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A Peugeot 205-ös 1983-ban 
született meg, aztán mesés 
karriert csinált, 5,2 millió 
darabos példányszámmal. A 
gyártó eredetileg a 104-es 
típusjelzésű városi miniautó, 

illetőleg a családi gépkocsinak 
is alkalmas 305-ös közötti űr 
kitöltésére szánta, azonban 
nagyon hamar kiderült, hogy 
a 205-ös ennél sokkal többre 
hivatott.

Kicsi a gyors,Kicsi a gyors,

A kicsiny, csapott hátú, méretéhez képest túl-
motorizált hot hatch valódi élvezeti cikk, nem 
is túlságosan meglepő, hogy több gyártó is tart 
ilyen a kínálatában. E kategória már a nyolcvanas 
években is nagyon népszerű volt, a legizgalmas-
abb modellek egyike Franciaországban készült, 
mégpedig a Peugeot-nál. Örömmel fedeztük fel 
a Veterán Autó Kft. Budaörsi úti telephelyén a 
Peugeot 205 GTI-t, amely az őszintén nyers spor-
tautók kiváló képviselője. 

-

Kiskocsi, nagy motor
Mielőtt a tűzijáték elkezdődött 
volna, a 205-ös bebizonyította, 
hogy érdemes a figyelem-
re. 1984-ben másodikként 
végzett az Év Autója díjért folyó 
küzdelemben, megelőzte őt 
a Fiat Uno, azonban legyőzte 
a Volkswagen Golf második 
generációs modelljét. A közön-
ség szerette kezelhetőségét, 
kényelmét, valamint esztétikus 
és sportos, Gerard Welter által 

megrajzolt karosszériáját és 
nem utolsósorban a Paul Bracq 
tervei nyomán készült modern 
utasterét. 
A díjátadó évének áprilisában 
a kisméretű francia gépkocsi 
komolyan megerősített válto-
zata jelentkezett GTI típusjel-
zéssel, orrába a Peugeot XU5J 
jelzésű, 1580 köbcentiméteres 
benzinmotorját építették be. A 
négyhengeres, nyolcszelepes 
hajtómű 105 lóerős teljesít-

A piros csíkkal dekorált lökhárítók is a GTI változatok sajátjai

Kompakt karosszéria, igen rövid tengelytávval

PEUGEOT 205 GTI

Létezett erősebb, 1.9 literes és kicsivel gyengébb, 
1.6 literes 205-ös GTI, ez egy utóbbi

A tetőablak komoly vonzerő, itt ráadásul már-már 
teljes szélességben engedi be a napfényt

Az 1.6 literes motor eleinte 
105, majd 115 lóerős volt

A volán is jelzi, ez nem egy szokványos 205-ös Peugeot

DE ERŐS!DE ERŐS!
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ményt adott le az első kere-
keknek. Szintúgy fronthajtású 
volt az 1986-ban bemutatott 
nagyobb testvér, az 1,9 literes 
motorral hajtott 205 GTI. Ezzel 
az erőművel már 130 lóerőt 
kapott a kezébe a sofőr. A 900 
kilogrammos autó 204 kilo-
méteres sebességgel száguld-
hatott, a százas tempót álló 
helyzetből 7,8 másodperc alatt 
érte el. A „kisebbik” GTI ellen-
ben 186 kilométeres tempót 
tudott, a százas sprinthez pedig 
8,7 másodperc kellett neki. 

Utcáról a versenypályára
Nemcsak a motor különböztette 
meg egymástól a kétféle 205 
GTI-t, de egyéb, látványos rész-
letek is. Az 1,6 literes sportvál-
tozat szövethuzatú üléseket, 
14 hüvelykes keréktárcsákat 
kapott, tárcsafékei pedig csak 
elől voltak. Az 1,9 literes ellen-
ben négy tárcsafékkel lassított, 
abroncsai 15-ös felniken feszül-
tek, az utastérbe pedig félbőr 
üléseket építettek be. Ugyan a 
külsőségekben megnyilvánuló 
eltérések szinte mindvégig 

- -

Érdemes megfigyelni a felniket!

megmaradtak, a motorok ereje 
közeledett egymáshoz, az 1,6 
literes hajtómű a későbbi 1.6 
GTI gyártmányokban már 115 
lóerőt tudott. 
A sportos, csapotthátú gép-
kocsik továbbfejlesztése nem 
sokat váratott magáéra, a rally-
versenyekre tervezett 205-ös in-
dításához szükséges homologi-
zációs modell T16 típusjelzéssel 
érkezett, felépítése pedig sokat 
sejtetett. Állandó összkerékhaj-
tással, középre (hátsó tengely 
elé) épített 1,8 literes, turbós 
motorral mindenben megfelelt a 
korabeli rallyautókkal szemben 

támasztott elvásároknak, azon-
ban teljesítménye jelentősen 
alulmúlta azokat, hiszen csak 
kétszáz lóerőre volt képes. Szép 
teljesítmény volt ez azonban 
egy utcai autótól, amely aztán 
kétszáz példányban készült, 
eladásai tették lehetővé a 205 
T16 Evo 2 indítását a rallyverse-
nyek gyári autók számára fenn-
tartott kategóriájában. Ez utóbbi 
modell nemcsak borzongató 
hangzású típusjelzést, de immár 
450 lóerős motort is kapott, 
képessége, gyorsulása így mél-
tóvá vált a többi rallyautóhoz, 

százra például 3,3 másodperc 
alatt gyorsult. 

Le a tetővel!
A Peugeot 205-ös jól sikerült 
konstrukciójától igyekezett 
több bőrt is lehúzni a gyártó, 
már 1985-től megjelent a 
kínálatában a nyitott változat, 
amelyet Pininfarina műhelyében 
terveztek és náluk is gyártottak. 
A kabriók és a sportos vérvonal 
egyesítése csupán idő kérdése 
volt, így született meg a CJ és 
CT jelzésű „normál” kabriók fel-
mérgesített kiadása CTI néven. 

E gépkocsik egyaránt készülhet-
tek az 1,6, illetve az 1,9 literes 
GTI-k tudásával, felszereltsé-
gével, 1.6 CTI, illetőleg 1.9 CTI 
néven. 
Ugyanúgy, mint a zárt GTI-k, a 
CTI modellek is műanyagból 
készült sárvédő-szélesítéseket 
kaptak, hasonlóan ezekhez a 
piros betétes műanyag lökhárí-
tójuk is feltűnést keltett. 

A képeinken látható gépkocsit 
a Veterán Autó Kft (vetera-
nautokft.hu) bocsátotta a 
rendelkezésünkre

Műszaki adatok 
Peugeot 205 1.9 GTI
Jelleg: sportos, háromajtós 
személyautó
Elrendezés: orrmotor, front-
hajtás
Szállítható személyek száma: 
5 fő
Motor: soros, négyhengeres 
SOHC benzinmotor, 1905 cm³
Teljesítmény: 130 LE
Váltó: 130 LE (4750 ford/
perc)
Tengelytáv: 2421 mm
Hosszúság: 3704 mm
Szélesség: 1571 mm
Magasság: 1372 mm
Váltó: ötsebességes, manuális
Fékek: négy darab tárcsafék
Önsúly: 876 kg
Gyorsulás 0-100 km/h: 7.6 mp
Végsebesség: 204 km/h

A teljesítményt és az erőt nem 
lehet elégszer közzétenni...

Komoly oldaltámaszok az üléseken

Kanyarokban is stabil, hála a mélyre húzott súlypontnak

Sajnos nem készülnek már ilyen, remek súly-lóerő arányú autók...


