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RENAULT KEKSI TWINGON UUDESTAAN 
Suuria tekoja pieneen autoon  

 

Legendaarinen Renault Twingo on käynyt läpi täydellisen muutoksen. Kolmannen 
sukupolven Twingo, joka esitellään kaksi vuosikymmentä alkuperäisen mallin jälkeen, on 
entistä persoonallisempi, entistä tilavampi ja värikkäämpi. Uuden sukupolven Twingossa on 
joukko innovaatioita, jotka tekevät siitä yhä pätevämmän ja miellyttävämmän pienen auton.  
 
Moottori taakse! 
 
Suurin muutos on se, että nyt Twingo on takamoottorinen auto. Takamoottorisuuden etuja ovat muun muassa: 

• Entisestäänkin parantunut näppäryys ja ketteryys. Kääntöympyrä on nyt vain 8,65 m, keskimäärin metrin 
pienempi kuin lähikilpailijoilla. 

• Uusi Twingo on tilava. Matkustamon pituus on kasvanut 13 cm, vaikka auton kokonaispituus on lyhentynyt 10 
sentillä. 

• Uusi Twingo on viisiovisuutensa ansiosta käytännöllinen, sen tavaratila on nerokkaasti suunniteltu, lattiapinta on 
tasainen ja yllätys on myös se, että Twingossa voidaan kuljettaa jopa 2,20 m pitkiä tavarakappaleita. 

• Uudessa Twingossa on luokkansa paras näkökenttä eteen ja etusivunäkymiin ja korkeahko istuma-asento 
parantaa havainnointia taajama-alueilla liikuttaessa. 

 
Ajamisen tehokkuudesta vastaa kolmisylinterinen bensiinimoottori, joka on joko vapaasti hengittävä tai turboahdettu. 
Kumpikin voimanpesä on polttoainetaloudellinen ja saa aikaan iskevän tehokkuuden. 
 



Uusi Twingo on saanut voimakkaasti vaikutteita alkuperäisen Twingon lisäksi innovatiivisesta Renault 5 Turbosta, jota 
moni muistelee kaihoisasti vielä tänäänkin. Huumori ja iloisuus ovat myös tärkeitä ominaisuuksia uuden Twingon 
olemuksessa. 
 
 
UUSI TWINGO: HAUSKA AJETTAVA, POIKKEUKSELLISEN KETTERÄ JA TILAVA 
 
Värikäs ja eläväinen... Twingon henki on palannut! 
 
Edeltäjiensä henkeä kunnioittaen uusi Twingo on paitsi värikäs ja hauska ajettava, myös poikkeuksellisen puoleensa 
vetävä auto. Uutuus kunnioittaa edeltäjiään Geneven autonäyttelyssä muun muassa esittelemällä olemuksensa 
samoissa väreissä kuin ensimmäinen, alkuperäinen Twingo. Auton houkuttelevuutta lisäävät 'pop'-värit; vaalean sininen, 
valkoinen, keltainen ja punainen. Uuden Twingon yksilöintimahdollisuuksiin on kiinnitetty runsaasti huomiota. 
Urheilullisuus on yksi vaihtoehdoista, klassinen 'vintage' toinen. Autosta voi värittää mieleisensä myös feminiinisessä tai 
maskuliinisessa mielessä. Teippausvaihtoehtoja on todella paljon. 
Värikkyys ja vaihtoehtojen mahdollisuudet toistuvat myös sisätiloissa. Sisätilojen suurin kontrasti välittyy mustan ja 
valkoisen värin välityksellä. Matkustamo on pääosin musta, mutta kojelaudan reunukset, osa ohjauspyörästä, 
ilmasuulakkeet ja ovipaneelit on korostettu valkoisella. 
Lisäksi uuden Twingon ostaja voi valita selkänojien ja kyynärnojien väritykseen sävyjä sinisestä, harmaasta tai 
punaisesta. Urheilullisessa versiossa perusmusta sisustusvaihtoehto saa mukaansa punaisen voimasilauksen. 
 
Leikkisä, rohkea muotoilu 
   
Uusi Twingo omaa Renaultin uuden muotoilustrategian perusajatukset. Alun perin nämä ideat alkoivat tulla näkyviin 
Twin'Z ja Twin'Run -konseptimallien esitteleminä vuoden 2013 alkupuolella. Sittemmin uusi muotokieli on päässyt 
tuotantoautoihin niiden ensiesittelyjen myötä. 
 
Uuden Twingon persoonallinen muotoilu on osaltaan tuomassa autoon poikkeuksellisen näppärän käsiteltävyyden 
yhdessä leikkisän ilmeen sekä lyhyen etupellin ja tilavan matkustamon kanssa sen omaleimaisuus muodostuu 
miellyttäväksi kokonaisuudeksi. 
 
Samanaikaisesti kompakti koko, puskurista puskuriin 3,59 m, lyhyet ylitykset edessä ja takana sekä pyörien sijoittelu 
aivan äärinurkkiin, ja edelleen 2,49 m:n akseliväli sallivat luokkansa ennätyksen matkustamon tilavuudessa. 
 
Uuden Twingon keulaosa edustaa tyylikkäästi Renaultin tavaramerkkiä muotoilulinjoissa, mukaan lukien esille nostettu 
Renaultin timanttilogo mustalla taustalla. Uuden Twingon puhuttelevan katseen luovat suuret ajovalot, joihin on liitetty 
suuntavilkut sekä erilliset LED-päiväajovalot, jotka yhdistävät tämän päivän tekniset vaatimukset edeltäjän 
sympaattiseen ulkonäköön. Uuden Twingon leveä ilmanottoaukko on sijoitettu puskurin matalammalle osalle ja se saa 
aikaan viimeistellyn ilmeen uuden Twingon vakuuttavilla kasvoilla. 
 
Hartialinja jatkuu koko kyljen mitan edestä taakse. Tämä yksilöllinen linja, joka on vielä huomiota herättävämpi 
pyöränkoteloiden yllä, erityisesti takana, on merkityksellinen osa eheässä ja vankassa tunteessa, jota uusi Twingo 
edustaa. 
 
Takaovien aukaisukahvat on piilotettu. Tämä antaa ”harhaanjohtavan” vaikutelman kolmiovisesta autosta, vaikka uusi 
Twingo on – ensimmäisen kerran mallin historiassa – viisiovinen. 
 
Uuden Twingon isokokoinen lasinen takaluukku tekee vahvan vaikutuksen moderniin muotoiluun ja samalla takavalot 
ovat luonnollinen takaluukun jatke. 
 
Etuvalojen muoto, korostuneet hartialinjat takaosassa sekä takaluukku ovat muisto Renault 5 Turbosta, R5:n 
takamoottorisesta leimallisesti urheilullisesta johdannaisesta. Osa uuden Twingon yksilöllistämisgrafiikoista on 
muistikuvia ja paluuta tähän perintöön. 
 
Ulkopuolen yksilöintiin voi vaikuttaa esimerkiksi 15- tai 16-tuumaisilla kevytmetallivanteilla ja ulkopeilien värityksellä sekä 
kylkien suojalistojen avulla. 
 
 



Uusi Twingo: tilava, käytännöllinen ja todella helppo käsiteltävä 
   
Renault teki rohkean päätöksen suunnitellessaan kolmannen sukupolven Twingoa: moottori sijoitetaan taakse! Tähän 
päätökseen tultiin pitkien pohdintojen ja laskelmien jälkeen. Takamoottorin etuina ovat muun muassa auton yhä 
helpompi käsiteltävyys ja suurempi matkustamo kuin minkä voisi kuvitella kokonaispituudeltaan vain 3,59 m:n mittaiseen 
autoon. 
 
Erinomainen ketteryys ja kääntöympyrä vain 8,65 metriä 
 
Ketterä käsiteltävä on yksi tämän rakenteen suurimmista eduista. Moottorin sijoittaminen takaosaan antoi suunnittelijoille 
enemmän vapauksia etuosan suunnitteluun. Uuden Twingon 8,65 metrin halkaisijaltaan oleva kääntöympyrä helpottaa 
sen kääntämistä ahtaissa tiloissa. Kilpailijoihin verrattuna uusi Twingo tarvitsee U-käännökseen metrin vähemmän tilaa. 
 
Ympäristöä hallitseva ajotila 
 
Helppopääsyinen, sensaatiomainen matkustamotila sekä hyvä näkyvyys joka suuntaan, ovat uuden Twingon korkean 
istumatilan etuja. Lyhyt etupelti ja laaja tuulilasi tuovat luokan parhaan näkymän, vertikaalinen näkymä on aivan omaa 
luokkaansa. 
 
Lisätilaa matkustajille 
 
Vaikka uusi Twingo on 10 cm lyhyempi kuin edeltäjänsä, on etäisyys kojelaudasta takaluukkuun peräti 22 senttiä pitempi! 
Lyhyempi etupelti tuo matkustajille lisätilaa. 
2,49 metrin akseliväli (pidentynyt 13 cm) takaa nerokkaat matkustamotilat sekä eteen että taakse – lisätilaa on saatu 
erityisesti takapolvitiloihin, jotka ovat 13 sentin turvin luokkansa parhaat. 
 
Kuljetuspituus kuin farkussa: ainoa kaupunkiauto, jossa kuljetat 2,2 metrisen kappaleen – ja samaan aikaan 
takaistuimella mahtuu istumaan aikuinen! 
 
Uuden Twingon tasainen lattia, 50/50 osissa taittuva takaistuin (joka lisää tavaratilan muuntelumahdollisuuksia) ja 
eteenpäin taittuva etumatkustajan istuimen selkänoja saa aikaan muunneltavat sisätilat, jotka toimivat käyttäjän 
tarpeitten mukaisesti. 
 
Moottori on sijoitettu tavaratilan (219 dm3) lattian alle. Suorakaiteen muotoisen lattiapinta-alansa ansiosta tavaratila on 
erittäin käytännöllinen, pyöränkotelotkaan eivät haukkaa tilaa tämän ratkaisun ansiosta. Tasainen kynnys muodostaa 
ideaalin lastauskorkeuden samalla kun helposti 50/50 osissa kääntyvä takaistuin saa aikaan 1,35 metrin mittaisen 
tasaisen lattiapinnan. Kun myös etuistuin käännetään eteen, on tavaratilan kuljetuskapasiteetti peräti 2,20 metrin 
mittainen! Se on 22 senttiä pitempi kuin aiemassa Twingossa ja melkoinen saavutus autolta, joka on vain 3,59 metrin 
mittainen. 
 
Moottorin sijoittaminen taakse: innovaation teki mahdolliseksi Renaultin moottorispesialistien erityisosaaminen 
 
”Olemme pohtineet ja suunnitelleet takamoottorivaihtoehtoa jo jonkin aikaa. Se vaati suunnittelutiimiltä 
ennakkoluulottomuutta, rohkeutta ja luovuutta. Auton tilaratkaisut piti ajatella kokonaan uusiksi. Uusi Twingo on erityisen 
innovatiivinen ja siinä on lukuisia ominaisuuksia, jotka ovat elintärkeitä kaupunkiautolle. Niitä ovat esimerkiksi 
käsiteltävyys, näppäryys, mahdollisuus nähdä hyvin ulos autosta ja matkustamon tilavuus,” kuvailee uuden Twingon 
suunnittelutiimin pääinsinööri Christian Steyer.  
 
Takamoottoriratkaisun vaihtoehto tuo uuteen Twingoon suuren joukon etuja. Ratkaiseva askel eteenpäin oli kun löytyi 
ratkaisu, jonka avulla uudenaikainen moottori saatiin sijoitettua näin pieneen tilaan. Sen sai aikaan moottorin rakenteen 
uudelleen ajatteleminen siten, että se voitiin asettaa 49 asteen kulmaan ja pystyttiin keventämään kokonaispainoa ja 
näin myös kyettiin vapauttamaan tilaa tavaratilalle. 
 
Uusi Twingo on saatavissa varustettuna Renaultin viimeisimmän sukupolven moottorivaihtoehdolla: 
 

– Aivan uusi SCe 70, TCe-malliston vapaasti hengittävä johdannainen. Käskyyn nöyrästi vastaava tehokkuus 
on tämän 70 hv:n ja 91 Nm:n vapaasti hengittävän 999 cm3 moottorin hienoja ominaisuuksia, jotka pääsevät 
ideaalisina esiin taajama-alueilla ajettaessa. Vahva vääntömomentti on käytössä jo matalilla moottorin 



kierrosluvuilla. Se on taloudellinen hankittava ja käytettävä ja markkina-alueesta riippuen moottorissa on 
Stop&Start -toiminto. 

 
– Energy TCe 90: dynaaminen ja hauska ajettava. Tämä 898 cm3 turboahdettu voimanpesä ei ole ainoastaan 

pieniltä kierroksilta lähtien kevyesti kiihtyvä, se on myös entistä tehokkaampi 90 hv:n tehoineen ja mahtavine 
135 Nm:n vääntöineen. Moottori on suunniteltu uudelleen nimenomaan uutta Twingoa silmällä pitäen ja turbo 
on varustettu elektronisella hukkaportilla ja se saa aikaan optimaalisen tasapainon tehon ja polttoaineen 
kulutuksen välille. Energy TCe 90 moottori sisältää vakiona Stop&Start -toiminnon ja noudattaa Euro 6 
päästömääräyksiä. 

 
Uusi Twingo -tekniikkaa: 
 
Mitat: 
Pituus:     3,59 m 
Leveys:     1,64 m 
Korkeus:     1,55 m 
Pystysuuntainen näkökenttä eteenpäin:  12,1 astetta 
Kääntöympyrä:     8,65 m 
Akseliväli:     2,49 m 
Polvitila takana:     13,6 cm 
Kuljetettavan kappaleen maksimipituus:  2,20 m 
Tavaratilan tilavuus:    219 l 
Säilytystilojen koko    52 l 
 
Moottorit: 
SCe 70: 3 sylinteriä, 999 cm3, vapaasti hengittävä, 70 hv, 91 Nm 
TCe 90: 3 sylinteriä, 898 cm3, turbo, 90 hv, 135 Nm 
 
 
 
Yhteydessä ulkomaailmaan: R & GO® älypuhelinta varten tai viimeisimmän sukupolven R-Link 
 
Renaultin tapaan on uudessa Twingossakin huippuluokan äänentoisto sekä kaksi eri järjestelmävaihtoehtoa 
yhteydenpitoon muualle maailmaan.  
Älypuhelimeen ladattava R & GO® -sovellus on veloituksetta uuden Twingon omistajien ladattavissa ja se saa aikaan 
automaattisen yhteyden auton radion ja älypuhelimen välille. Kuljettajan käyttöön tulee kuvakkeellinen valikko, joiden 
avulla saadaan aikaan neljä käyttäjäystävällistä, intuitiivista toimintoa: 

1) 3D navigointi (Copilot® Premium), 
2) Puhelin (numerot, Bluetooth® jne), 
3) Media (internet radio, artistin nimen ja kappaleen näyttö), 
4) Ajotietokone (Renault eco-driving eco2 -ohjelma, mittaristoa täydentävä lisänäyttö, e-käyttöopas). 

 
Uuden sukupolven R-Link on aiempaa monipuolisempi ja mikäli mahdollista vielä aiempaakin helppokäyttöisempi. 
 
Yhteistyötä Daimlerin kanssa; 
hedelmällinen kumppanuus tähtäimessä kunnianhimoinen 
uudistusohjelma 
 
Vuonna 2008 Renaultin insinöörit ja muotoilijat käänsivät pöydälle puhtaan paperin. Oli aika aloittaa seuraavan 
sukupolven Twingon suunnittelutyö. Tehtävä oli haastava, mutta tähtäys suunnattiin korkealle. Suunnittelutiimin mielessä 
oli koko ajan filosofia, joka oli ollut ikoniksi muodostuneen alkuperäisen auton taustalla. Tämä filosofia symbolisoi 
Renaultin henkeä, sen luovuutta ja kykyä ponnahtaa esiin täysin odottamattomilla konsepteilla. Tulokkaan pienemmästä 
hiilijalanjäljestä huolimatta tavoitteena oli valmistaa jopa tilavampi ja näppärämpi kaupunkiauto kuin olemassa ollut 
Twingo. Näin syntyi idea vaihtaa moottori taakse. Kustannukset tuntuivat aluksi liian korkeilta, mutta Renaultin ajatukset 
saivat vastakaikua Daimlerilta, joka myös oli tutkimassa ideoita seuraavan sukupolven kaksi- ja nelipaikkaisen Smartin 
ympärille. Huhtikuussa 2010 allekirjoitettiin strateginen yhteistyösopimus ja se merkitsi virallisesti vihreää valoa yhteiselle 
suunnitteluohjelmalle, jonka avulla saavutettiin runsaasti synergiaetuja. 
 



”Jakamalla kustannukset Daimlerin kanssa, kykenimme suunnittelemaan uuden Twingon takamoottoriajatteluun 
perustuen – teimme läpimurron segmentissämme,” kertoo pienten autojen ohjelman Deputy Vice-President, Carsten 
Krapf.  
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