
JAUNAIS PEUGEOT 308 GTi BY PEUGEOT SPORT



GTi 
BY

Lai apmierinātu specifiskās sporta automobiļu 
cienītāju prasības, PEUGEOT SPORT inženieri 
izlēma radīt ļoti kompaktu sportisku automobili. 
PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT SPORT. 

308 GTi by PEUGEOT SPORT ir jaudīgs un 
radikāls: 270 vai 270 zirgspēku 1,6L THP S&S 
dzinējs, Torsen® diferenciālis ar ierobežotu 
slīdamību (pieejams tikai versijai ar 270 ZS dzinēju), 
balstiekārta ar īpašiem iestatījumiem, PEUGEOT 
i-Cockpit, jauna divtoņu virsbūves krāsa Coupe 
Franche, kas arī pieejama tikai versijai ar 270 ZS.



308 GTi by PEUGEOT SPORT ārējais dizains ir tīrs, elegants un 
sportisks. 11 mm zemāks klīrenss, lieli 19 collu Carbon vieglmetāla 

diski un Michelin Pilot Super Sport riepas šim modelim piešķir ļoti 
radikālu izskatu.

Ir viss nepieciešamais sporta aprīkojums: sportiski izpūtēja uzgaļi, 
priekšējie bremžu diski (diametrs 380 mm) un PEUGEOT SPORT 

sarkani bremžu suporti ar četriem virzuļiem (250 ZS versijai 
papildaprīkojumā, 270 ZS versijai standarta aprīkojumā), dekoratīvā 

reste ar rūtotu rakstu, GTi logo uz priekšējiem spārniem un aizmugures 
durvīm, liela ventilācijas atvere, aerodinamiskie spoileri bampera 

apakšpusē.

SPĒCĪGAIS 
GTi DIZAINS



Salons ir ļoti sportisks, tumši pelēks ar sarkanām detaļām. Sarkanas dekoratīvās 
šuves izrotā instrumentu paneli, sēdekļus, durvju paneļus, pārnesumsviras ietvaru 
un paklājus. 308 GTi by PEUGEOT SPORT interjers izceļas ar stūri ar GTi logo un 

sarkanu ādas elementu, kā arī ar kāpšļa līstēm ar PEUGEOT SPORT by GTi logo, 
kas līdzīgi pedāļiem, kāju balstam un pārnesumsvirai ir izgatavotas no alumīnija.

GTi 270 ZS versijai groza sēdekļi ir pārklāti ar ādu un alcantara, kā arī rotāti 
ar PEUGEOT SPORT logo. Dziļie sēdekļi lieliski atbalsta arī sānos – vadītājs ir 

vienots ar savu automobili un izjūt mašīnas trajektoriju visās situācijās.

ŅEMOT VĒRĀ  
SPORTA AUTOMOBIĻU 

CIENĪTĀJUS



 IESPAIDĪGAS 
EMOCIJAS

Rokas atrod kompaktās stūres (351 x 329 mm) visdabiskāko stāvokli it kā 
pašas no sevis. Virs stūres atrodas augstu novietots mērinstrumentu bloks, 

kā indikatoru fons ir ar rūtotu rakstu. Pievienojot vēl instrumentu panelī 
pilnībā integrētu lielu 9,7 collu skārienjutīgu ekrānu ar sarkanu tematiku, 

PEUGEOT i-Cockpit ir gatavs. Pateicoties vadītāja vietas ergonomikai, 
vadīšana ir intuitīva un pārliecinoša, kas sportiskam automobilim ir ļoti 

būtiski.

Driver Sport Pack aprīkojuma pakete ļauj salonu padarīt vēl sportiskāku. 
Nospiežot vidus konsoles taustiņu „SPORT“, indikatoru bloka balto 

apgaismojumu var nomainīt pret sarkanu, atainot papildinformāciju uz 
informācijas ekrāna (jauda, griezes moments, turbo spiediens, paātrinājums), 

padarīt spēcīgāku dzinēja skaņu (caur audio sistēmu) un mainīt gāzes pedāļa 
jutīgumu.



JAUDĪGA 
VEIKTSPĒJA
Visu PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT SPORT potenciālu palīdz izmantot 1,6L THP S&S benzīna turbo dzinējs, 
dzinējam ir alumīnija virzuļi, stiprināti virzuļa gredzeni un klaņi, polimēra gultņi, stiprinātas bultskrūves. Uzticamas 
veiktspējas nodrošināšanai dubultā izsmidzināšana novirza dzesēšanas eļļas strūklu zem virzuļa. Izplūdes kolektors 
ir no tērauda un iztur līdz 1000°C temperatūru.

200 kW jauda (270 ZS versija) un 330 Nm griezes moments ir lieliski sasniedzams gan ar zemiem, gan augstiem 
apgriezieniem.

PĀRNESUMU KĀRBA

Lai pietiktu ar 330 Nm griezes momentu, sešu pārnesumu manuālā pārnesumkārba ir pastiprināta. 
Divas pārnesumkārbas vārpstas ir abrazīvi apstrādātas un to zobrati ir cementēti. Šāda termoķīmiska 
procedūra padara sastāvdaļu izturīgāku gan pret nodilumu, gan spriedzi, jo ir bagātināta ar oglekli un 
slāpekli. Lai uzlabotu paātrinājumu, pārnesumkārbas izvada vārpsta ir saīsināta.

250/270 zs

1598 3

BVM6

330 Nm no  1900 apgr./min

 1900 - 6000   apgr./min

25,6*/25,3** s 
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JAUDA

DZINĒJA TILPUMS 

PĀRNESUMU KĀRBA

MAKS. GRIEZES MOMENTS

MAKS. GRIEZES MOMENTA DIAPAZONS

0-1000 m

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ PILSĒTĀ (l/100 km)  (1)

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UZ ŠOSEJAS (l/100 km)(1)

VIDĒJAIS DEGVIELAS PATĒRIŅŠ (l/100 km)(1)

 CO IZMEŠI (g/km)2

BVM6 : 6 pārnesumu manuālā pārnesumu kārba. 
S&S : Stop un Start.
(1) Atbilstoši direktīvai 99/100/CE.

6,2*/6,0** s0-100 km/h

4,82*/4,46* kg/zsSVARA/JAUDAS ATTIECĪBA

200 bāriAUGSTSPIEDIENS-TIEŠĀ IESMIDZINĀŠANA 

(cm  )

* Versija 250 zs
** Versija 270 zs

1,6  THP 308GTi  S&S



IZGATAVOJIS 
PEUGEOT SPORT

270 ZS modelī par bremzēšanu rūpējas ventilēti 380 mm diametra priekšējie bremžu diski un sarkani PEUGEOT SPORT 
suporti ar četriem virzuļiem. Aizmugures bremžu disku diametrs ir 268 mm. 250 ZS versijai priekšējo bremžu disku 
diametrs ir 330 mm.  Abu modeļu bremžu sistēma ir izturīga un spēcīga.

308 GTi īpašības ir unikālas: kompakts sporta automobilis, uz kuru var paļauties un kas piedāvā iespaidīgas emocijas. 
Ieguldījumu sniedz gan ritošā daļa, gan piekare, dzinējs, bremzes, gan arī elektroniskās sistēmas.

GTi’ ir atšķirīga priekšējā piekare, kuru raksturo:  

• atsperu stingrība, piekares stingrība
• amortizatoru kalibrējums un hidrauliskais atsitiena ierobežotājs 
• stingrāki un garāki amortizatori

Krusta stabilizators ir atjaunots, lai nodrošinātu labāku saderību ar aizmugures tiltu. Aizmugures tilta piekare ir 
stingrāka un ceļa nelīdzenumu slāpēšana – sportiskāka (30 - 500 daN/mm horizontāli un 170 - 490 daN/mm vertikāli). 



ĻOTI LABA 

STABILITĀTE

308 GTi by PEUGEOT SPORT modelim ir plata šķērsbāze (1570 mm priekšpusē un1554 mm aizmugurē) un Michelin 
Pilot Super Sport 235/35 R19 riepas. Michelin Pilot Super Sport riepu gareniskā un šķērseniskā saķere ir pirmklasīga. 
19 collu Carbon diski ir 2 kg vieglāki par 18 collu Diamant diskiem.

Uzvedība līkumos ir precīza, riepas izmanto optimāli, pateicoties priekšējā tilta iestatījumiem. Riteņu sānu 
sagāzums tagad ir -1,67° (parastajam 308 modelim tas ir -0,6°). Dakšas ir stingrākas –- 1800 daN/mm (agrāk 110).

Ritošā daļa ar perfektajiem iestatījumiem nodrošina dinamisku un drošu vadāmību. McPherson tipa priekšējās 
piekares darbs ir precīzs un nodrošina ideālu saskaņu ar aizmugures tiltu. Šie komponenti sniedz savu ieguldījumu 
arī transportlīdzekļa masas samazināšanā – priekšējais krusta stabilizators ir pa pusei dobs, un priekšējās sviras 
ir izgatavotas no alumīnija.



PRECĪZĀ MEHĀNIKA
GTi 270 ZS versijai ekskluzīvais Torsen® diferenciālis ar ierobežotu slīdamību ir integrēts pārnesumkārbā un uzlabo 
transportlīdzekļa vadāmību līkumā. Tā kā griezes moments tiek nosūtīts uz riteni ar labāko saķeri, tas ļauj agrāk 
nospiest uz gāzes pedāļa, izbraucot no līkuma.

Borta elektronika, stūres pastiprinātājs un Torsen® diferenciālis ar ierobežotu slīdamību ir iestatīts atbilstoši 
transportlīdzekļa sportiskajam temperamentam.  

Lai nodrošinātu efektīvāku Torsen® diferenciāļa ar ierobežotu slīdamību darbu, ir mainīts arī vilces kontroles iestatījums. 
Vilces kontroles sistēma ir ar sportiskāku iestatījumu, sistēmu var arī pilnībā atslēgt. 

Sportiskākajā iestatījumā ESP līkumus var izbraukt agresīvāk. Līdzīgi vilces kontrolei, arī ESP sistēmu, ja nepieciešams, 
var pilnībā deaktivizēt. 



SPORTISKUMS BEZ 

KOMPROMISIEM
Zems priekšējais bampers izsaka priekšzīmīgu veiktspēju. Priekšējā bampera 

augšdaļā atrodas pilna LED priekšējie lukturi, ietver ekskluzīvu dekoratīvo 
resti ar GTi raksturīgo rūšu rakstu un spīdīgi melnu apdari. Rūšu raksts rotā 

arī apakšējo gaisa ņemšanas atveres resti. 

Abās gaisa atveres pusēs atrodas LED pagriezienu rādītāji. Priekšējo 
resti ietver sarkana vai hromēta līste (sarkana Ultimate un Coupe 

Franche virsbūves krāsas gadījumā). Zem bampera atrodas divi spoileri, 
kas rada iespaidu par spēcīgu automobili un uzlabo aerodinamiku – SCx ir 

tikai 0,69.



Skatiens spontāni virzās pa sānu kārbām un izteiksmīgo sānu līniju 
līdz iespaidīgajai aizmugurei. Aizmuguri rotā spīdīgi melns difuzors 

un divi lieli izpūtēja uzgaļi. Visur atpazīstamais GTi logo atrodas gan 
uz priekšējiem spārniem, gan uz aizmugures durvīm.

Vislabākās vadāmības nodrošināšanai 308 GTi tilta bukses ir 
nomainītas pret stingrākām. Rezultāts ir uzreiz pamanāms. 

Pārvietojoties līkumā, automobilis maina virzienu bez kavēšanās 
un novirzes. 

AUGSTI 
STANDARTI 

DETAĻĀM 



PRASĪGUMS 
             PRET 

    KVALITĀTI

308 GTi virsbūves krāsu piedāvājumā ir 6 toņi, ieskaitot jauno sarkano Ultimate. 270 ZS versiju raksturo divu toņu 
virsbūves krāsa Coupe Franche (pieejama tikai 270 ZS versijai). Ļoti precīza pāreja no sarkanās Ultimate krāsas uz 
melno Perla Nera tiek veikta īpašā darbnīcā. Coupe Franche ir kļuvusi par modeļa 308 GTi by PEUGEOT SPORT 
simbolu. Modernais un sportiskais dizains izceļ ļoti precīzi savietotās virsbūves detaļas.

Arī salona apdare ir veidota ļoti rūpīgi, rezultāts ir izcila kvalitāte. Gaumīgi un skaisti materiāli, maigs 
instrumentu panelis un stūre ar ādas pārklājumu padara braukšanas baudījumu vēl intensīvāku.



PEUGEOT UN 
VIDE

Katram jaunajam modelim Peugeot ir izmantojis savas ar vides aizsardzību 
saistītās zināšanas un pieredzi, lai samazinātu degvielas patēriņu un izmešu 
daudzumu. Jaunais 308 GTi by PEUGEOT SPORT šīm pūlēm piešķir ļoti 
konkrētu formu.

Gan svars, aerodinamika, riepas, gan arī PEUGEOT SPORT tehnoloģiskā 
prasmju informācija kalpo draudzīgumam videi. Šī versija uzvar 308 radīšanā 
veikto svara samazināšanu, ko nodrošināja EMP2 platformas izmantošana, 
kompozītmateriālu aizmugures durvis un augstāko tehnoloģiju tērauds. 

308 GTi by PEUGEOT, kas sver tikai 1205 kg, ir ekonomisks: CO2 izmešu 
apjoms ir tikai 139 g/km un vidējais degvielas patēriņš ir tikai 6,0 l/100 km, 
kas ir zemākais šīs kategorijas modeļu vidū. Pilsētā degvielas patēriņš ir 8,1 
l/100 km un uz šosejas 4,9 l/100 km (atbilstoši direktīvai 99/100/CE).



SISUD

VEL JED

1. Poolnahk (1) must Mistral Nappa / Caro tekstiil punase triibuga* 2. PEUGEOT Sport korvistmed, Alcantara ja TEP mustad katted 
punaste iluõmblustega**

Sisud on seotud kerevärvidega.
(1) Nahk ja teised materjalid. 
*Põhjalikumat infot nahksisu kohta leiad müügisalongis pakutavatest tehnilistest andmetest või kodulehelt www.peugeot.ee.

17” Valuvelg CARBONE 
teemant, Storm värv, värvitu 
matt lakk*

17” Valuvelg CARBONE, 
Storm mattvärv*

17” Valuvelg CARBONE 
teemant, must Onyx värv, 
värvitu läikiv lakk*

18” LITHIUM Valuvelg**

1. Puse TEP/Alcantara, melns Mis-
tral, sarkanas šuves.

2. EUGEOT SPORT groza sēdekļi: 
Alcantara, TEP un melns audums, 
sarkanas šuves

18’’ dimanta griezuma vieglmetāla 
disks DIAMANT (250 ZS versijai)

19’’ vieglmetāla disks CARBON 
(270 ZS versijai)

INTER JERI KR ĀSAS

DISKI

Parastā krāsa

Metāliskas krāsas

Lakas krāsa Coupe Franche 270 ZS versijai

Perlamutra krāsa

Pelēka Hurricane

Zila Magnetic

Perlamutra  balta  Blanc Nacré

Melna Perla Nera

Sarkana Ultimate

Pelēka Artense

Sarkana Ultimate / melna Perla Nera
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1. Vīriešu ādas cimdi

2. Matēta keramikas krūze

3. Metāla lukturis ar LED gaismu

4. Metāla pildspalva

5. GTi atslēgu piekariņš

6. Sporta soma

7. GTi vīriešu krekls ar īsām piedurknēm

8. Cepure ar nagu

GTi 
DVĒSELE



SPORTISKS
UN AR LABU
SAVIENOJUMU 
308 GTi by PEUGEOT SPORT piedāvā lieliskus sakaru 
pakalpojumus un navigācijas iekārtas

Liels skārienjutīgs ekrāns
308 GTi by PEUGEOT SPORT ar lielu 9,7” skārienjutīgu ekrānu 
vada tevi pa digitālo pasauli ar modernām sakaru iespējām. Aug-
stās izšķirtspējas skārienjutīgais ekrāns piedāvā dažādas iespējas 
multimediju, navigācijas, telefona un interneta izmantošanai.
Intuitīvā ievades sistēma ļauj karti aplūkot lielā formātā un ērti 
veikt maršruta iestatījumus.

Drošības interesēs ekrānu izmantojiet tikai stāvēšanas laikā.
*Atkarībā no valsts, šis pakalpojums ir vai nu papildu, vai standarta 
aprīkojumā, vai arī nav pieejams. 

PEUGEOT ASSISTANCE – 

Peugeot Assistance.

garantija.

PEUGEOT BUTIKS

Peugeot.

PEUGEOT INTERNETS

www.peugeot.com
www.peugeot.lv


