Sébastien Loeb på väg till toppen i Peugeot 208 T16
Pikes Peak!
Den niofaldiga rallyvärldsmästaren Sébastien Loeb ställs nu inför sin nästa stora
utmaning, när han i samarbete med Peugeot Sport deltar i Pikes Peak International Hill
Climb den 30 juni, i en specialdesignad Peugeot 208 T16.
Det legendariska loppet i Pikes Peak i Colorado är världens högst belägna lopp och det är
första gången det franska teamet återvänder till detta klassiska lopp sedan de historiska
segrarna 1988 och 1989. Ari Vatanens seger i en 405 T16 1989 har senare hyllats i den
prisbelönta filmen ”Climb Dance”, där han visar prov på sin dödsföraktande stil på vägen
uppför berget.
Pikes Peak: ett legendariskt lopp
Pikes Peak International Race är det näst äldsta amerikanska motorloppet och startade redan
1916. Idag deltar mer än 150 förare i loppet som även kallas ”Race to the Clouds”. Starten går
på 2 865 meter höjd och under den 20 km långa sträckan är det inte mindre än 156 hisnande
kurvor som ska klaras av innan vinnaren når toppen på 4 301 meter.
Under åren har sträckan gradvis asfalterats och 2012 genomfördes det första loppet helt på
asfalt. Det ledde till ett nytt världsrekord genom Rhys Millen (Hyundai Genesis Coupé) på
tiden 9’46’’164, det vill säga dubbelt så snabbt som när loppet gick av stapeln 1916!
Loppet består av 20 klasser och innefattar förutom bilar även motorcyklar och tyngre lastbilar.
Sébastien Loebs 208 T16 Pikes Peak deltar i kategorin ”Unlimited”. Alla detaljer om bilen har
inte avslöjats ännu, men bilderna på bilen offentliggörs nu på webben. Enligt den ansvarige
designern Michael Trouvé skiljer sig bilen en hel del från den ursprungliga 208-modellen, men
han framhåller ändå det starka släktskapet till Peugeot 208. Bilens aggressiva framtoning
förstärks av bakspoilern och karossen i kolfiber som hämtat inspiration från Peugeots Le
Mans-racer 908. ”Jag är mycket stolt över att få vara del i detta äventyr”, säger Michael
Trouvé, ”speciellt med tanke på att vi haft så begränsat med tid att arbeta med bilens design,
eftersom det gavs grönt ljus till projektet i november i fjol och det slutgiltiga beslutet togs i
februari i år”.

Presskontakter
Maria Lantz
maria.lantz@peugeot.se
08-555 433 60
070-576 10 87

Magdalena Fellbom
magdalena.fellbom@peugeot.se
08-555 433 46
070-632 02 00

Peugeot
Peugeot är det enda bilmärket som erbjuder en samlad mobilitetslösning med person- och
transportbilar, scooters, cyklar och en lång rad tjänster. Med 10 000 återförsäljare och
verkstäder i 160 länder får Peugeots spännande mobilitetslösningar spridning över hela
världen. Efter drygt 200 års stark närvaro på marknaden är Peugeot genomsyrat av inspiration
och framgång och förnyar sin design och sin visuella identitet, utvidgar sitt modellprogram och
har stora internationella ambitioner för de kommande åren. Peugeot lanserade 2011 familjeoch tjänstebilen Peugeot 508 - en rymlig miljöbil i sedan- och kombiutförande - som blivit en
riktig succé i hela Europa och Kina, iOn – en till 100 % elektrisk bil, 408 i Kina och tre nya
modeller i Latinamerika. 2012 lanserades banbrytande modeller såsom världens första
dieselhybrid 3008 HYbrid4, 508 RXH och nya generationens småbil - Peugeot 208. I år är det
dags för läckra 208 GTi och crossovern Peugeot 2008.

