suorituskykynsä ajamalla 
komeisiin voittoihin Pikes Peakissa (208 T16 Pikes Peak) ja Nürburgringillä (208 GTi). 
 

Laajalla 2 900 neliömetrin osastollaan Peugeot todistaa 30 automallin voimalla,  
että intohimo autoa ja autoilua kohtaan tulee aina olemaan osa yhtiön lupausta 
”Motion & Emotion” sloganin mukaisesti. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uusi PEUGEOT 308 
-> Muotoilultaan puhdaslinjainen 
-> Ohjaamon suunnittelultaan edistyksellinen 
-> Ajotuntumaltaan vertaansa vailla 
-> CO2-päästöiltään ennätyksellisen alhainen 
  
Uuden 308:n myötä Peugeot nousee aiempaa korkeammalle tasolle. 
Hienostunut muotoilu, innovatiivinen i-Cockpit -ohjaamo ja ennätyksellisen  
alhaiset CO2-päästöt kertovat vain osan kokonaisuudesta.  
 

Uuden Peugeot 308:n suunnittelussa on paneuduttu erityisesti neljään asiaan: 
 tehokkuus 
 muotoilu 
 ajokokemus  
 laatu 

 
Uutuus on edeltäjäänsä kompaktimpi, kevyempi, teknisesti edistyksellisempi, 
suorituskykyisempi, taloudellisempi ja vieläkin parempi ajettava.  
Tavoitteena on tarjota uudenlainen ja erilainen vaihtoehto ja sen myötä nostaa  
uusi 308 taistelemaan C-segmentin kärkisijoista.  

 

Puhdas ja sulavalinjainen muotoilultaan 

Uuden Peugeot 308:n mittasuhteet ovat erittäin onnistuneet. Puhtaat linjat seuraavat 
teknisten vaatimusten määrittelemää rakennetta muodostaen tarkkaan harkitun 
tasapainoisen kokonaisuuden tyylikkyyden, urheilullisuuden ja korkean laadun välillä.  
 

Peugeot 308:n pohjana on uusi EMP2-perusrakenne (Efficient Modular Platform 2),  
jonka ansiosta pyörät on voitu sijoittaa lähemmäksi kulmia. Uusi Peugeot 308 on 
luokkansa kompakteimpia automalleja ja ulkomitoiltaan hivenen edeltäjäänsä 
pienempi. Korin pituus on 4,25 metriä eli se on 23 mm lyhyempi kuin ennen.  
Myös leveyttä ja korkeutta on hivenen aiempaa vähemmän. 
 
Ajettavuuden ja sisämittojen kannalta tärkeät alustan mitat ovat kasvaneet, akseliväli 
on 2,62 metriä ja raideleveys edessä 1 559 mm (+ 36 mm) ja takana1 553 mm  
(+32 mm). Mitat antavat aivan oikean kuvan, sillä sisätilat ovat kasvaneet 
huomattavasti. Tavaratila on luokkansa suurin, peräti 470 litran kokoinen. 
 

Keula on edelleen kehitetty versio Peugeotin uudesta muotokielestä, jossa keskelle 
sijoitettua jäähdyttäjän säleikköä reunustaa tyylikkyyttä lisäävä kromi.  
Ensimmäisenä luokassaan uudessa Peugeot 308:ssa on vakiona LED-ajovalot 
mallisarjan parhaiten varustelluissa versioissa. Ne tuovat ulkonäöllään mieleen 
keskittyneen kissaeläimen ja korostavat samalla uutuuden edistyksellistä tekniikkaa.   
 
 
 
 



 
 

 
Keulasta lähtevät pitkittäiset linjat jatkuvat aistikkaasti koko kyljen pituuden aina 
perään saakka. Kokonaisuuteen saumattomasti istuvissa ulkotaustapeileissä on LED-
suuntavalot, jotka vahvistavat puhtauden ja laadun kulkevan käsi kädessä. Ikkunalinja 
kertoo suurista sisätiloista. Ikkunoiden kromikehys nostaa uutuuden premium-mallien 
luokkaan.  
 

 
 
Takaapäin uusi Peugeot 308 näyttää istuvan tukevasti tiessä. Takaluukku viimeistelee 
edestä alkaneen, koko autoa kiertävän linjan tuoden mieleen SR1-konseptiauton 
eleganssin.  Toinen vaakatasoinen linja leventää autoa ja tuo esiin tavaratilan matalan 
nostokynnyksen. Takana on luokan ensimmäisenä automallina kaikissa versioissa  
LED-ajovalot, jotka luovat palaessaan mielikuvan Peugeotin leijonan kolmelta kynnen 
raapaisulta.  
 

Koria ei ole muotoiltu vain kauniiksi ja tyylikkääksi, vaan myös tehokkaaksi.  
Uuden Peugeot 308:n ilmanvastuskerroin on vain 0,28, alhaisimpia viistoperäisten 
korimallien joukossa. Lisäksi auton alhainen kokonaisilmanvastus, CdA on 0,63 m2,  
auttaa omalta osaltaan polttoaineen säästämisessä.  
 

 

 

 



 

Peugeotin ainutlaatuinen i-Cockpit 
Miellyttävän matkustamisen lähtökohtana ovat väljät tilat. Vaikka uuden Peugeot 308:n 
korin ulkomitat ovat hieman edeltäjäänsä pienemmät, on sisällä runsaasti tilaa. 
Hartialeveys on niin edessä kuin takana reilusti yli 1,4 metriä. Pituussuunnassa tilaa on 
edessä 895 mm ja takana 874 mm. Myös matkustajien tavaroille on varattu runsaasti  
eri vaihtoehtoja, sillä esimerkiksi jäähdytettävä hansikaslokero on 12 litran kokoinen  
ja ovitaskuihin mahtuu 1,5 litran virvoitusjuomapullo.  
 

Uuden Peugeot 308:n edistyksellinen ohjaamo, i-Cockpit, koostuu neljästä toisiinsa 
integroidusta osasta: kompaktista ohjauspyörästä, korkealle sijoitetusta mittaristosta,  
jota on helppo seurata irrottamatta katsetta tiestä, ylhäällä sijaitsevasta keskikonsolista  
ja kookkaasta 9,7-tuumaisesta kosketusnäytöstä. 
 

Katkaisimien lähes täydellinen puuttuminen ja korkealuokkaisten materiaalien käyttö 
tuovat kojelautaan puhtautta, jollaista ei ole ennen tässä luokassa nähty.  
Kaikissa versioissa Access-mallia lukuun ottamatta on suuri 9,7 tuuman kosketusnäyttö. 
Tuuletuskanavat sen molemmin puolin ovat tyylikkäässä satiinikromisessa 
syvennyksessä. Audion äänenvoimakkuusnappi on hieno yksityiskohta, jota ympäröi 
modernista tekniikasta kertova valkoinen valorengas. CD-soitin on sijoitettu sen viereen 
ohueen, laatua henkivään kromipalkkiin. 
 

 
 

Kosketusnäytön käyttö on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi. Seitsemän valikon 
kautta pääsee käyttämään lähes kaikkia auton laitteita ilmastoinnista radioon tai 
tekemään omia henkilökohtaisia säätöjä. Vähentämällä katkaisimien määrää Peugeot  
on tehnyt kojelaudasta tyylikkäämmän ja yksinkertaisemman, mikä auttaa kuljettajaa 
keskittymään tärkeimpään – ajonautintoon.  
 

 



 

Laaja valikoima tehokkaita ja taloudellisia moottoreita 
Peugeot 308:aan tulee tarjolle uusimman sukupolven bensiini- ja dieselmoottoreita.  
Pienin bensiinimoottori on uusi 3-sylinterinen 1,2-litrainen VTi 82 ja kaksi muuta 
vaihtoehtoa ovat palkittuja* 1,6-litraisia THP-moottoreita, THP 125 ja THP 156.  
*International Engine of the Year 2013  
 

Yhteistä moottoreilla on hyvin matala kulutus ja sen myötä alhaiset hiilidioksidipäästöt.  
Uuden Peugeot 308:n CO2-päästöt VTi 82 -moottorilla ovat 114 g/km sekä THP 125 hv 
–  
ja THP 156 -moottoreilla 129 g/km.  Erittäin alhaisen vierinvastuksen renkailla 
varustettuna molempien dieselvaihtoehtojen CO2-päästöt jäävät reilusti alle 100 g/km.   
Valittavana ovat 1,6 HDi 92, jonka hiilidioksidipäästöt ovat 93 g/km ja 1,6 HDi 115,   
jonka päästöt ovat 95 g/km.  
 

Keväällä 2014 uuteen 308:aan tulee tarjolle ensimmäisenä Peugeot-mallina  
uusi 3-sylinterinen turboahdettu THP 130 -moottori, joka tulee korvaamaan 
lanseerausvaiheen THP 125 –moottorin. THP 130 – moottorin voi varustaa 
kuusivaihteisen käsivalintaisen vaihteiston lisäksi myös kuusiportaisella 
automaattivaihteistolla, joka tulee tarjolle hieman myöhemmin eli syksyllä 2014. 
Bensiinimoottorivalikoima tulee lisäksi vuoden 2014 aikana laajenemaan 3-
sylinterisellä turboahdetulla THP 110 –moottorilla. 
 
 

 

Ajonautintoa ja teknisiä apujärjestelmiä 
Peugeotien alustan ominaisuudet ovat olleet jo vuosikymmenien ajan yksi 
leijonamerkin vahvuuksista. Peugeot 308:ssa noustaan entistäkin korkeammalle tasolle 
niin mukavuuden kuin ajo-ominaisuuksien suhteen uuden EMP2-perusrakenteen avulla.  
 

Peugeot 308:n kori on aiempaa matalampi alentaen yhdessä komponenttien  
uuden sijoittelun kanssa painopistettä 20 mm. Kori on myös aiempaa lujempi ja  
sen aerodynaamiset ominaisuudet ovat parantuneet. Kaikki tämä on auttanut 
kehittämään ajo-ominaisuuksia ja vähentämään kallistelua kaarreajossa.  
Auton kokonaismassan ja jousittamattoman painon pienentäminen on osaltaan  
lisännyt mukavuutta. Jousituksen ja pyörien sijainnin optimoinnilla myös 
kääntöympyrää on saatu pienennetyksi 10,4 metriin. 
 

Vielä mukavamman ja turvallisemman ajon varmistamiseksi uuteen Peugeot 308:aan  
saa lisävarusteena kuljettajan apupaketin. Siinä on kolme tutkan avulla toimivaa 
järjestelmää: aktiivinen vakionopeussäädin, törmäyksen varoitusjärjestelmä ja 
hätäjarrutusjärjestelmä.  
 

Lisäksi uuteen Peugeot 308:aan on joko vakio- tai lisävarusteena saatavissa runsaasti 
mukavuutta ja turvallisuutta lisääviä varusteita kuten törmäysvaroitin, kuolleen kulman 
varoitusjärjestelmä, sähkötoiminen käsijarru, peruutuskamera ja älyavain.  
Pysäköintiavustin tulee tarjolle keväällä 2014.  
 
 



 
 
Laatu suunnittelun perustana 
Peugeot käynnisti jo vuosia sitten laatuohjelman, jonka tavoitteena on tehdä jokaisesta 
uudesta automallista korkealaatuinen niin muotoilun, materiaalien, kokoonpanon, 
äänieristyksen kuin kestävyydenkin suhteen.  
 

Uusi Peugeot 308 on läpäissyt valtavan määrän laatutestejä ennen tuotannon 
aloittamista. Tärkein testeistä on prototyypeillä ja esisarjan autoilla ajetut 2,5 
miljoonaa kilometriä.  Lisäksi esimerkiksi yhtä kosketusnäyttöä on painettu yli neljä 
miljoonaa kertaa ja ilmastointilaitteessa on kiertänyt sisäilma koekäytössä 250 000 
kertaa. 
 
 
Peugeot 308 R Concept, radikaali konseptiauto 

 

 
Puhdas ja sulavalinjainen uusi  
Peugeot    308 on muuntautunut 
huippu-urheilulliseksi 308 R –konsepti-
autoksi, jonka korissa on kaikki 
sporttisuuden tunnusmerkit ja jossa 
yhdistyy innovatiivisesti punainen ja 
musta kaksivärimaalaus.

 

308 R Concept on silmiinpistävän urheilullinen matalan olemuksensa, leveytensä  
ja sävytetyn korinsa ansiosta. Yhteys Peugeot 308:aan on kuitenkin samalla selvästi 
nähtävissä. Identiteetti ja yksityiskohtiin syventyminen on säilytetty, kuten myös 
tuotantomallin puhtaat linjat, mutta niille on annettu uusi tyyli.  
 

Sporttisuus on radikaalin konseptiauton geeneissä. Sen värit johtavat äärimmäisen 
urheilulliseen maailmaan. Tulkinta on innovatiivinen ja ainutlaatuinen. Keula on 
pelkästään huomiota herättävän punainen, mikä luo kontrastin sinertävän mustalle 
takaosalle. Vino, värit erottava linja on saanut inspiraationsa Onyx-konseptiautosta.  
 

Korin erikoisosat, jotka erottavat 308 R Conceptin tuotantomallista eivät ole erillisiä,  
vaan ne on integroitu autoon. Hiilikuidusta valmistetut ovet, etulokasuojat, korin kyljet  
ja helmat, konepelti ja puskurit on kiinnitetty suoraan auton metallirunkoon.  
Ainoat jäljellä olevat vakio-osat ovat katto ja takaluukku.  
Peugeot 308 R Conceptin kolme ilmanottoaukkoa edessä antavat sille aggressiivisen 
ilmeen. Ne ulottuvat koko leveän, 30 mm kasvaneen raidevälin peittävän etuhelman 
alueelle. Keskimmäisessä aukossa on ohuet sinertävästä tummasta kromista tehdyt 
vaakarivat, kun taas reunimmaisissa on hiilikuituverkko. Kokonaisuus näyttää 
tarkoituksenmukaiselta ja riittävän tehokkaalta jäähdyttämään 199 kW (270 hv) tehon 
kehittävän moottorin. 



  
 
Uudesta 308:sta tutut LED-ajovalot antavat keulalle kissamaista ilmettä. Taaempana  
on kauniisti muotoillut koriin kiinnitetyt hiilikuituiset peilit, joissa on LED-suuntavalot.  
 

Korin sivulinjalle antaa ryhtiä sen pudottaminen 26 mm tuotantomallin sivulinjaa 
alemmaksi. Mattamustat helmaspoilerit korostavat ryhdikkyyttä. Pyöräaukot ovat 
riittävän kookkaat 19-tuumaisille erikoisvanteille. Niissä on sinertävän tummasta 
kromista tehty leijona ja yhdessä viidestä puolasta on kirkkaanpunainen R-logo.  
Sivulta katsoen korostuu vielä mattamusta takaspoileri, joka painaa autoa tiehen 
suurissa nopeuksissa.  
 

Takaa katsoen 308 R Concept on valmis hyökkäämään kuin rukoilemaan keskittynyt 
kissa. Uuden Peugeot 308:n hienoihin perän linjoihin on lisätty vain takahelma ja 
suuremmat kaksoispakoputket, minkä lisäksi pakoputkien sisäpuoli ja takaspoilerin 
alapinta ovat saaneet punaisen värin.  
 

Peugeot Sport on kehittänyt konseptiauton voimalinjan ja alustan antamaan 
kuljettajalle ja matkustajille mahtavia elämyksiä. Konepellin alla on äskettäin Peugeot 
RCZ R -mallissa esitelty 1,6-litrainen 199 kW (270 hv) kehittävä moottori.  
Suurin 330 Nm vääntömomentti on käytettävissä laajalla käyntinopeusalueella  
1 900 – 5 500 r/min. Moottorin ennätyksellisestä viritysasteesta (170 hv/litra) 
huolimatta yhdistetty kulutus on vain 6,3 l/100 km ja vastaavat CO2-päästöt 145 g/km. 
 

Voima välitetään etupyörille kuusivaihteisen käsivalintaisen vaihteiston kautta. 
Jotta voima todella saataisiin tiehen, on autossa Torsen™ tasauspyörästön 
luistonrajoitin. Se vähentää vetelyä kiihdytyksissä ja lisää suuntavakavuutta 
jarrutuksissa sekä parantaa ajo-ominaisuuksia kaarreajossa.  
 

Rajun suorituskyvyn vastapainona 308 R Conceptissa on riittävän tehokkaat jarrut.  
Alconin valmistamat jarrulevyt ovat edessä läpimitaltaan 380 mm ja takana 330 mm.  
Ne on kiinnitetty alumiiniseen pyörännapaan ja nelimäntäiset jarrusatulat varmistavat 
jarrutuksen voiman 235/35 R 19 -renkaiden välityksellä.  
 

 
 
 



 
 

Uudistuneet Peugeot 3008 ja 3008 HYbrid4 Crossover 
Peugeot 3008 on todistanut vahvan luonteensa ylittämällä sille asetetut 
myyntitavoitteet yli 50 prosentilla. Tähän mennessä malli on löytänyt eri puolilla 
maailmaa jo yli 500 000 ostajaa, jotka ovat halunneet vapautua perinteisestä 
ajattelusta ja valita itselleen jotain erilaista. Peugeot 3008, kompakti crossover, 
yhdistää monen autoluokan parhaat ominaisuudet.  
 

Peugeot on tuonut crossoveriinsa edistyksellisyyttä esittelemällä siinä maailman 
ensimmäisen diesel- ja sähkömoottorin yhdistelmän. Esittelystään lähtien HYbrid4:n 
osuus on ollut yli kymmenen prosenttia Peugeotin 3008:n myynnistä ja se on ottanut 
Euroopassa kuuden prosentin markkinaosuuden hybridiautojen markkinoista.  
 

 
 
Peugeot esittelee Frankfurtin autonäyttelyssä uudistuneet 3008 ja 3008 HYbrid4 –
mallit,jotka ovat saaneet uutta ilmettä ulkonäköönsä ja lisää varusteita, joiden avulla 
auton käyttö on entistäkin vaivattomampaa ja mukavampaa. Merkittävä seikka on 
myös se, että automaattivaihteisten mallien kulutus ja päästöt ovat alentuneet.  
 

Näkyvin muutos on auton keulassa, joka on täysin uudistunut. Jäähdyttäjän säleikkö  
ja etusumuvalojen kehykset näyttävät muodostavan yhtenäisen kromatun alueen,  
joka nousee esiin korista. Jäähdyttäjän säleikkö on kuin osa 3008:n luonnollista 
olemusta ja sumuvalojen kehysten muodon inspiraationa ovat olleet Peugeotin 
uusimmat konseptiautot.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Teknisen näköiset valoumpiot istuvat mainiosti koriin. Niissä valo on integroitu 
tummaan pohjaan, jota ympäröi krominen osa. Kokonaisuutta täydentävät LED-
suuntavalo ja LED-huomiovalo. Huippumallissa on automaattisella tasonsäädöllä 
varustetut kääntyvät ksenonvalot. Takana LED-valot muodostavat Peugeotin uusimpien 
mallien tapaan kuvion, joka muistuttaa leijonan kolmen kynnen raapaisua.  
 

Uudistuneen Peugeot 3008:n ohjaamossa huomio kiinnittyy entistäkin korkeatasoi-
sempaan laatuun ja selkeyteen. Heijastusnäyttö on nyt värillinen ja siten entistäkin 
selkeämmin hahmotettavissa. Auton nopeus näkyy valkoisena, nopeusrajoitin 
oranssina, valittu vakionopeus vihreänä ja liian lyhyen etäisyyden varoitus punaisena.  
Keskikonsolissa on näyttöruutu, johon saadaan audionavigaattorin, ajotietokoneen ja  
etu- sekä takapysäköintitutkan tiedot sekä nyt myös peruutuskameran kuva.  
Mukavuutta lisää hyvä äänieristys ja yön pimeydessä luonteva tunnelmavalaistus 
jalkatilassa sekä kattokonsolissa. Saattovalo pitää ajovalot päällä 30 sek virran 
sammuttamisen jälkeen, mutta ajan voi myös säätää mieleisekseen. 
 

Peugeot 3008:n taloudellisuus on parantunut varsinkin automaattivaihteistojen 
yhteydessä. Taloudellisin malli on 3008 1,6 e-HDi 115 ETG 6 (Efficient Tronic Gearbox), 
jolla varustettuna yhdistetty kulutus on 4,2 l/100 km ja CO2-päästöt 110 g/km.  
Kaikkein vähimmällä kulkee luonnollisesti 3008 HYbrid4, jonka yhdistetty kulutus on  
3,4 l/100 km ja vastaavat CO2-päästöt ainoastaan 88 g/km.  
 

Uudistuneet Peugeot 3008 ja 3008 HYbrid4 :t saapuvat Suomeen tammikuussa 2014.



 

Uudistunut Peugeot 5008 tila-auto 

Peugeot on osoittanut 5008 tila-autollaan, että kompakteihin ulkomittoihin saa 
yllättävän suuret tilat viidelle ja jopa seitsemälle matkustajalle. Vaikka 5008:n 
esittelyn jälkeen markkinoille on tullut varteenotettavia kilpailijoita, on Peugeotin 
tavaratila edelleen suurin luokassaan. Viiden matkustajan kanssa voi kuljettaa  
579 – 678 litraa tavaraa ja kahden matkustajan kanssa tavaratila on melkein 
pakettiautomainen 2,5 kuutiometriä. 
 
 

 

Tilavuudestaan huolimatta 4,53 metrin pituinen ja 1,84 metrin levyinen kori  
on hyvin aerodynaaminen, sillä ilmanvastuskerroin on muotoilun uudistusten 
jälkeen vain 0,29. Käytännöllisyyden ohella Peugeot 5008:n myyntivaltteihin 
kuuluukin erittäin hyvä ajettavuus.  
Uudistuksen yhteydessä 5008:n etupää on päivitetty Peugeotin nykyisen 
muotoilulinjan mukaiseksi. Teknisen näköiset valoumpiot antavat keulalle voimaa 
ja huippuversioissa niissä on automaattisella tasonsäädöllä varustetut kääntyvät 
ksenonvalot. Umpion alaosassa ovat LED-huomiovalo ja niin ikään LEDeillä 
toimiva suuntavalo. Alemman ilmanottoaukon molemmin puolin on C-muotoisessa 
kromikehyksessä etusumuvalo.  
Ajovalojen välissä on kapea Peugeotin muotokielen mukainen n.k. kelluva 
jäähdyttäjän säleikkö, joka on viimeistelty koko leveydeltään. Keulan mataluutta 
korostaa leveä, pidemmälle sivuille ulottuva alempi ilmanottoaukko.  
 

Peugeot 5008 on keskikokoisten tila-autojen luokassa todella pienellä kulutuksella 
kulkeva vaihtoehto, sillä taloudellisimman mallin (5008 1,6 e-HDi 115 ETG 6) 
yhdistetty kulutus on vain 4,2 l/100 km ja CO2-päästöt 109 g/km.  
 
Uudistunut Peugeot 5008 rantautuu Suomeen tammikuussa 20014. 



 

PEUGEOT RCZ R, suorituskykyä ja taloudellisuutta                  
Peugeot Sportilta 

 

Peugeot RCZ R on edelleen viritetty versio yhtiön urheilullisesta RCZ-coupésta.           
Uutuus symbolisoi hienolla tavalla Peugeotin taitoa luoda designiltaan kauniita                     
ja tyylikkäitä sekä ajo-ominaisuuksiltaan nautinnollisia automalleja.  

RCZ R tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän suorituskykyä ja taloudellisuutta.              
Uutuuden voimanlähteenä toimii 199 kW (270 hv) kehittävä 1,6-litrainen 
suorasuihkutusbensiinimoottori, joka tekee autosta kaikkien aikojen tehokkaimman 
sarjatuotannossa olevan Peugeotin. Suurin vääntömomentti 330 Nm on käytettävissä 
erittäin laajalla käyntinopeusalueella 1900 – 5500 r/min. 1,6-litraisen moottorin 
litrateho (lähes 170 hv/litra) on maailman korkeimpien joukossa. Suorituskyky on 
erinomainen, sillä RCZ R:llä kiihdytys 0-100 km/h kestää ainoastaan 5,9 sekuntia ja 
neljännesmailin kiihdytys on ohi 14,2 sekunnissa. Ehkä vieläkin vaikuttavampaa on 
auton sitkeys, sillä kiihdytys 80 – 120 km/h vie suurimmalla vaihteella vain 6,8 sekuntia. 
Huippunopeus on elektronisesti rajoitettu 250 km/h. Mainiosta suorituskyvystä 
huolimatta polttoainetta käytetään erittäin säästeliäästi. Yhdistetty kulutus on            
6,3 l/100 km ja sen mukaiset CO2-päästöt 145 g/km. Rauhallisesti maantiellä ajaen 
kulutus on vain viiden litran luokkaa sadalla kilometrillä.  

Moottorissa käytetään monia huippuluokan ratkaisuja, jotka on otettu suoraan 
kilpamoottoreista. Esimerkiksi Mahle Motorsprotin kehittämät taotut männät on tehty 
samasta alumiinista kuin F1-moottoreissa käytettävät ja niiden ansiosta moottorin 
puristussuhde on voitu nostaa arvoon 1:9,2. 

 

 

 



 

 

RCZ R:n alusta ja pyörät on suunniteltu auton tehoon sopiviksi. Torsen-tyyppinen 
tasauspyörästön luistonrajoitin varmistaa voiman välittymisen tiehen.                      
Tuloksena  erittäin korkeatasoiset ja dynaamiset ajo-ominaisuudet.  

Edessä mattamustat kaaret ja tummat umpiot antavat RCZ R:lle oman erityisen 
ilmeensä. Jousitusta on madallettu 10 mm ja auton alla on muita malleja leveämmät 
19-tuumaisille vanteille asennetut epäsymmetriset 235/40 Goodyear Eagle F1-renkaat. 
Ne optimoivat pidon ajon aikana ja antavat samalla RCZ R:stä vaikutelman kuin se olisi 
liimattu tiehen.  

Autossa on kaksiväriset timantin ja mattamustan yhdistävät erikoisvanteet, joissa on       
R-kirjain keskellä. Vanteet ovat Peugeotin suunnittelemat ja niillä optimoidaan muita 
malleja suurempien jarrulevyjen jäähdytys. Vanteiden läpi näkyvät punaiset 
jarrusatulat, joista etusatuloissa on Peugeot Sport -teksti.  

Kookas kiinteä, integroitu takaspoileri parantaa auton aerodynamiikkaa ja painaa perää 
tiehen suurissa nopeuksissa. Samalla takaspoileri tuo urheilullisuutta auton silhuettiin ja 
korostaa perän muotoja. Erityinen takadiffuusori viimeistelee kokonaisuuden, etenkin 
kun siitä tulevat ulos kauniin soinnin antavat kaksois-pakoputket.  

Valittavana on neljä väriä: Moroccan Red, Nera Black, Mercury Grey ja Opal White. 
RCZ R.n voi personoida monin tavoin, kuten kirkkaan tai satiininmustalla hiilikuitu-
katolla, korin tarrasarjoilla ja mustilla peilin koteloilla. Punainen Peugeot-teksti 
jäähdyttäjän säleikössä ja R-merkki takana kertoo kaikille auton erityisyydestä. 

Sisustus on samantyylinen auton ulkonäön kanssa korostaen urheilullisuutta ja sen 
tarjoamaa ajonautintoa. Kynnyslistan Peugeot Sport -logo paljastaa heti, että kyse on 
tavallista hienommasta ja suorituskykyisemmästä tuotteesta. Ohjaamossa on käytetty 
runsaasti nahkaa ja Peugeot Sportin suunnittelemat uudet kuppi-istuimet on verhoiltu 
mustalla nappanahalla ja alcantaralla.  

Ajonautintoon liittyvät oleellisena osana äänet, minkä takia RCZ R:n moottorin sointi  
on suunniteltu aivan erityiseksi. Autossa on erikoisimusarja ja uudelleen suunniteltu 
pakosarja, jotka korostavat RCZ R:n urheilullisuutta kiihdytettäessä ja vaihteen 
vaihtohetkellä.  

Peugeot RCZ R:n, Peugeotin historian kaikkien aikojen nopeimman ja tehokkaimman 
sarjavalmisteisen auton myynti käynnistyy vuoden 2014 alkupuolella.   

 

 

 

 

 



 

Peugeot BlueHDi, HYbridAir, 208 HYbrid FE 
Uutta vähäpäästöistä ja innovatiivista tekniikkaa 
 

Peugeot uskoo innovaation, uusien teknisten ratkaisujen mahdollistavan muista 
autonvalmistajista erottumisen ja nousun johtavaksi merkiksi ympäristön huomioon 
ottamisessa ja kulutuksen alentamisessa. 
 

Peugeotin tavoitteena on tarjota laaja valikoima erilaisia teknisiä ratkaisuja 
täyttääkseen mahdollisimman monen ostajan toiveet ja vaatimukset.                                
Niin suorituskyky ja auton käyttö kuin hinta ja maantieteelliset eroavaisuudet on 
otettava huomioon. Niinpä myös lähestymistapoja on monta. Toisaalta pyritään 
voimalinjan optimointiin (polttomoottori, sähkö ja hybridi), toisaalta huolehditaan 
saastuttavien päästöjen ja käytettyjen materiaalien jälkihoidosta sekä kierrätyksestä.  

Peugeot työskentelee jatkuvasti hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Viime vuonna 
yhtiön Euroopassa myymien henkilöautojen keskimääräiset CO2-päästöt olivat 121,5 
g/km. Tämän vuoden ensimmäisten viiden kuukauden aikana keskiarvo on pudonnut yli 
viidellä grammalla ja oli enää 116,3 g/km.   
 

BlueHDi: ainutlaatuinen dieselmoottorin päästöjen puhdistustekniikka  
Erittäin tärkeä askel dieselmoottorien kehitystyössä oli 1990-luvulla esitelty HDi,           
joka käyttää polttoainetta tehokkaammin kuin bensiinimoottori. Päästäkseen 
vastaavaan suorituskykyyn tarvitsee bensiinimoottori neljänneksen enemmän 
polttoainetta. Bensiinimoottorin CO2-päästöt ovat kuitenkin noin 15 prosenttia 
korkeammat kuin HDi:n. 
 
Peugeot esitteli jo 1990-luvun lopulla FAP-hiukkassuodattimen dieselmoottoriin. 
Maailman ensimmäinen hiukkassuodattimella varustettu automalli oli Peugeot 607 
vuonna 2000. Vuodesta 2007 alkaen hiukkassuodatin on ollut vakiona lähes kaikissa 
Peugeotin dieselmoottoreissa jo vuosia ennen Euro 5 -määräysten voimaanastumista. 
 

Uudessa BlueHDi -moottorissa on markkinoiden tehokkain dieselmoottorin 
puhdistusjärjestelmä, joka vähentää radikaalisti sekä hiukkasten että typpioksidien 
määrää pakokaasuissa. Kyse on ainutlaatuisesta SCR-hapetuskatalysaattorin (Selective 
Catalytic Reduction) ja hiukkassuodattimen yhdistelmästä. Järjestelmällä saadaan 
vähennetyksi typpioksideja jopa 90 prosenttia hiukkasten määrän tippuessa 
olemattomiin. Lisäksi saadaan optimoiduksi moottorin toimintaa niin, että kulutus ja 
CO2 -päästöt vähenevät 4 prosenttia vastaavaan Euro 5 -moottoriin verrattuna.  

BlueHDi alittaa syyskuussa 2014 uusissa autoissa ja kaikissa automalleissa syyskuussa 
2015 voimaan astuvat Euro 6 -määräykset. 

 

 

 

 



 
 

 

Peugeot 208 HYbrid FE 
Peugeot esitteli Geneven autonäyttelyssä viime keväänä 208 HYbrid FE -konseptin, 
joka nyt on hiottu lähes valmiiksi. Peugeot asetti kunnianhimoisen tavoitteen puolittaa 
taloudellisimman 1,0 litraisella moottorilla varustetun 208:n kulutus ja yhdistää autoon 
208 GTi:n suorituskyky. Innovaatioiden ja kehitystyön tuloksena konseptin ilmanvastus 
on neljänneksen vakiota alhaisempi samalla kun painosta on pudotettu viidennes.  
Moottori on 10% vakiota taloudellisempi ja liikkumiseen käytettävästä voimasta 
viidennes saadaan kierrätettyä. Vakiomoottori on muutettu toimimaan Miller-
periaatteella ja sen puristussuhde on 16:1 eli aivan dieselmoottoriluokkaa.  
Kun bensiinimoottorin rinnalla on vielä 30 kW tehoinen sähkömoottori, on kulutuksessa 
päästy tavoitteeseen. Autolla voi ajaa myös pelkästään sähköllä.  
Kiihdytys 0-100 km/h sujuu kahdeksassa sekunnissa, CO2-päästöt 49 g/km. 
 
 

 
 
 Peugeot 208 HYbrid FE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Peugeot HYbrid Air –teknologia & 2008 HYbrid Air 

Peugeot on asettanut tavoitteekseen saavuttaa keskimääräinen CO2-päästöarvo             
116 g/km vuoteen 2015 mennessä ajonautinnosta tinkimättä. HYbrid Air-teknologian 
käyttöönotto pyrkii varmistamaan kärjessä pysymisen jatkossakin. 

-> Konseptissa yhdistyvät polttomoottorin hyödyt ja paineilman ympäristöystävällisyys 
polttoaineena. 
-> Moottorista ja jarruista talteen otettava paineilma varastoidaan kahteen 
polttoainesäiliöön. 
-> Jopa 80 prosenttia kaupunkiajoista voidaan ajaa paineilmavoimalla. 
-> Konsepti on askel kohti 2 litraa/100 km kuluttavia automalleja vuoteen 2020 
mennessä. 
 
Ensimmäinen auto, johon HYbrid Air –teknologia tullaan asentamaan on Peugeot 2008, 
joten siitä tulee maailman ensimmäinen bensiinillä ja paineilmalla toimiva täys-
hybridiauto. Ajon aikana auton moottorista ja jarruista talteen paineilmaa, joka 
varastoidaan kahteen polttoainesäiliöön. Jopa 80 prosenttia kaupunkiajosta voidaan 
ajaa paineilman voimalla, merkittävä ratkaisu matkalla kohti 2,0 l/100 km kuluttavia 
autoja.  

 

Peugeot HYbrid Air -teknologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoja: Riitta Luomala, Peugeot-viestintä, Maan Auto Oy, gsm 0400 431 303 
 


