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CITROËN PEKINGIN AUTONÄYTTELYSSÄ  

NUMÉRO 9: DS-LINJAN UUSI ILME JA TEKNIIKKA 
 
 
Citroënin päämalliston rinnalla markkinoitava DS-linja edustaa uudenlaista 

automuotoilua. Huomiota herättävä mallisto tuo uusia näkökulmia laatuautojen 

suunnitteluun ja toteutukseen. Citroënin korkeaan laatuun ja 90-vuotiseen 

historiaan pohjautuva DS-mallisto kuvastaa Citroënin parhainta ammattitaitoa, 

luovuutta ja teknistä osaamista. DS-linja – Citroën DS3, DS4 ja DS5 – on kaksi 

vuotta lanseeraamisensa jälkeen myynyt jo yli 200 000 autoa. 

 

DS-linja lanseerataan tänä vuonna myös Kiinassa. Juhlistaakseen tapahtumaa Citroën on 

suunnitellut uuden konseptiauton, Numéro 9:n, joka julkistetaan Peking Motor Showssa. 

huhtikuun lopulla. Konseptiauto toimii DS-linjan suunnannäyttäjänä ja antaa viitteitä linjan 

tulevien kolmen mallin, C-segmentin Premium-luokan sedan-mallin, katumaasturin sekä D-

segmentin Executive-luokan sedan-mallin, tyylistä. 

 

Numéro 9 -konseptiautossa kiteytyy DS-linjan autojen syvin olemus. Malli yllättää 

muotoilullaan, joka on samalla myös tuttua ja helposti tunnistettavaa, inspiroivaa ja tunteisiin 

vetoavaa. Hienostuneisuus yhdistyy laadukkaaseen viimeistelyyn, mikä takaa ainutlaatuisen 

ajokokemuksen ja päivittäisessä käytössä hyödylliset ominaisuudet. Konseptiauton tyylikäs 

korin muotoilu on ottanut vaikutteita shooting brake -korimallista, ja uudenlainen etupuskuri 

puolestaan on suunniteltu plug-in-täyshybriditekniikkaa ajatellen. Plug-in Hybrid Citroën DS9 

on myös huomattavan suorituskykyinen (50 km ZEV-tilassa, 295 hv, kiihdytyksen tehostus, 

CO2-päästöt vain 39 g/km) 
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DS-linjan uusi aikakausi 
 

Numéro 9 -konseptiauton pieninkin yksityiskohta on suunniteltu huolella. Mallissa kiteytyvät 

tyylikkäästi DS-linjan perinteiset ominaisuudet ja hienostuneisuus. Muodin ehdottomassa 

pääkaupungissa Pariisissa suunniteltu Numéro 9 aloittaa uuden aikakauden DS-mallien 

muotoilussa.  

Konseptiautossa tiivistyvät DS-linjan tyypillisimmät piirteet, kuten taaksepäin laskeutuva katto, 

kromiviimeistely, jossa on hillitty DS-merkki sekä veistetyt kyljet, joiden muotoilu ulottuu 

takaikkunaan saakka. Numéro 9 toistaa DS-linjalle tyypillisen muotoilun piirteitä sekä esittelee 

uudenlaisen, tulevissakin DS-malleissa nähtävän etupuskurin yhdessä tutun valojen muotoilun 

kanssa. Uudenlaisessa etupuskurissa on 3D-tyyppinen säleikkö, joka jatkuu LED-ajovaloihin. 

Keulan yleisvaikutelma antaa Numéro 9 -mallille vahvan, hypnoottisen ja ainutlaatuisen ilmeen. 

 

Plug-in-hybriditekniikka: ympäristötietoisuutta ja nautittavia ajokokemuksia 

 

Plug-in-täyshybriditekniikka tekee Numéro 9 -konseptiautosta myös teknisesti uuden. Plug-in-

hybridin voimanlähteinä ovat bensiini- tai dieselkäyttöinen polttomoottori, markkina-alueesta 

riippuen, että taka-akselistoon sijoitettu sähkömoottori, jonka voimantuotto on 70 hv ja vääntö 

200 Nm. Sähkömoottorin virtalähteenä ovat litiumioniakut, jotka latautuvat 3,5 tunnissa 

tavallisesta pistorasiasta. Pekingin Autonäyttelyssä esillä olevassa mallissa on 1,6-litrainen 

THP-bensiinimoottori, jonka voimantuotto on 225 hv (165 kW) ja vääntö 275 Nm. 

  

Numéro 9:n plug-in-hybriditekniikka kunnioittaa ympäristöä. Hybridi on erityisen 

ympäristöystävällinen kaupunkiajossa, jossa voidaan ajaa 50 kilometriä päästöttömässä ZEV-

tilassa, sekä teillä, joilla ajettaessa kiihdytetään ja hidastetaan usein. Tällöin hybridin 

voimansiirto rajoittaa polttoaineen kulutusta hyödyntämällä molempia energianlähteitä. 

Moottoritiellä ajettaessa polttomoottori vastaa suorituskyvystä. 

 

Numéro 9:n uuden sukupolven mikrohybriditekniikka siirtää polttomoottorin valmiustilaan aina 

kun sitä ei tarvita.  
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Ajomukavuudessa ja ajokokemuksessa ei ole tehty kompromisseja – päinvastoin. Kun tarvitaan 

vauhtia ja vääntöä, boost-toiminto yhdistää poltto- ja sähkömoottoreiden tehon, jolloin Numéro 

9:n suorituskyky nousee huipputasolle (295 hv) lisäämättä polttoaineen kulutusta (kulutus 

1,7 l /100 km ja CO2-päästöt 39 g/km). Auto kiihtyy nollasta sataan 5,4 sekunnissa ja kulkee 

kilometrin matkan pysähdyksistä 25,3 sekunnissa.  

 

Enemmän tehoa tai pitoa tarvittaessa auto siirtyy nelivetotilaan, jossa sähkömoottori vetää 

takapyöriä ja polttomoottori etupyöriä. Erityisen hankalissa ajo-olosuhteissa, kuten jyrkkää ja 

lumista rinnettä ylös ajettaessa, kuljettaja voi kytkeä nelivetotilan käyttöön. Nelivetojärjestelmä 

ja hydraulinen aktiivijousitus takaavat tehokkaan pidon, jolloin Numéro 9:n suorituskyky 

saadaan käyttöön täysin turvallisesti. 

 

Suorituskyvyn ja ympäristöystävällisyyden lisäksi plug-in-täyshybriditekniikka tarjoaa 

kolmannenkin varteenotettavan edun: ohjaamoa voidaan valmistella ajoon jo ennen kuin autolla 

lähdetään liikkeelle. Ohjaamo voidaan esimerkiksi lämmittää valmiiksi, mikä lisää 

matkustusmukavuutta heti ajon alusta lähtien. 

 

TEKNISET OMINAISUUDET  
Mitat 

Pituus: 4,93 m 

Leveys: 1,94 m 

Korkeus: 1,27 m 

Akseliväli: 3 m 

 

Paino 

Kokonaispaino: 1 500 kg 

 

Plug-in-hybridin voimansiirto 

1,6-litrainen THP-bensiinimoottori, 225 hv (165 kW) / vääntö 275 Nm 
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Sähkömoottori taka-akselistossa: teho 70 hv / vääntö 200 Nm 

ZEV-tila: ajomatka 50 km 

 

Suorituskyky ja kulutus 

0–1 000 m: 25,3 sekuntia 

0–100 km/h: 5,4 sekuntia 

Huippunopeus: 244 km/h 

Kulutus: 1,7 l/100 km MVEG-syklillä 

CO2-päästöt: 39 g/km 

 

Aerodynamiikka 

CdA: 0,61 m² 

 

Renkaat 

MICHELIN 245/35 ZR21 

 


