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Peugeot lähtee vahvana vastaanottamaan Dakarin 
haasteet  
 
Peugeot palaa hyvin valmistautuneena tavoittelemaan Dakar-rallin voittoa 
25 vuoden tauon jälkeen. Viimeistelytestit juuri ennen rankan rallin 
aloitusta kertoivat kuljettajien lähtevän reitille ”nopeimmalla koskaan 
ajamallani Dakar-autolla” kuten Miniltä Peugeotille siirtynyt moninkertainen 
Dakar-voittaja Stéphane Peterhansel kiteyttää Peugeot 2008 DKR-auton 
suorituskyvyn. 
 
Peugeot osallistui tehdasteamina Dakar-ralliin edellisen kerran vuosina 1987 – 1990. Tuolloin 
kirjoitettiin samalla upeaa suomalaista rallihistoriaa: Ari Vatanen voitti legendaarisen kilpailun kolmasti 
(1987,1989,1990) ja Juha Kankkunen kerran (1988).  Argentiinan pääkaupungista Buenos Airesista 
3.1. starttaavaan kilpaan Peugeot on myös tällä kertaa ilmoittanut nimivahvan ja kokeneen joukkueen: 
Stéphane Peterhansel / Jean-Paul Cottret, Carlos Sainz / Lucas Cruz ja Cyril Despres / Gilles 
Picard.  
 

 
”Nopein auto 15 vuoteen” 
 
Dakar-rallin veteraani Stéphane Peterhansel on voittanut maailman rankimman rallin 11 kertaa. Kuusi 
voitoistaan ranskalainen on ajanut moottoripyörällä, ja viisi tuoreinta autolla. Kaikkina vuosina jolloin 



hän on osallistunut Dakariin autolla, kilpailua edeltäneet viimeistelytestit on suoritettu samassa 
ympäristössä itäisessä Marokossa. 
- Olen 16 vuoden ajan suorittanut kilpailuun valmistavat viimeiset testit samalla alueella. Tämän 
kertaisista testeissä päällimmäisenä jäi mieleen kaksi asiaa: Peugeot 2008 DKR:n nopeus ja vetopito. 
En ole koskaan ajanut näin nopealla Dakar-autolla!. Yllätys oli myös vetopito: on hämmentävää kuinka 
nopeasti takavetoinen auto kiivetä dyynejä, Peterhansel kiteyttää viimeistelytestien annin. 
 
Uusia innovaatioita 
 
Peugeot tuo 2008 DKR:n myötä maailman raskaimpaan ralliin uusia innovaatioita. Tähän mennessä 
voittoihin ovat kirineet kookkaat nelivetoiset autot. Peugeot rakensi haastajaksi uuden takavetoisen 340 
hevosvoimaisella V6-dieselmoottorilla varustetun Peugeot 2008 DKR:n. Nykyaikaisten 
pidonhallintajärjestelmien ja hyvän 460 millimetrin joustovaran omaavan jousituksen kautta saadaan 
synnytettyä tarpeellinen vetopito myös löysällä hiekkapinnalla liikuttaessa.  
 
Dakar-ralli alkaa Buenos Airesista lauantaina 3.1, ja päättyy lähtöpaikkaan 17.1 2015. Kahden viikon 
aikana rallikaravaani ajaa yli 9000 km, joista puolet erikoiskokeita.  
 
Perehdytys 2008 DKR-maailmaan videoiden avulla 
 
Peugeot Sport on seurannut Dakar-ralliprojektiaan aktiivisesti kameran takaa. Yksityiskohtia Peugeot 
2008 DKR kilpa-auton tekniikasta, tiimin valmistautumisesta ralliin, testeistä sekä itse rallista sijoitetaan 
internettiin. Materiaali löytyy osoitteesta http://peugeotofficial.tumblr.com/tagged/peugeot2008dkr.  
Dakar-rallia voi seurata osoitteesta http://www.dakar.com/index_DAKus.html  
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