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Zaangażowana w działania na rzecz ekologii Grupa PSA kładzie nacisk na rozwój „czystych 
samochodów” w ramach realizowanego przez nią programu prac badawczo-rozwojowych. Od 
dziesięciu lat Grupa PSA jest uznawana za jednego z trzech wiodących producentów samochodów 
pod względem redukcji emisji spalin, a wynik 104,4 g CO2/km uplasował ją w ścisłej czołówce 
w 2015 roku. 

 
„Wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie, chcemy, żeby ponad 60% sprzedawanych przez 

nas modeli miało emisję poniżej 100 g CO2/km do 2020 roku oraz pragniemy osiągnąć pozycję wiodącego 
producenta ekologicznych środków transportu. To właśnie dlatego inwestujemy połowę nakładów na 
badania i rozwój w Czyste Technologie i opracowaliśmy przejrzysty harmonogram prac nad ekologicznymi 
rozwiązaniami, które zostaną zastosowane w przyszłości we wszystkich samochodach Grupy PSA. 

 
W 2019 roku wprowadzimy elektryczne układy napędowe (pojazdy hybrydowe typu plug-in 

i samochody elektryczne). Będzie to nasza odpowiedź na zachodzące na rynku zmiany, nowe, zaostrzone 
regulacje, m.in. strefy zerowej emisji, oraz coraz większe oczekiwania klientów w tej dziedzinie. 
Nowatorskie technologie niskoemisyjne pomogą Grupie PSA w realizacji celu określonego przez dyrektywę 
CAFE, czyli obniżeniu emisji do poziomu 91 g CO2/km. 

 
Przyjęliśmy niestandardowe i konkurencyjne podejście do prac rozwojowych nad samochodami 

hybrydowymi i elektrycznymi z naszej przyszłej gamy, zgodnie z którym będziemy projektować oszczędne, 
modularne platformy wyposażone w napędy różnego typu. To właśnie podejście jest najważniejszym 
wyróżnikiem naszego Podstawowego Modelu i Strategii w dziedzinie Technologii (Core Model and 
Technology Strategy), które są elementem strategicznego planu „Push to Pass”. 

 
Napędy hybrydowe typu plug-in będą opracowywane na bazie platformy EMP2 i montowane 

w przyszłości w modelach klasy średniej i wyższej. Cztery wersje hybrydowe typu plug-in z silnikiem 
benzynowym pojawią się w salonach do 2021 roku. Pierwszy z nich będzie dostępny w sprzedaży już 
w 2019 roku. Najnowszej generacji napędy elektryczne zostały opracowane na potrzeby nowej, 
kompaktowej platformy, która powstała we współpracy z naszym chińskim partnerem, spółką DFM. Będą 
one montowane we wszystkich modelach naszej gamy, począwszy od małych samochodów miejskich, 
przez kompaktowe SUV-y, aż po hatchbacki, które stanowią podstawę naszej oferty. Cztery nowe wersje 
pojazdów elektrycznych wejdą do sprzedaży do 2021 roku. Pierwsza z nich pojawi się na rynku już w 2019 
roku. 

 
Technologie hybrydowe i elektryczne wykorzystane w tych dwóch uniwersalnych platformach, 

kompatybilnych z różnymi typami napędów, uzupełnią przyszłą gamę silników spalinowych kolejnej 
generacji, które znajdują się obecnie w fazie projektowej. Dzięki temu Grupa PSA będzie mogła 
zaoferować swoim klientom bardzo szeroką gamę technologii, które spełniają wymogi zrównoważonego 
i odpowiedzialnego transportu. 

 
To podejście, zaprezentowane przez Grupę podczas obchodów Innovation Day potwierdza, 

że  przygotowania do przyszłości są realizowane w niezwykle sprawny sposób”.  
 

 

 
Gilles Le Borgne 

Dyrektor ds. badań i rozwoju Grupy PSA 
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Dwie modułowe, wydajne platformy, kompatybilne z różnymi rodzajami napędu, będą dostępne 
już od 2019 roku 

 
Pomysłowo zaprojektowane platformy 
 

• Położenie większego nacisku na bardziej zaawansowane podejście do procesów projektowych 
z wykorzystaniem modułowych elementów ma na celu zmniejszenia liczby platform wykorzystywanych 
podczas prac rozwojowych nad samochodami, które mają zaspokoić wszystkie potrzeby i oczekiwania 
klientów z całego świata. 

• Niezwykle skuteczne i pomysłowe rozwiązania konstrukcyjne, które uwzględniają ograniczenia w procesie 
produkcji i podnoszą wydajność linii montażowych we wszystkich należących do Grupy zakładach. 

• Dwie modularne, wykorzystywane na całym świecie platformy, które będą wykorzystywane już od 2019 roku 
we wszystkich najważniejszych modelach naszej gamy, by sprostać wyzwaniom przyszłości. 

 
Szeroka i zróżnicowana oferta obejmująca modele zbudowane na bazie jednej z dwóch platform 
podłogowych - EMP2 lub CMP  
 
 

• Platforma modułowa EMP2 („Efficient Modular Platform”), wprowadzona do produkcji w 2013 roku wraz 
z nowymi modelami Peugeot 308 i Citroën C4 Picasso, będzie montowana w  samochodach klasy średniej 
i może znaleźć zastosowanie w wersjach z klasy wyższej.  

• Platforma modułowa CMP („Common Modular Platform”), opracowana we współpracy z firmą DFM, jest 
przeznaczona do małych samochodów miejskich, a także kompaktowych SUV-ów i samochodów typu 
hatchback, stanowiących podstawę naszej oferty. 

 
Obie platformy zostały zoptymalizowane i są lżejsze (o 25 kg w przypadku EMP2 i o 40 kg w przypadku CMP) od 
obecnie stosowanych płyt podłogowych. Zapewniają one także duże możliwości w zakresie dostosowania 
długości, szerokości, wysokości nadwozia oraz średnicy kół. 
 
Obie komplementarne platformy będą montowane we wszystkich modelach z gamy Grupy PSA. Pozwolą 
na wykorzystanie szeregu technologii w połączeniu z różnymi rodzajami nadwozia. 

 

Platformy kompatybilne z różnymi rodzajami napędu 

• Platforma EMP2 będzie montowana w samochodach z napędem na dwa i cztery koła, w wersjach 
hybrydowych typu plug-in z silnikiem benzynowym od 2019 roku. 

• Opracowano także wariant platformy CMP, który będzie wyposażony w silnik elektryczny. 

• Dodatkowo zostaną w nim wykorzystane najnowsze technologie, które mogą być wprowadzone 
we wszystkich zakładach montażowych Grupy położonych w różnych częściach świata. 

• To rozwiązanie, kompatybilne z różnymi rodzajami nadwozia, zapewnia nie tylko niższą emisję dwutlenku 
węgla, ale dodatkowo nie zajmuje miejsca w kabinie i bagażniku i nie obniża osiągów samochodu. 

 

 

 

STRATEGIA GRUPY PSA W ZAKRESIE PLATFORM 
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Niezwykle skuteczna, globalna oferta opracowana dzięki wykorzystaniu różnorodnych technologii 
 
 

Kontekst ogólny 
• Nacisk na optymalizację zużycia energii, która ma na celu obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych 

(CO2). 
• Sytuacja sprzyjająca rozwojowi technologii napędów elektrycznych. 
• Coraz większe zainteresowanie ekologicznymi i odpowiedzialnymi rozwiązaniami transportowymi na całym 

świecie. 
 

Nasze rozwiązanie technologiczne 
• Wersja hybrydowa typu plug-in z silnikiem benzynowym, opracowana na bazie globalnej platformy EMP2.  
• Automatyczna, hybrydowa skrzynia biegów umieszczona za przednią osią. 
• Silnik elektryczny montowany na tylnej osi w modelach klasy średniej oraz w SUV-ach i CUV-ach z klasy 

wyższej. 
 

Korzyści dla klienta 

• Niezrównana dynamika jazdy. 

• Niezwykle wydajne elektryczne przeniesienie napędu w wersjach 4x4, opracowane z myślą o przyszłych 
modelach z segmentów SUV i CUV. 

• Zasięg do 60 km* w trybie elektrycznym. 

• Przestronna kabina i pojemny bagażnik. 

• Niższe spalanie podczas jazdy w mieście i w cyklu pozamiejskim (przeciętnie niższe o 40% w rzeczywistych 
warunkach drogowych). 

 
 
Etapy projektu 

• Równoczesna premiera rynkowa w Europie i Chinach (marka DS) w 2019 roku. 

• Siedem modeli firmowanych przez marki Peugeot, Citroën i DS dostępnych w 2021 roku. 

 
 
 

* Cykl  NEDC 

WERSJA HYBRYDOWA TYPU PLUG-IN - NIEZWYKŁA PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY 
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1 - INTELIGENTNY UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU 
 

 
 

Najnowszej generacji automatyczna, ośmiostopniowa skrzynia biegów 

• Hybrydowy napęd przedniej osi z silnikiem elektrycznym gwarantuje najwyższe osiągi i optymalne 
właściwości jezdne. 

• Układ przeniesienia napędu jest umieszczony z boku, pomiędzy silnikiem spalinowym i silnikiem 
elektrycznym. 

 
Elektryczny napęd na tylnej osi w wersjach 4x4 

• Zaprojektowana dzięki wykorzystaniu naszej wiedzy i doświadczenia technologia napędu hybrydowego 
gwarantuje niezrównaną przyjemność z jazdy dzięki zastosowaniu silnika elektrycznego w wersjach 
z napędem 4x4 (zadowolenie użytkowników jest trzykrotnie wyższe niż w przypadku napędów HYbrid4 
pierwszej generacji lub wersji hybrydowych z silnikiem wysokoprężnym). 

• Dzięki wykorzystaniu napędu elektrycznego osiągi są porównywalne do osiągów tradycyjnych modeli 
z napędem 4x4. 

 
  2 - IMPONUJĄCE OSIĄGI  

 
Czysta przyjemność z jazdy 

Firmowane przez Grupę PSA modele hybrydowe z silnikiem 
benzynowym zapewniają niezwykle dynamiczną jazdę, 
głównie dzięki dodatkowej energii wytwarzanej przez silnik 
elektryczny (do 80 kW). Łączna dostępna moc (do 300 KM) 
zapewnia płynną jazdę i szybki czas reakcji, co jest gwarancją 
niezrównanych emocji za kierownicą. 
 

WERSJA HYBRYDOWA TYPU PLUG-IN - NIEZWYKŁA PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY 
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Osiągi na najwyższym poziomie 

  Rynek (samochody z silnikiem spalinowym) 
 4x2 4x4 4x2 4x4 
1000 m ze startu zatrzymanego 28 27,5 od 27,5 do 28,3 od 26,7 do 27,5 
Od 80 do 120 km/h (w sekundach) 4,5 4 od 4,2 do 4,7 od 3,9 do 4,2 

Moment obrotowy (Nm) 360 >450   
Moc (KM EWG) 250 300   

 
 
3 - WIĘKSZY ZASIĘG, ROZWIĄZANIA PRZYJAZNE DLA UŻYTKOWNIKA 
 
Zasięg do 60 km* w trybie elektrycznym 

 

• Zastosowanie akumulatora o pojemności 12-13 kWh, którego moc jest od 20% do 30% większa niż moc 
podobnych akumulatorów oferowanych przez konkurencję. 

• Zoptymalizowane właściwości aerodynamiczne i wyższa wydajność energetyczna: 
- regulowany dopływ powietrza, 
- odzyskiwanie energii podczas hamowania: zastosowanie technologii odzyskiwania energii podczas hamowania. 
 

Akumulator litowo-jonowy Pakiet 1 (hatchback) Pakiet 2 (SUV i CUV) 
Łączna moc 12 kWh 13 kWh 
Moc 80 kW 90 kW 
Napięcie 210 – 350 V 240 – 400 V 
Wymiary (YxXxZ) 1,150 x 400 x 230 1,150 x 400 x 300 
Masa 110 kg 120 kg 

 
 

Ładowanie w zaledwie kilka godzin 

Oferowany w przyszłości przez Grupę PSA samochód hybrydowy 
typu plug-in będzie dostępny wraz ze standardowym systemem 
ładowania, w którym czas ładowania wynosi 4,5 godziny, oraz 
z szybką opcją ładowania (ładowanie w niespełna 2,5 godziny) dzięki 
ładowarce o mocy 6,6 kW przeznaczonej do gniazdek z napięciem 
32A. System odzyskiwania energii zostanie zaprojektowany 
z uwzględnieniem różnych wymogów prawnych i infrastrukturalnych 
we wszystkich regionach świata. 

 
 

4 - PRZESTRONNA KABINA  
 

Unikalne i pomysłowe rozwiązania konstrukcyjne 

• Umieszczona z boku sterowana elektrycznie skrzynia biegów - pierwsze tego rodzaju rozwiązanie na świecie. 

• Kompaktowy akumulator umieszczono pod kabiną pasażerską - dzięki temu rozwiązaniu tylna oś pojazdu jest 
napędzana przez silnik elektryczny, a w kabinie jest nadal dużo miejsca.  

 

• Niezrównany komfort w kabinie i imponująca pojemność bagażnika 
 
 
  

WERSJA HYBRYDOWA TYPU PLUG-IN: NIEZWYKŁA PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY 
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Nowa generacja samochodów elektrycznych o większym zasięgu, zaprojektowana na bazie nowej 
platformy modularnej. 

 
 
 

Kontekst ogólny 

• Transformacja energetyczna, której celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych. 
• Rozwój rynku samochodów elektrycznych, który powiększy się o nowe segmenty do 2020 roku 

(prognozowana struktura: segment B - 20% udziału i segment C - 60% udziału).  
• Zmiana potrzeb w zakresie transportu - bardziej uniwersalne sposoby korzystania z samochodów 

elektrycznych. 
 

Nasze rozwiązanie technologiczne 

• Rozszerzenie platformy modułowej CMP o wariant dostosowany do napędu elektrycznego. 
• Nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne i funkcje. 
• Wykorzystanie najbardziej zaawansowanych technologii akumulatorów. 
 
Jedyna w swoim rodzaju platforma elektryczna, na podstawie której zostaną zaprojektowane nowej generacji 
uniwersalne samochody elektryczne o dużym zasięgu (od małych samochodów miejskich, po kompaktowe  
SUV-y i hatchbacki, które stanowią główną część naszej oferty), aby zaspokoić wszystkie potrzeby 
użytkowników. 

 
Korzyści dla klienta 

• Większy zasięg: aż do 450 km*, w zależności od trybu jazdy. 
• Łatwe i szybkie ładowanie: dużo bardziej wydajny system domowego ładowania i superszybka ładowarka - 

idealne rozwiązanie przed dłuższą podróżą lub w przypadku intensywnego korzystania z samochodu. 
• Przestronna kabina i pojemny bagażnik. 
• Niższy poziom hałasu w trybie elektrycznym. 
 
 
Etapy projektu 

• Równoczesna premiera rynkowa w Europie i Chinach w 2019 roku. 

• Cztery modele marek Peugeot, Citroën i DS dostępne w 2021 roku. 
 
 
 
 

* Cykl NEDC 

TECHNOLOGIE ELEKTRYCZNE, KTÓRE SPRAWIAJĄ, ŻE ŻYCIE STAJE SIĘ PROSTSZE 
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1- INTELIGENTNY UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU, KOMPATYBILNY Z RÓŻNYMI RODZAJAMI NADWOZI 
 
 

 
 

2 - WIĘKSZY ZASIĘG AŻ DO 450 KM* 

Zaawansowany technologicznie akumulator  
Litowo-jonowy akumulator: 
– 300 kg, 
– 200 litrów, 
– pojemność 50 kWh. 

 
 
 
 
 

Wykorzystuje pompę ciepła najnowszej generacji 

Pompa ciepła może pracować w bardzo szerokim zakresie 
temperatur. Jej zasada działania jest oparta na 
termodynamicznej wymianie ciepła z udziałem 
zewnętrznego przepływu powietrza i czynnika 
chłodniczego, który jest sprężany, a następnie zwiększa 
swoją objętość podczas procesu odzyskiwania ciepła. 
W porównaniu z konwencjonalnym układem grzewczym, 
dzięki zastosowaniu tego rozwiązania zmniejszy się 
zapotrzebowanie na energię wykorzystywaną do 
ogrzewania, co zwiększa zasięg samochodu aż o 50 km. 

 
* Cykl NEDC 

TECHNOLOGIE ELEKTRYCZNE, KTÓRE SPRAWIAJĄ, ŻE ŻYCIE STAJE SIĘ PROSTSZE 
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3 - PRAKTYCZNE TECHNOLOGIE ŁADOWANIA 

 
Decyzja konsumenta o zakupie samochodu elektrycznego będzie 
uzależniona od dostępności ładowarek i czasu ładowania. Oferta Grupy 
PSA będzie obejmować dwie, łatwe w użyciu ładowarki: 
 

• Tryb szybkiego ładowania: ładowanie baterii do poziomu 80% 
w ciągu zaledwie 30 minut, tryb przeznaczony do codziennego 
użytku. 
1 minuta ładowania to zasięg do 12 km. 

 

• Szybkie ładowanie w domu z wykorzystaniem pokładowej 
ładowarki najnowszej generacji (7 kW): 

- 90 minut ładowania to zasięg do 100 km, 

- pełen cykl ładowania (8 h). 
Niezbędny sprzęt: moduł ścienny Wallbox. 

 
 

4 - PRZESTRONNA KABINA  
 
 

Akumulator jest montowany w innym niż dotychczas miejscu, 
dzięki czemu kabina jest dużo bardziej przestronna niż we 
wszystkich innych samochodach elektrycznych. 
 
Dzięki temu pasażerowie czują się komfortowo w kabinie. 
 

• Wysoki poziom komfortu dla wszystkich pasażerów. 

• Pojemny bagażnik, który zaspokoi wszystkie potrzeby 
transportowe użytkowników. 

TECHNOLOGIE ELEKTRYCZNE, KTÓRE SPRAWIAJĄ, ŻE ŻYCIE STAJE SIĘ PROSTSZE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKT DLA MEDIÓW I BLOGERÓW 
 

Aby uzyskać więcej informacji na temat innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez Grupę PSA, 

prosimy o kontakt z Działem Public Relations: 

Laure de Servigny /// laure.deservigny@mpsa.com /// +33 1 40 66 35 42 

Julie Roch Fontes /// julie.roch@mpsa.com /// +33 1 40 66 48 02 

Marguerite Hubsch /// marguerite.hubsch@mpsa.com /// +33 1 40 66 34 67 

Marine Daniel /// marine.daniel@mpsa.com /// +33 1 40 66 56 01 

 
Twitter: @GroupePSA 

 
Informacje przedstawione w  dokumencie znajdują się na stronie internetowej: 

 
 www.groupe-psa.com/fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


