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Editorial

Andrei Barbu

Digitaliada

lumii
au to
Neîncrederea
în saloanele auto
de anvergură începuse
să-și facă simțită
prezența cu mult
înainte de anularea
mult‑așteptatului
Salon Auto de la
Geneva. Dar acesta cred
că e doar începutul...

GENTLEman’s car

nularea Salonului Auto
de la Geneva a scos la
iveală un lucru pe care
îl bănuiam demult.
Simpla prezență a unui
producător în pavilioanele unui salon
nu e nici pe departe suficientă pentru ca
noutățile să fie distribuite și publicate în
media de profil. De fapt, de multe ori,
e mult mai ușor să acoperi un astfel de
eveniment din fața calculatorului decât de
la fața locului. Mai ales acum, când orice
informație ajunge instant la cei interesați.
Iar dacă până anul acesta producătorii
auto își prezentau conceptele în fața presei și a publicului, viitorul acestui tip de
eveniment cred că devine mult mai incert.

În primul rând pentru că participarea
unei mărci la un salon mare necesită un
buget enorm. Fără să exagerez, vorbim
aici de milioane de euro. Bani pe care
oricare producător, cu resursele potrivite, îi poate folosi în comunicare. Fie că
investește în campanii în social media,
fie că o face în presa clasică, on și offline.
Geneva a avut ghinionul să fie anulat de
evenimente și circumstanțe ce nu puteau
fi prevăzute. Dar următoarele saloane ar
putea avea mult mai puțin participanți.
Sigur, un concept sau un model nou văzut
pe viu, de aproape, îți poate lăsa o altă
impresie față de kitul de presă. Dar chiar
și așa, despre o mașină pe care doar ai
văzut-o, tot din comunicatul de presă vei
scrie. Tot obiectiv, tot doar cu date certe.
Din perspectiva unui jurnalist, un
salon auto e important dintr-un singur
motiv: posibilitatea de a sta de vorbă,
face-to-face, cu ingineri, designeri sau
alți oameni implicați direct în dezvoltarea
unui model anume. Dar și lucru acesta se
poate face online, fără prea mari eforturi.
Prin perspectiva publicului larg, un salon auto înseamnă doar curiozitate. Curiozitate ce poate fi la fel de bine satisfă
cută virtual.
Acum, când suntem într-o situație
mai mult sau mai puțin alarmantă, când
totul se digitalizează, când limităm
interacțiunea umană pe cât posibil, un
salon auto e un non-sens. Dar intuiția îmi
spune că după „exercițiul Geneva“, producătorii auto vor regândi serios participarea
la evenimente mari •
Primăvară 2020 � 12
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Opinie

Alex Buțu

A

ceastă nouă piață se
dezvoltă cu ajutorul
unor constructori pentru care istoria este
un argument de marketing esențial. În 2018 divizia Aston
Martin Heritage a anunțat serviciul de
convertire la propulsie 100% electrică a
superbului DB6 MkII Volante din 1970.
Iar din 2020, Jaguar va livra către clienți
primele exemplare ale iconicului E-Type
cu propulsie electrică. Atât Aston Martin,
cât și Jaguar, au gândit aceste conversii ca
fiind reversibile și oferă servicii de remon
tare a propulsoarelor originale, oric ând
doresc clienții. Deci, așa-zisa blasfemie
este reversibilă și este propusă doar ca o
metodă de a permite conducerea mașinilor
clasice acolo unde normele de poluare nu
mai permit, sau nu vor mai permite în
anii ce urmează.
Dacă marii constructori cu tradiție
se pretează la această practică, nu este
de mirare că apar din ce în ce mai mulți
furnizori de asemenea servicii. Și nu sunt
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Curentul

clasic
Trendul transplantării
propulsiilor electrice
în automobilele clasice
este impulsionat
și de ingineri din Formula 1.

garaje mici, nu sunt improvizații. Deși
se vor înmulți și acestea. Eu mă refer la
proiecte în care se implică ingineri din
elita competițiilor automobilistice. Un
exemplu în acest sens este compania
Lunaz (lunazdesign.com). La sediul său
din Silverstone, Anglia, se reunesc tehnicieni cu rang înalt, care au acumulat
experiență la companii precum Aston
Martin, Ferrari, Jaguar, Rolls-Royce,
VW, Cosworth și McLaren. Iar această

echipă este coordonată de Jon Hilton,
fostul director tehnic al Renault F1. Înainte de rolul crucial în echipa Renault F1,
Jon a fost inginer șef pentru Cosworth în
Formula 1. A lucrat la proiectarea ultimelor motoare V10 care au câștigat campionate F1 cu Fernando Alonso, a dezvoltat
V8-urile care au urmat. Totodată, a fost
un pionier al tehnologiei KERS (Kinetic
Energy R ecovery Systems), proiectând
una dintre primele propulsii hibride pentru competiția Le Mans.
Acum, echipa lui Jon Hilton are deja în
portofoliu modele de legendă electrificate,
precum Rolls-Royce Phantom V, Bentley
S2 Flying Spur sau Jaguar XK120. Acesta
din urmă are motor electric de 375 CP și
700 Nm. Deci performanțele nu vor fi
o problemă.
Iar dacă vreți să rămâneți în priză cu
subiectul clasicelor electrice, vă recomand
să vizitați electricclassiccars.co.uk și
evwest.com, pentru niște proiecte care ne
plimbă prin istoria Porsche, Ferrari, Volks
wagen, BMW, Fiat, Land Rover ș.a.m.d •
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Fashion

Just for

HIM
Join the style club

Ochelari
de soare,
disponibili
în magazinul
Canali
din Calea
Dorobanților,
nr. 196.
Preţ la cerere.

Noul Gentleman
Givenchy cologne,
mai rebel şi
mai îndrăzneţ,
disponibil în
parfumerii
începând cu luna
aprilie. EDT 50 ml.
Preț: 299 lei.

 estă, disponibilă
V
în magazinul
Brunello Cucinelli
din Calea Dorobanților,
nr. 198. Preţ la cerere.

 eas Tag Heuer,
C
disponibil în
magazinele Cellini
şi pe www.cellini.ro.
Preţ la cerere.

P antofi din piele întoarsă maro,
disponibili în magazinul Brunello
Cucinelli din Calea Dorobanților,
nr. 198. Preţ la cerere.

GENTLEman’s car

Geantă, disponibilă
în magazinul
Brunello Cucinelli
din Calea Dorobanților,
nr. 198. Preţ la cerere.
Primăvară 2020 � 16
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Nissan Juke & Rareș Lucaci

Spirit
liber
Magnetismul personalităților puternice,
exprimate liber și onest, ne atrage atât
în cazul automobilelor, cât și al actorilor.
Noul Nissan Juke și actorul Rareș Lucaci
împart această calitate, prin care își
transpun personalitatea și spiritul liber.
Text: Alex Buțu • Foto: Dragoș Savu

oul Nissan
JUKE este
genul de per
sonaj foarte
e xtrovert it,
foarte sigur pe cine este el.
Te captivează și te invită să
îți exprimi la rândul tău per
sonalitatea. E o trăsătură care
definește și arta actoriei. Publicul unui spectacol de teatru
este fascinat tocmai de onestitatea și identitatea nefabricată
a actorului de pe scenă. Sigur,
îmbracă un rol, dar personalitatea actorului este evidentă. Suntem atrași tocmai de
încrederea pe care acesta o
transmite prin personajul
pe care și-l asumă pe scenă.
Acestea sunt principii pe care
actorul Rareș Lucaci ni le
evidențiază atât prin rolurile
GENTLEman’s car

sale, cât și ca pasionat de condus. Spiritul liber și arta exprimării nu au fost o opțiune
pentru Rareș, ci însuși felul
său de a fi. Astfel, a rezonat
cu noul Nissan Juke, fiindcă a regăsit în identitatea
acestuia abilitatea de a-și explora nuanțele personalității
sale. Versatilitatea și stilul lui
Juke au fost principalele
trăsături remarcate de Rareș:
„Designul foarte modern mă
duce cu gândul la Transformers. Dar este și un automobil util și potrivit pentru stilul
meu de viață. Are portbagaj
încăpător, gardă la sol înaltă,
mod de rulare sport“.
Prima generație Nissan
Juke a fost un pionier al
segmentului crossoverelor
urbane. Și a cucerit aproape

1 milion de clienți doar în
Europa, de la debutul din
2010. Designul său unic
și nonconformist a impus
noi norme de stil. Practic,
concurenții care au debutat
ulterior au încercat să replice
dezinvoltura lui Juke. Noua
generație interpretează temele inconfundabile ale primei
generații într-un mod modern. Profilul de coupe, aripile foarte arcuite, sunt completate de grila V-Motion,
blocurile optice care folosesc
standard tehnologie LED și
proiectoarele frontale circulare, care amintesc de niște turbine. Toate acestea îl disting
pe Nissan Juke în mulțimea
de crossovere urbane, la fel
cum un actor bun se distinge
pe o scenă aglomerată.

Rareș Lucaci își dezvoltă
continuu această abilitate.
A cochetat cu muzica, a făcut
cursuri de canto, dar s-a dedicat actoriei, urmând Facultatea de Teatru și Televiziune
din Cluj (orașul natal). Imediat după facultate s-a mutat
la București și a colaborat cu
Circul Globus (acum Metro
politan) și cu teatrul din Târ
goviște. Joacă în „Sunetul
Muzicii“ la Opera Comică,
în regia lui Răzvan Mazilu,
și este colaborator la Opera
Comică pentru mai multe
proiecte, printre care clasica
producție „1001 de nopți“.
A urmat cursuri de actorie la
Londra. Iar versatilitatea sa a
fost remarcată. A jucat în serialul Tyrant difuzat în SUA
și produs de Fox TV. În acest
Primăvară 2020 � 18
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Nissan Juke & Rareș Lucaci
PERSONALITATE
VERSATILĂ
La fel cum un actor are
abilitatea de a îmbrăca
roluri cu personalități foarte
diferite, Nissan JUKE oferă
un spectru amplu de opțiuni
pentru personalizare. Se pot
alege combinații bicolore
atât pentru caroserie, cât
și pentru diversele tipuri de
tapițerie din habitaclu.

Prețurile
noului
Nissan JUKE
pornesc de
la 17.200 de
euro, sau
15.140 euro
cu TVA prin
programul
Rabla 2020,
și se aplică
pentru
echiparea de
bază VISIA.
GENTLEman’s car

serial a filmat alături de Chris
Noth, actorul care a făcut celebru personajul „Mr. Big“ în
serialul Sex and the City. Iar
flerul pentru roluri dramatice
și l-a cizelat în filmul „Experimentul Pitești“. Acest lungmetraj realizat prin crowdfunding este în curs de finalizare
și expune experimentul de
reeducare comunist, care a
torturat sute de tineri români
în intervalul 1949-1952.
Diversitatea de roluri devine și o școală de viață, după
cum ne explică Rareș: „Fiecare personaj mi-a dat ceva și
am învățat de la fiecare personaj câte ceva. De exemplu, în
Commedia dell’arte sunt personaje canon pe care dacă le
analizezi sunt personaje de zi
cu zi, precum avarul, romanticul, iubărețul etc. Înveți tot
Primăvară 2020 � 20

timpul studiind un personaj.
Fiecare personaj rămâne oarecum acolo, în tine. Și ajungi
să te atașezi la ele. E frumos
pentru că poți să fii altcineva
oricând. Poți să călătorești în
timp, de exemplu. Nu trebuie
să fii neapărat cu tot fizicul
înapoi în trecut sau în viitor.
În schimb poți călători în
timp prin ceea ce simți și prin
ceea ce vrei să transmiți“.
Rareș s-a și regăsit jucând
personaje precum Bruno din
piesa „Sufleurul fricii“, scrisă
de Matei Vișniec: „Acel personaj cred că se apropie foarte mult de mine. E genul de
personaj care spune adevărul
în față, chiar dacă te doare,
sau nu. Eu când am citit piesa
asta de teatru ascultam niște
muzică din Cirque du Soleil
și automat am știut cum era
îmbrăcat personajul, cum arată, cum ar trebui să se poarte.
Mi-am dat seama că trebuie
să poarte un palton, o pălărie
cu cozoroc tipic franțuzească.
Am vrut să aibă o anumită mimică. Să ducă puțin și
spre ideea de claun lunatic. Să
fie ludic, dar să-ți inspire și
un pic de suspiciune, un pic
de frică. Ten alb, sprâncene
foarte bine conturate, care îți
exprimă curiozitatea și frica.
Așa am proiectat eu personajul. Așa am simțit că trebuie
să arate. Personajul ăsta este
într-un parc și a văzut tot ce
se întâmplă în lumea asta și
în jurul lui. Este un observator atent al lumii. El spune că
noi suntem o rotiță dintr-un
mecanism mare care generează frica. Trebuie să ne exprimăm. Și tot vorbește despre
acest mecanism al fricii, până
la un moment dat când zice
«Eu sunt frica! Și tu ești frica!
Și toată lumea este frica!». Noi
toți facem ca mecanismul ăsta
să rămână în viață“.
La fel ca și Rareș Lucaci,
Nissan Juke exprimă exact
opusul pozitiv al canoanelor
restrictive, prin spiritul său liber. Trebuie să evoluăm fără
să ne pierdem identitatea. Iar
Juke dovedește acest lucru
prin felul în care definește
mobilitatea personală. Oferă
o multitudine de posibilități
21 � Primăvară 2020
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DOI BUNI OBSERVATORI AI LUMII
Rareș Lucaci studiază lumea prin experiența de actor, iar Nissan
JUKE o observă cu ajutorul unei suite de sisteme inteligente.

de personalizare cromatică a
caroseriei și habitaclului, pentru a reflecta stilul fiecărui
posesor. Interiorul său adoptă
un standard de finisare care
a fost elevat substanțial, inclusiv prin oferirea unor materiale opționale precum Alcantara. Iar tehnologiile de
infotainment și asistare a con-

dusului denotă viziunea prin
care Nissan dezvoltă mobilitatea inteligentă. Experiența
de la volan trebuie să creeze o
conexiune mai apropiată între
om și automobil. În acest sens
avem și exemplul sistemului
audio BOSE cu difuzoare integrate în tetierele scaunelor
din față. Senzația de imersie

în muzică amplifică plăcerea
condusului. Și oferă totodată
o experiență senzorială mult
mai personală, așa cum Rareș
a utilizat experiența ascultării
muzicii pentru a contura un
personaj.
„Ador condusul. Îmi doresc foarte mult să parcurg
cândva traseul faimosului

PASIUNE PENTRU CONDUS
Dinamismul și precauția definesc plăcerea
condusului atât pentru Rareș Lucaci, cât și
pentru Nissan JUKE. Crossoverul oferă o ținută
de drum sigură, modul de rulare Sport care
pune în evidență performanțele motorului turbo
și o transmisie automată opțională, cu ambreiaj
dublu, care are și padele pentru schimbarea
manuală a celor 7 trepte. La acestea se adaugă
siguranța oferită de sistemele inteligente
ProPILOT de asistare a condusului.

www.GENTLEmanscar.ro
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Route 66. Îmi plac mai ales
mașinile care răspund bine la
comenzi și mă bucur să șofez
mai sportiv, când condițiile
permit. Dar sunt întotdeauna prudent.“ Juke susține
condusul preventiv asumat
de Rareș. Asemeni unui actor care este mereu atent
la interacțiunea cu restul
protagoniștilor de pe scenă,
Nissan Juke utilizează o suită de sisteme, de senzori și camere pentru a fi mereu foarte
atent la propriul șofer, la împrejurimile sale și la ceilalți
participanți la trafic. Tehnologiile ProPILOT ajută șoferul
pentru a evita accidentele.
Încă de la echiparea de bază
VISIA, noul Nissan Juke
dispune de sistem de frânare automată care recunoaște

Nissan Juke dispune de conectivitate Apple
CarPlay și Android Auto. Iar de la mijlocul
anului 2020 va avea și hot-spot Wi-Fi.
inclusiv pietoni și bicicliști,
sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere, sistem de
intervenție la părăsirea benzii
de rulare. În funcție de nivelul de echipare, lista este
completată de cruise control,
sistem de corectare automată a
direcției când este detectat un
automobil în unghiul mort,
sistem de camere video care
redau pe ecranul de 8 inch
din centrul bordului o vedere
împrejurul mașinii, precum și
sistem care identifică obiectele
aflate în mișcare în spatele lui

Juke, în timpul manevrelor
în marșarier.
Siguranța, cotată cu maximul de 5 stele la testele de
coliziune Euro NCAP, este
completată de versatilitatea
ținutei de drum. Beneficiind
de un șasiu mai rigid și de o
ținută de drum mai cizelată,
noul Juke sporește plăcerea
condusului. Același avantaj
îl aduc și reglajele direcției și
suspensiei, care oferă un echilibru bun între dinamism și
confort. Și, așa cum Rareș
Lucaci se adaptează fiecă-

rui rol, Nissan Juke oferă
șoferului 3 moduri de rulare:
Eco, Standard și Sport. În
modul cel mai dinamic, cei
115 CP ai motorului turbo de
1 litru oferă un răspuns tonic,
pentru a jalona lejer traficul
din oraș sau a executa lejer
depășirile la drum întins.
Până la urmă, în stilul
lor propriu, Rareș Lucaci și
Nissan Juke ne transmit
același mesaj: La volan, pe
scenă, dar și în orice ipostază
a vieții, căutăm libertatea de
a ne adapta •
Nissan
JUKE N-Design DCT7
Date tehnice
Preț de listă cu TVA (euro):
25.660
Putere (CP/rpm): 115/5.250
Cuplu (Nm/rpm):
180/1.750-4.000
0-100 km/h (s): 11,1
Viteză maximă (km/h): 180
Consum mediu (l/100 km):
6,1-6,4
EMISII CO2 (g/km): 139-146
Excelență Personalitate puternică și tehnologii inteligente.
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ŠKODA SUPERB iV PROFIL

Succes

propulsat de eficiență

Prima propulsie plug-in hybrid
din istoria constructorului ceh
alimentează argumentul eficienței,
cu care ŠKODA SUPERB și-a câștigat
reputația de investiție „Simply Clever“.
odelul
Š KO DA
SUPERB
și-a câș
tigat popularitatea drept o investiție
foarte eficientă, oferind confort, spațiu și eleganță la nivelul clasei mari, însă la prețuri
competitive chiar și pentru
automobilele din clasa medie.
Eficiența este definitorie și
pentru gama sa de motorizări.
Cu asemenea argumente,
ŠKODA SUPERB se bucură
GENTLEman’s car

de o carieră de succes nu doar
ca mașină de familie. Este o
alegere preferată de companiile care doresc un automobil
ce inspiră statut și este ideal
pentru călătoriile de afaceri,
fiindcă oferă confort și costuri de utilizare reduse, atunci
când parcurgi distanțe lungi.
Aceste atuuri sunt puse cu
atât mai mult în evidență de
SUPERB iV, primul model
din istoria mărcii Š KODA
care adoptă o propulsie
plug-in hybrid. SUPERB iV

Text: Alex Buțu • Foto: ŠKODA

utilizează un tandem format
din economicul motor pe
benzină 1.4 TSI, de 156 CP
(115 kW) și 250 Nm, și un
motor electric de 85 kW și
330 Nm. Sistemul plug-in
hybrid livrează per ansamblu
218 CP (160 kW) și 400 Nm.
Forța motrică este transmisă
către roțile punții frontale și
este gestionată și cu ajutorul
cutiei de viteze automată cu
6 trepte. Această transmisie specială încorporează nu
două, ci trei ambreiaje, ul-

timul făcând cuplarea între
motorul pe benzină și cel electric. Desigur, propulsia plugin hybrid folosește o baterie
litiu-ion, care a fost montată
în podea, înaintea punții posterioare. Aceasta are o capacitate de 13 kWh. Mulțumită
ei, 
Š KODA SUPERB iV
poate rula în regim pur electric până la 55 km (conform
WLTP). Iar împreună cu rezervorul de benzină de 50 de
litri asigură o autonomie maximă de până la 850 km. AstPrimăvară 2020 � 24

fel, propulsia plug-in hybrid
este adaptată pentru călătoriile îndelungate în condiții de
consum economic.
ŠKODA SUPERB iV este
echipată standard cu cablul
de încărcare Mode 2 (10 A),
iar opțional este disponibil cablul MODE 3 (16 A)
pentru încărcare rapidă. Cu
acesta din urmă sunt necesare
trei ore și jumătate pentru încărcarea bateriei la o stație sau
un wallbox de 3,6 kW. Folosind cablul Mode 2 sunt ne25 � Primăvară 2020

SUPERB iV se înscrie în normele subvențiilor
oferite în România pentru plug-in hybrid.
www.GENTLEmanscar.ro
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Transmisia automată cu trei ambreiaje
cuplează motorul pe benzină cu cel electric.

DIN MERS
Încărcarea bateriei și
conservarea nivelului său
de încărcare se fac și în
timpul mersului, cu ajutorul
motorului pe benzină.

cesare aproximativ cinci ore
pentru un ciclu de încărcare
complet la o priză casnică de
2,3 kW. Alimentarea cu cablu
se poate face, desigur, fără a se
irosi timp. Fie peste noapte,
la o priză de acasă, fie peste
zi, în timpul programului
de la birou sau al cumpărăturilor într-un supermarket.
Opțiunile devin mai ușor
accesibile, având în vedere că
din ce în ce mai multe clădiri
noi și parcări sunt prevăzute
cu stații de încărcare pentru
mașini electrice.
Mulțumită aplicației de
smartphone ŠKODA Connect, se poate verifica mereu
nivelul de încărcare al bateriei. De asemenea, aplicația oferă multiple funcții de control
GENTLEman’s car

ŠKODA SUPERB iV poate
rula până la 55 de kilometri
în mod pur electric.
de la distanță, inclusiv pornirea climatizării, înainte de a
pleca într-o călătorie. Astfel,
habitaclul va avea temperatura optimă și nu se va consuma
la fel de mult din capacitatea
bateriei pentru operarea climatizării în timpul rulării.

În plus, marele avantaj al
sistemului plug-in hybrid este
că încărcarea bateriei poate fi
făcută în mers. Iar șoferul are
control total asupra utilizării, conservării sau încărcării
bateriei în timpul rulării. Se
poate selecta unul dintre cele

trei moduri de rulare oferite
de sistemul Driving Mode
Select. În modul „E“ mașina
folosește doar motorul electric. Acesta este folosit pentru
circularea cu viteze reduse, tipice traficului din oraș. Când
ŠKODA SUPERB iV merge
în mod pur electric, rularea
sa este foarte silențioasă. De
aceea, pentru ca pietonii și
bicicliștii să perceapă apropierea sa, SUPERB iV este echipat în partea frontală cu un
generator de sunet. De asemenea, chiar dacă este prioritar
consumul economic, ŠKODA
SUPERB iV are un răspuns
prompt și în modul electric,
demarând de la 0 la 60 km/h
în 5 secunde. Potențialul său
dinamic este exploatat pe
Primăvară 2020 � 26

deplin când este selectat modul de rulare Sport. Atunci
sunt activate reglaje sportive
inclusiv pentru sistemul de
direcție, transmisia automată și controlul dinamic al
șasiului (DCC – Dynamic
Chassis Control). Sistemul
DCC o feră modurile Comfort, Normal și Sport, care
adaptează caracteristicile de
amortizare oferite de suspensii în funcție de parametrii
precum frânarea, accelerarea
și măsura în care sunt virate roțile. Atunci când propulsia modelului SUPERB
iV este comutată în modul
Sport, acesta demarează de
la 0 la 100 km/h în 7,7 secunde și atinge o viteză maximă de 224 km/h, motorul
27 � Primăvară 2020

Șoferul poate selecta
modurile de rulare sport,
hibrid sau pur electric.
electric oferind un boost de
putere pentru propulsorul pe
benzină.
Al treilea mod de rulare
este cel hibrid. În acest caz,
un sistem electronic gestionează felul în care cele două
tipuri de motor își împart sar-

cinile automat. Sistemul știe
în ce măsură să folosească fiecare motor, pentru a răspunde cât mai eficient și versatil
la solicitările șoferului. De
altfel, ŠKODA SUPERB iV
este creditată cu un consum
mediu de 1,4-1,5 l/100 km

și respectă strictele norme de
poluare Euro 6d-Temp, emisiile sale de CO2 având un
nivel mediu de 32-35 g/km.
În timpul deplasării în
modul hibrid, șoferul poate selecta prin intermediul
ecranului tactil din centrul
planșei de bord cât din resursele bateriei dorește să fie
conservate. De exemplu, când
circulă pe șosele extra urbane poate conserva resursele
bateriei, pentru a putea rula
cât mai mult în regim electric
când ajunge în trafic urban.
De asemenea, poate dicta ca
motorul pe benzină să încarce bateria în timpul mersului. Un alt ajutor important
în acest sens este felul în care
poate fi controlat sistemul
www.GENTLEmanscar.ro
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CONFORTABIL ȘI VERSATIL
Habitaclul spațios, silențiozitatea propulsiei și
suspensiile controlate electronic sunt completate
de portbagajul de 485 litri (510 l pentru
Combi) și posibilitatea rabatării banchetei,
dar și a scaunului pasagerului din față.

de regenerare a energiei în
timpul frânărilor. Încărcarea
bateriei cu ajutorul forței de
decelerare se produce și în
modul D (Drive) al transmisiei automate. Inclusiv când
se ridică piciorul de pe pedala
de accelerație, sau când se coboară un drum în pantă fără
să se apese accelerația. Dar
șoferul poate muta levierul
transmisiei în modul B, caz în
care se recuperează un nivel
crescut de energie, deoarece
motorul electric preia sarcina decelerării. Aceste funcții
ajută șoferul să își dezvolte un
stil de condus eficient, într-un
mod confortabil și intuitiv.
Însă nu doar propulsia
plug-in hybrid îl asistă pe
șofer pentru a se adapta la
condițiile de rulare. Modelul iV poate fi echipat cu
toate tehnologiile inteligente de care dispune versiunea
ŠKODA SUPERB odată cu
actualizarea primită anul
trecut. Echiparea standard
GENTLEman’s car

Prețurile
modelului
SUPERB iV
încep de la
33.381 euro
cu TVA.

denumită Ambition cuprinde dotări precum sistemul
de frânare automată pentru
evitarea coliziunilor, care
recunoaște și pietoni, airbag
pentru genunchii șoferului și
conectivitate compatibilă cu
Apple CarPlay. Echiparea superioară Style adaugă dotări
precum farurile cu matrice
LED și funcție de iluminare
în viraj. Iar opțional se pot
alege sistemul cruise control predictiv, care adaptea-

ză automat viteza de rulare
folosind informațiile de la
sistemul de recunoaștere a
indicatoarelor rutiere, sau
asistentul la blocaj în trafic
și funcția de menținere automată a mașinii între benzile
de rulare. De asemenea, sunt
oferite și sistemul de parcare
semi-automată, care face parcări laterale și paralele, sau sistemul Area View cu 4 camere
video, care oferă o vedere
panoramică în jurul mașinii.
Acest standard tehnologic
avangardist este completat de
o strategie de prețuri competitivă, care recomandă versiunea plug-in hybrid drept o
investiție eficientă. ŠKODA
SUPERB iV este disponibilă
în România cu versiunile de
echipare Ambition și Style,
ale căror prețuri pornesc de
la 33.381 de euro, respectiv
36.682 de euro pentru modelul
sedan. Prețurile includ TVA și
garanția extinsă la 4 ani, în limita a 120.000 de kilometri •
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Mercedes-Benz GLE Drive

Ninsoarea

leilor
Că suntem neputincioși în fața
naturii, nu e un secret. Partea bună
e că pe noi ne-au prins viscolul
și ninsoarea în mașina potrivită.
Text & Foto: Andrei Barbu

n 1997, Mercedes-Benz
lansa Clasa M. Primul
dintr-o nouă lume,
dedicată celor care-și
doreau o mașină premium, capabilă de off-road.
De-a lungul celor peste două
decenii, acest segment a căpătat
o amploare greu de imaginat și
fiecare brand are un jucător important în această clasă. Și, evi-

GENTLEman’s car

dent, concurența e mai acerbă
decât oricând. Tot pe parcursul
timpului, Clasa M și-a schimbat
numele în GLE, pentru a se alinia noii nomenclaturi a celor de
la Mercedes-Benz care stabilește
precis cărei clase îi aparține un
anumit model. Important însă
rămâne faptul că principiile
segmentului au rămas aceleași,
indiferent de cât de accelerată a
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fost evoluția tehnologiei. Iar
la acest din urmă capitol, noul
GLE strălucește.
Nu o să vorbesc prea mult
despre designul exterior, dar
o să mă concentrez pe cel
din interior. Pentru că aici
apare diferența majoră între GLE și rivalii săi. Pur și
simplu, alăturarea celor două
ecrane și integrarea lor astfel
încât să lase impresia unui
tot unitar este unică în segment. Și oricât de sceptic ai
fi sau oricât de mult îți place
analogul, e imposibil să nu te
îndrăgostești de claritatea și
de interacțiunea impecabilă
pe care o ai cu mașina. Și dacă
ar fi vorba doar despre două
ecrane perfecte, nu aș insista
atât de mult, însă interiorul

Mercedes-Benz GLE Drive

Echipat cu un sistem electric de 48V, noul GLE
integrează un starter/generator capabil să
ofere un plus de putere în momentele optime.
lui GLE este perfect din toate
punctele de vedere, oricât de
chițibușar ai fi. De la poziția
la volan, la materialele folosite și la calitatea finisărilor,
totul este exact așa cum te-ai
aștepta de la un MercedesBenz cu prețuri ce încep de
la 68.790 euro cu TVA.
Justificarea însă vine și
din grupul propulsor. Pen-

tru că versiunea de test – 450
4MATIC – are sub capotă un
motor de 3,0 litri, cu șase cilindri în linie care te răsfață cu
367 de cai-putere și 500 Nm.
Dar lucrurile nu se opresc aici,
pentru că vei beneficia și de
aportul sistemului EQ Boost.
Iar plusul contorizează alți
22 CP și 250 Nm. Ajutat de
cutia automată cu nouă trepte

Polivalență fără limite. Dacă echipezi mașina

cu suspensia pneumatică (2.035 de euro) și cu pachetul
On & Off-road (2.261 de euro), ai parte de un SUV capabil să
se deplaseze inclusiv pe trasee foarte dificile. Atât datorită
gărzii la sol reglabile, cât și reductorului care funcționează
în tandem cu sistemul Torque on Demand. Iar aici se simte
experiența câștigată de Mercedes-Benz de-a lungul deceniilor.

și de noul sistem 4MATIC,
GLE 450 accelerează de la
0 la 100 km/h în 5,7 secunde. Și când spuneam de noul
sistem 4MATIC, trebuie să
știi că acesta are un principiu
diferit de funcționare pentru
motorizările cu șase sau mai
mulți cilindri. Acum, puterea poate varia continuu,
fără limite procentuale, între cele două punți. Pentru a
putea fi realizat acest lucru,
noul GLE 450 4MATIC
are o nouă cutie de transfer,

cu ambreiaj multi-disc. Mai
mult, dacă optezi pentru pachetul On & Off-road, te poți
bucura de un reductor, iar
distribuția cuplului rămâne
variabilă în aceeași măsură. Ia
în calcul și suspensia pneumatică, reglabilă pe înălțime, și
vei avea o mașină extrem de
capabilă și în teren accidentat.
Dacă ești mai interesat
de comportamentul dinamic
decât de abilitățile de off-roader ale noului GLE, poți sta
liniștit, pentru că vei avea în
mâini volanul potrivit. Sistemul EQ Boost are grijă ca
răspunsul motorului să fie
instantaneu la apăsarea pedalei, iar cutia 9G-Tronic îți
va asigura mereu turația optimă pentru cuplul maxim.

Oricât de capabilă ar fi mașina în off-road
sau în condiții de aderență scăzută, ține
minte că totul depinde de anvelopele folosite.
GENTLEman’s car
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Direcția probabil că este cea
mai rapidă și mai bine echilibrată din segment, iar comportamentul suspensiei se
modifică radical în funcție de
modul de condus pe care îl selectezi. Și când spun radical,

chiar nu exagerez. Dacă în
modul Comfort simți că sub
tine se află o plăcintă pufoasă,
în modul Sport treci la o pizza
cu blat subțire, ușor crocant.
Iar la unison cu suspensia, totul se trezește la viață. Moto-

rul devine și mai prompt, iar
cutia ține treptele mai sus în
ture pentru a te lăsa să exploatezi toți cei 367 de cai-putere.
GLE 450 4MATIC demonstrează că experiența acumulată de Mercedes-Benz în

acest segment își spune cuvântul. Pentru că nu știu să existe
un alt model în segment care
știe să combine la fel de bine
dinamica și sportivitatea cu
abilități de off-roader, într-un
interior absolut superb •

Digitalizare
interioară. Noul GLE

te întâmpină la bord cu două ecrane
superbe, poziționate perfect și
integrate exemplar astfel încât să pară
un tot unitar. Mai ales că informațiile
oferite sunt clare ca ziua bună.

Mercedes-Benz
GLE 450 4MATIC
Date tehnice
Preț de listă cu TVA (euro):
74.490
Putere (CP): 367 + 22
Cuplu maxim (Nm): 500 + 250
0-100 km/h (s): 5,7
Viteză maximă (km/h): 250
Consum mediu (l/100 km):
8,6-10,8
EMISII CO2 (g/km): 195-246
Excelență Electrificarea ușoară
este pe placul celor șase cilindri.
GENTLEman’s car
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VOUCHERUL „WELCOME TO BMW“

La prima
intervenție
în service la un
dealer autorizat
BMW primești
un voucher
de 350 de lei.

Voucher
pentru
calitate

GENTLEman’s car

Service-urile independente
au jucat mereu cartea prețu
rilor, pentru a concura cu ser
vice‑urile autorizate BMW.
Dar calitatea serviciilor este
evident în favoarea atelierelor autorizate, prin folosirea
exclusiv a pieselor originale
BMW și a aparaturii de testare de ultimă generație, precum și prin experiența tehnicienilor specializați. Mai mult
de atât, BMW susține clienții
care fac prima intervenție în
service la un dealer autorizat
BMW, acordându-le un voucher de 350 de lei.
Până la urmă, nimic nu
poate compensa calitatea serviciilor tehnice la care apelezi
pentru a întreține automobilul propriu. De aceste servicii
depind siguranța, experiența
de condus, devalorizarea
mașinii și anduranța sa.
Practic, experiența premium
pentru care alegi un automobil BMW este deplină și prin
calitatea serviciilor pe care
BMW le oferă clienților săi.
Din aceste motive, BMW
vine în întâmpinarea posesorilor de modele înmatriculate
în România, susținându-i inclusiv financiar să apeleze la
standardele înalte asigurate
de service-urile sale autorizate. Astfel, a fost demarată din
luna martie a acestui an campania „Welcome to BMW“,
dedicată clienților care fac
prima vizită la un service autorizat BMW din România.
În cadrul acestei campanii
este oferit un voucher cu valoare netă de 350 de lei, pentru posesorii de automobile
BMW cu vechime de până la
10 ani. Acest voucher poate
fi apoi utilizat la următoarea
operațiune tehnică realizată la
un service BMW.
Ca un bonus, dacă la prima vizită plătită la un service
BMW se efectuează și schim-
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bul de ulei, atunci clientul
primește acces gratuit timp de
2 ani la serviciile BMW Mobile Care. Acestea sunt serviciile
de asistență oferite de BMW
în cazul defecțiunilor tehnice.
Valabilitatea voucherului
de 350 de lei este de 1 an. Iar
clientul îl poate utiliza oricând
în acest interval. La emiterea
voucherului, asistentul de service îl completează cu numele
clientului, dar și cu seria de
șasiu a automobilului. Astfel,
voucherul este transmisibil

GENTLEman’s car

către un nou proprietar, în
cazul în care automobilul este
vândut. Desigur, voucherul
este transmisibil dacă vânzarea mașinii se face în intervalul de valabilitate al acestuia.

Care sunt
condițiile
pentru acordarea
voucherului
de 350 de lei?
Voucherul cu valoare netă de
350 de lei este acordat pentru
orice automobil BMW cu ve-

chime de maximum 10 ani,
care este înscris în România.
Nu va fi acordată contravaloarea în bani a voucherului
BMW, iar acesta poate fi folosit doar pentru operațiuni tehnice a căror valoare este de minimum 350 de lei plus TVA.
Voucherul este valabil
pentru reparațiile tehnice
sau la nivel de caroserie, care
includ costul pieselor și accesoriilor, precum și prețul
manoperei. Cu alte cuvinte,
voucherul nu poate fi utili-

zat și pentru achiziționarea
accesoriilor originale BMW
sau a produselor de lifestyle,
care nu includ și costuri
de montaj.
În această campanie este
înscrisă întreaga rețea de service-uri BMW din țară. Poți
afla mai multe detalii contactând cel mai apropiat dealer
sau service BMW. Și, totodată, site-ul bmw.ro îți prezintă
informații despre toate serviciile și ofertele disponibile
pentru automobilul tău •
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Volvo XC90 Drive

Inovatorul
de rând
Acum câțiva ani, Volvo anunța
că renunță la motoarele mai
mari de doi litri. Și toată lumea
i-a crezut nebuni, mizând
pe un pariu cu pronostic sumbru.
În 2020, XC90 e mai bun
ca niciodată și e dovada clară că
o strategie clară aduce beneficii.
Text & Foto: Andrei Barbu

pre f inal de
2019, XC90 a
primit un face
lift mult-aștep
tat. Unul subtil
prin prisma designului, dar
consistent când vine vorba
despre tehnologie. În test
am avut versiunea de top,
T8 Twin Engine. Un plugin hybrid care-ți promite
marea cu sarea, sportivitatea
cu economia și confortul cu
dinamica. Pe scurt, XC90
T8 e genul de mașină care
vrea să le facă pe toate și care,
într-un final, te va convinge
că nu degeaba e pilonul care
a stat la baza revenirii brandului suedez.
GENTLEman’s car
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Motorul pe benzină este
unul de doi litri, tratat cu cele
mai bune soluții de supraalimentare pe care lumea auto le
știe. Astfel, cei patru cilindri

sunt responabili de livrarea
celor 303 cai-putere pe la vreo
6.000 de ture. Plus 400 Nm,
de la 2.200 la 4.800 de rotații
pe minut. Fiind un plug-in

hybrid, lucrurile nu se opresc
aici. Electrificarea contribuie
la agoniseala de putere și cuplu cu încă 87 de cai-putere
și 240 Nm. Și cum benzina
și electricitatea fac casă bună,
XC90 T8 Twin Engine face
suta în 5,8 secunde. Ceea ce
este extrem de impresionant,
ținând cont de faptul că vorbim despre o greutate de peste 2,2 tone, într-un SUV cu
șapte locuri.
Dar pe lângă cifrele și datele seci, XC90 T8 impresionează prin simpla atitudine.
Alege mașina în echiparea
Inscription pentru eleganță
și primești un pachet complet. Ai putere și rafinament,
www.GENTLEmanscar.ro
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Volvo XC90 Drive

Personalitate și atitudine
În echiparea Inscription, XC90 devine un companion elegant și
rafinat, care-și ascunde potențialul dinamic sub o siluetă superb
desenată, cu detalii subtile și forme greu de confundat.

Lângă portiera șoferului,
găsești bușonul pentru
alimentarea la priză.
Iar o încărcare completă
se întâmplă în medie
cam în patru ore.
într-un design atemporal,
cu forme parcă sculptate de
un maestru. Iar atunci când
jonglezi printre modurile de
condus, observi extreme. De
la modul Power, până la modul Pure. Dacă primul spune
totul prin nume, următorul
te lasă doar să ghicești. Și da,
intuiția funcționează și e vorba de un mod electric, perfect
pentru oraș. Bateria a crescut
ușor în dimensiuni pe parcursul timpului, iar acum a ajuns
la o capacitate de 11,6 kWh.
Iar acest lucru se traduce
într-o autonomie, după noile
norme de testare WLTP, ce
variază între 37 și 46 de kilometri. Adică suficient pentru
GENTLEman’s car

Așa cum îi șade bine
unui SUV premium, XC90
poate avea inclusiv jante
pe 22 inch.
ca marea majoritate dintre noi
să folosim mașina în mediul
urban preponderent în modul
electric. Mai ales că timpul de
încărcare este mic. Mai exact
e vorba despre cam patru ore
în cazul în care folosești o

priză casnică cu un amperaj
de 10A. Lăsând la o parte
avantajele economice și de
protecție a mediului în cazul
deplasării în modul electric,
te vei bucura de o experiență
unică. Iar aici intervine felul

în care interiorul lui XC90
este desenat, construit și
configurat.
Probabil că nu vei găsi în
lumea auto un interior care
știe să combine eleganța cu
minimalismul mai bine decât
o face XC90. Iar dacă reușești
să îl configurezi cum trebuie,
fiecare deschidere a portierei îți va arată o combinație
unică de piele, lemn, cristal și
metal. Totul e limpede, clar,
iar interacțiunea cu mașina
este atât de intuitivă încât
ecranul central, tactil, merită
să câștige premii în industria
de user-experience. Fiecare
atingere este o plăcere, fără
niciun fel de lag în execuția
Primăvară 2020 � 42

43 � Primăvară 2020

www.GENTLEmanscar.ro

Drive Volvo XC90

Combinația minimalistă a digitalului cu lemnul,
pielea, cristalul și metalul este ideal prezentată.
comenzii, iar controlul vocal este de mare fidelitate.
De la setări ale climatizării,
la încălzirea în scaune sau
setarea unei destinații, totul
se poate face prin comandă
vocală. Dacă tragi linie și
pui în calcul acest interior,
cu această soluție de propulsie, o să-ți rezulte nu doar un
SUV excelent, ci mai degrabă
o experiență. Mai ales că aici
intervine și ținuta de drum.

GENTLEman’s car

Pe lista de dotări opționale
vei regăsi suspensia pneumatică activă, pentru 2.280 de
euro. Și crede-mă, acesta este
un lucru pe care vei dori să-l
bifezi. În primul rând, pentru
că nivelul de confort este deplin. În al doilea rând, pentru
că vei avea o gardă la sol reglabilă pentru momentele mai
dificile care pot să se ivească.
Volvo XC90 T8 Twin
Engine are mulți rivali. De

la clasicul trio german, până
la britanicii sau niponii cu
tradiție. Și da, este extrem
de greu să te impui în acest
segment. Dar cu strategia
potrivită, cu atitudinea corectă poți să te diferențiezi.
Iar V
 olvo fix pe asta a mizat.
Pe a fi diferit, pe rotunjirea
colțurilor și pe redefinirea
modului în care ne raportăm la SUV-urile din această
clasă. Fler sau înțelepciune?

Volvo XC90 T8 Twin Engine
Date tehnice
Preț de listă cu TVA (euro):
82.760
Putere (CP): 303 + 87
Cuplu maxim (Nm): 400 + 240
0-100 km/h (s): 5,8
Viteză maximă (km/h): 230
Consum mediu (l/100 km):
2,5-7,7
EMISII CO2 (g/km): 57-175
Excelență Autonomia
în modul exclusiv electric.
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PROFIL HONDA CIVIC 5D

HONDA CIVIC 5D PROFIL

Perfecționistul
Aflată la a 10-a generație, Honda Civic 5D
continuă tradiția perfecționării, oferind
în versiunea actualizată un plus de rafinament
și o listă amplă de dotări avangardiste.
Text: Alex Buțu • Foto: Ciprian Mihai

onda Civic are
u nu l d i nt re
cele mai dis
tincte caractere
din mult disputatul segment
al modelelor hatchback compacte. Iar această reputație
este câștigată atât prin designul inconfundabil, cât și prin
ținuta de drum care combină
plăcerea condusului dinamic
cu un nivel de confort înalt.
Civic se remarcă prin poziția
GENTLEman’s car

de condus joasă, rigiditatea
torsională crescută și amortizarea foarte eficientă și lipsită de vibrații și zgomote a
suspensiilor cu configurație
MacPherson pe față și multilink pe spate. Nivelul redus de
vibrații și precizia definesc și
sistemul de servodirecție, care
are două pinioane și asistare
electrică variabilă. Iar amortizoarele adaptive opționale
și padelele pentru schimbarea

treptelor de viteză amplifică
experiența sportivă de la volanul modelului Civic.
Acum, versiunea Honda
Civic în format hatchback cu
5 portiere primește o serie de
actualizări, care sporesc rafinamentul acestui model cu
tradiție îndelungată. Avangardismul estetic al modelului Civic sfidează trecerea
timpului, popularitatea sa
justificând doar retușuri sub-

tile. Noile decupaje din spoilerul frontal încadrează lamele curbate, al căror design este
replicat de luminile de zi ale
farurilor care folosesc tehnologie LED. Jantele c u design
nou contribuie la precizia pe
care o insuflă liniile foarte
ferm trasate ale caroseriei și
nota de sportivitate insuflată
de eleronul lunetei.
În habitaclu s-a pus accent
pe un plus de rafinament și
Primăvară 2020 � 46

ergonomie, subliniat de materialele de calitate superioară,
aplicațiile cu textură nouă și
reglajul electric pe 8 direcții
oferit pentru scaunul șofe
rului. Honda a ascultat cerin
țele clienților și a completat
ecranul tactil de 7 inch din
centrul planșei de bord cu
butoane pentru funcțiile de
infotainment și climatizare.
Sistemul multimedia H
 onda
Connect oferă standard conectivitate compatibilă cu
Apple CarPlay și Android
47 � Primăvară 2020

Auto și integrează sistemul
de navigație Garmin.
Honda Civic 5D beneficiază standard și de ansamblul de sisteme inteligente de
asistare a condusului Honda
Sensing. Acesta include sis-

temul de frânare automată
pentru atenuarea unei coliziuni (cu funcție de detectare a mașinilor și pietonilor),
sistemul de avertizare la părăsirea benzii de circulație,
sistemul de menținere a

Popularitatea design-ului
avangardist al caroseriei
a justificat doar actualizări
integrate subtil.

benzii de circulație care
corec
t ează direcția, sistemul care corectează direcția
atunci când detectează dacă
mașina e în pericol de a părăsi carosabilul, sistemul de
recunoaștere și afișare a semnelor de circulație, limitatorul
inteligent de viteză (folosește
informațiile sistemului de
recunoaștere a semnelor de
circulație pentru a stabili
automat limita de viteză) și
cruise control-ul adaptiv (în
cazul modelelor cu transmiwww.GENTLEmanscar.ro
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Un plus de rafinament și ergonomie
Habitaclul a evoluat primind materiale de calitate superioară și
un scaun de șofer care are opțional reglaj electric pe 8 direcții.
Ecranul de 7 inch din bord a fost completat cu butoane care fac
și mai ușoară acționarea funcțiilor de infotainment și climatizare.

sie automată are și funcție
L ow-Speed Following care
decelerează automat până
la oprire, când automobilul
din față se oprește din rulare). Pentru pachetele de
dotări superioare sunt oferite opțional sistemul care
avertizează atunci când sunt
detectate vehicule în unghiul
mort și sistemul de detectare
a vehiculelor care se apropie
când Honda Civic 5D face o

manevră în marșarier. Acesta
din urmă completează camera
video pentru marșarier.
În ceea ce privește motorizarea, Honda Civic 5D
este propusă în România cu
eficientul motor pe benzină
1.5 VTEC Turbo. Acesta livrează 182 CP și un cuplu de
240 Nm disponibil pe o plajă
de turații cuprinsă între 1.900
și 5.000 rpm, ceea ce îi oferă
o elasticitate care contribuie

la plăcerea condusului. Propulsorul poate fi cuplat cu o
cutie manuală cu șase trepte,
la care apreciem indexarea
precisă a treptelor, sau se
poate opta pentru transmisia
automată CVT cu 7 trepte.
Honda creditează propulsorul
cu un consum mixt (conform
WLTP), de 6,1 l/100 km
pentru transmisia manuală
și 6,7 l/100 km pentru cea
automată.

Succesul comercial al
modelului Honda Civic 5D
este datorat și politicii de
prețuri atractive, care includ
dotări generoase menționate
mai sus. Versiunea actualizată a hatchback-ului este
acum disponibilă în România cu prețuri ce pornesc de
la 22.400 de euro cu TVA
inclus pentru varianta de
echipare Sport, cu transmisie
manuală •

Suspensiile
sunt un
punct forte
pentru Honda
Civic, oferind
agilitate și
o amortizare
cu nivel
scăzut de
vibrații și
sunet.

GENTLEman’s car
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Renault Captur Drive

Accent
pe calitate
Renault nu a făcut rabat la nici un capitol, fiindcă
noul Captur are misiunea de a rămâne lider de vânzări
în segmentul european al modelelor SUV/crossover
urbane, având concurenți din ce în ce mai numeroși.
Text: Alex Buțu • Foto: Andrei Barbu

m venit cu
așteptări
mari la testul de lan
sare a noii
generații Renault Captur în
România. Și asta pentru că
m-a convins deja evoluția noului Renault Clio, care este
construit pe platforma
CFM-B ca și Captur. Cross
over-ul urmează aceleași standarde înalte în ceea ce privește
calitatea de fabricație, ținuta

GENTLEman’s car

de drum și tehnologiile inteligente de asistare a condusului.
Designul exterior interpretează într-un mod avangardist temele care au definit
identitatea primei generații.
Iar la interior primează ergonomia și ecranele centrale
tactile, de până la 9,3 inch.
Toate acestea sunt completate
de atenția pe care constructorul francez a acordat-o pentru calitatea percepută, lucru
evidențiat de finisări și de

plasarea materialor moi în
majoritatea locurilor pe care
pasagerii le ating frecvent.
Spațiul pentru genunchii pasagerilor din spate a crescut cu
17 mm. În plus, portbagajul
a câștigat 81 de litri, ajungând
la cel mai mare volum oferit
în acest segment de piață
(536 litri). Noul 
R enault
Captur se remarcă și prin modularitatea habitaclului, datorată banchetei rabatabile care
glisează 160 mm.
Dar ce am apreciat cel
mai mult în cazul noului
R enault Captur este expe
riența de la volan. Suspensia este unul dintre principalele atuuri ale noului
R enault Captur, fiind una
dintre cele mai rafinate din
segment. Are o toleranță
lău
d abilă la denivelări,
estom
p ându-le f ără zgomot și vibrații notabile.
Iar garda la sol permisivă
(174 mm) ajută la rândul
ei să nu te crispezi când

mergi pe drum accidentat.
Îmbunătățirile aduse izolării
fonice completează confortul, zgomotul perceput în
habitaclu fiind cu 1,5-2 dB
mai mic la viteze de până la
130 km/h. Doar la viteze de
autostradă devine perceptibil
sunetul curenților de aer la
nivelul montanților frontali și
un pic la pasajele roților față.
Plăcerea condusului este
sporită și de reglajele noului sistem de direcție. Este
mai precis, mai comunicativ și opune o rezistență mai
bine dozată. Astfel, te simți
mai conectat la experiența
c ondu s u lu i. Toto d at ă ,
Captur poate fi echipat și cu
sistemul Multi-Sense, care
permite selectarea a 3 moduri de condus (Eco, Sport,
MySense) și reglează răspunsul motorului și direcției.
Gama de motorizări pune accent pe eficiență și diversitate.
Diesel-ul Blue dCi de 1,5 litri
este disponibil în versiuni de
Primăvară 2020 � 50

Prețurile noului Renault Captur pornesc în România de la
15.900 de euro cu TVA pentru echiparea LIFE cu motorizare
pe benzină TCe 100 și transmisie manuală cu 5 trepte.
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Renault Captur Drive

ETALON DE CONFORT

Indiferent de tipul de denivelare pe care îl întâmpină, suspensiile noului Captur estompează șocurile
cu eficiență. Destinderea și revenirea amortizoa-

95 și 115 CP. Motorul pe benzină TCe de 1 litru și 100 CP
este propus și în variantă cu
GPL. Iar propulsorul superior, TCe de 1,3 litri, oferă 130
sau 155 CP. Opțional este
oferită transmisia automată
EDC cu ambreiaj dublu și
7 trepte, pentru motoarele
TCe 130, TCe 155 și Blue
dCi 115. În 2020, gama va
fi completată cu propulsia
plug-in hybrid E-TECH care
promite o autonomie electrică de până la 65 km în oraș,
sau 45 km în regim mixt.
Pe parcursul celor două zile
de test am condus variantele
GENTLEman’s car

relor se face elastic, astfel că roata nu cade sec în
denivelare. De altfel, nivelul scăzut al vibrațiilor și
zgomotelor pe care le transmit suspensiile sunt de
referință pentru acest segment.

cu propulsoare TCe 100 cu
3 cilindri și TCe 130 cu patru
cilindri. Cuplul de 240 Nm
livrat de la 1.600 rpm și
eta
j area cutiei de viteze
manuală cu 6 trepte, ajută
motorul de 130 CP să răspundă prompt de la turații
joase. TCe 130 își găsește
resursele cu lejeritate și îi in-

suflă lui Captur un tonus care
completează ținuta de drum
rafinată. Propulsorul turbo de 1 litru și 100 CP este
cuplat la o cutie de viteze cu
5 trepte și dispune de 160 Nm
de la 2.750 rpm. El este creditat cu un consum mediu
de 5,1-5,2 l/100 km. Și l-am
apreciat în deosebi pentru

silențiozitate și livrarea cursivă a puterii în traficul de
tip stop and go din oraș.
Prețurile noului Renault
Captur pornesc de la 15.900
de euro cu TVA, pentru
moto
r izarea TCe 100 cu
echi
p are LIFE. Echiparea
de bază LIFE dispune standard de dotări precum sistemul pentru păstrarea benzii de circulație (activ de la
60 km/h), sistemul de frânare automată (care detectează
și pietoni și bicicliști și este
activ atât ziua, cât și noap-

În 2020, gama va fi completată cu o propulsie
plug-in hybrid, care va asigura autonomie
electrică de 65 km în oraș, având 2 motoare
electrice și unul pe benzină de 1,6 litri.
Primăvară 2020 � 52

tea), sistemul de recunoaștere
a semnelor de circulație, cruise control, aprindere automată a farurilor, lumini față/
spate full LED și lumini
de zi LED, aer condiționat
cu reglare manuală, geamuri electrice față/spate,
afișaj de bord cu ecran TFT
de 4,2 inch, bluetooth. Nu
lipsesc apelul de urgență
(112), airbag-urile frontale și
laterale (tip cortină) și sistemul ISOFIX pentru scaune
de copil. Desigur, acestea
completează punctajul maxim de 5 stele obținut la testele de coliziune Euro NCAP.
Nivelul de echipare superior,
denumit ZEN, adaugă sistemul EASY LINK cu ecran
de 7 inch, compatibilitate
Apple CarPlay și Android
Auto, precum și spațiu pen53 � Primăvară 2020

Sunt posibile 90 de combinații de personalizare pentru caroserie și 18 pentru interior.
Opțional este oferit un plafon panoramic.
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tru încărcarea smartphoneului prin inducție. Echiparea
de top INTENSE include și
aer condiționat automat, scaune față încălzite, senzori de
parcare spate, sistem EASY
LINK cu ecran de 7 inch și
navigație (cu harta României), afișaj de bord TFT de
7 inch, sistem Multi-Sense

cu 3 moduri de condus, asistent adaptiv pentru faza lungă, senzori de ploaie pentru
ștergătoarele de parbriz.
Nu în cele din urmă, din
lista de opțiuni pot fi adăugate dotări precum camerele
video care oferă o vedere în
jurul mașinii, sistemul de
asistare la manevrele de parcare, sistemul de detectare
a mașinilor care urmează să
treacă prin spatele lui Captur
în timpul unei manevre în
marșarier sau sistemul de

asistență pe autostradă și în
blocaje de trafic. Acesta din
urmă funcționează între 0 și
160 km/h, păstrează distanța
în raport cu mașinile din
față, repune automat mașina
în mișcare după o staționare
de maximum 3 secunde și
menține automat mașina între marcajele benzii de rulare.
Toate aceste tehnologii
avansate oglindesc pretențiile
din ce în ce mai sofisticate ale
clienților, dar sunt și rezultatul concurenței acerbe din

segmentul modelelor SUV/
crossover urbane. Este un segment cu o creștere foarte dinamică, în care prima generație
Renault Captur a fost alegerea
preferată de 1,5 milioane de
clienți, de la debutul său din
2013. Acum, a doua generație
aduce standarde elevate și un
spectru amplu de motorizări și opțiuni de echipare și
personalizare, pentru a păstra statutul de cel mai bine
vândut SUV/crossover urban
din Europa •
Renault
Captur TCe 100 LIFE
Date tehnice
Preț de listă cu TVA (euro):
de la 15.900
Putere (CP/rpm): 100/5.000
Cuplu (Nm/rpm): 160/2.750
0-100 km/h (s): 13,3
Viteză maximă (km/h): 173
Consum mediu (l/100 km):
5,1-5,2
EMISII CO2 (g/km): 116-118
Excelență Confort și rafinament evoluate substanțial.
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Harley-Davidson Istorie

Harley-Davidson:
117 ani
de istorie
Frații
Harley & Davidson

Harley-Davidson
este cel mai longeviv producător
de motociclete din lume.
Legendara marcă americană
a trecut prin două războaie
mondiale și crize financiare
globale, fiind de zeci de ani unul
dintre cei mai mari producători
de motociclete din lume.
Text: Marius Băcilă • Foto: Harley-Davidson

William
Harley

William
Davidson

GENTLEman’s car

Arthur
Davidson

Walter
Davidson

eea ce avea să devină Harley-Davidson Motor Company își are începuturile la finalul secolului 19, în
două case de pe Ninth Street din orașul Milwaukee,
în Wisconsin. Una era casa familiei Harley, cealaltă a familiei Davidson. William Sylvester H
 arley
s-a născut în 1880, iar vecinul său, Arthur, mezinul familiei
Davidson, era cu doar un an mai mic. Ca mai toți băieții din acele
vremuri, cei doi erau fascinați de noul și interesantul vehicul –
bicicleta. William Harley era atât de pasionat, încât s-a angajat
la o fabrică de biciclete din Milwaukee pe când avea doar 15 ani.
La începutul secolului 20, William avansase de la nivelul de
muncitor care asambla bicicletele până la cel de proiectant. Apoi
a plecat de la fabrica de biciclete, ca să se angajeze la Barth Manufacturing Company. Arthur Davidson era și el proiectant la Barth
și cei doi, împreună cu un prieten de-al lor, Henry Melk, care
avea un strung, încercau să producă un prototip de motocicletă
în timpul lor liber.
William și Arthur și-au dat seama că, pentru a construi o motocicletă de la zero, aveau nevoie de un strungar, așa că au apelat la
Walter, fratele mai mare al lui A rthur Davidson, un strungar priceput, care lucrase pentru compania de căi ferate din Milwaukee.
În 1903 le-a ieșit primul model, de fapt o bicicletă cu motor
(cum erau cam toate motocicletele de atunci), cu motor monocilindric de 116 cmc, montat într-un cadru de bicicletă, păstrând
pedalele. Când au testat-o, însă, au constatat că nu avea suficientă putere ca să urce pante mai abrupte fără a primi ajutor de
la pedale. Inventatorul de origine norvegiană Ole Evinrude (care
avea să inventeze motorul montat extern pentru ambarcațiuni,
câțiva ani mai târziu) i-a ajutat pe cei trei să facă un nou motor,
de 405 cmc, tot cu un cilindru. Cadrul în buclă era similar cu al
motocicletelor Milwaukee Merkel, distingându-se deja destul de
mult de cele ale bicicletelor.
Harley și frații Davidson au construit prima fabrică, pe
Chestnut Street (care avea să devină mai târziu Juneau Avenue),
în 1906, acolo unde se află și acum sediul central al companiei.
Prima fabrică era o clădire modestă din lemn, de 12 pe 18 metri.
Primăvară 2020 � 56

DEFINIȚIA SUCCESULUI
La începutul secolului 19,
Harley-Davidson era doar unul dintre
sutele de producători de motociclete.
În 1950, majoritatea concurenților
americani dispăruseră și HarleyDavidson era numărul 1 în lume.

În 1907, compania devenea „Incorporated“, adică societate pe
acțiuni, iar William Davidson se alătura și el oficial. Harley și cei
trei frați Davidson erau acționarii. Arthur Davidson era director
de vânzări și secretar, William Davidson devenea directorul de
producție. Walter Davidson era președintele companiei, în timp
ce William Harley, care tocmai absolvise și devenise inginer, își
asuma rolurile de proiectant și trezorier. În 1907, producția s-a
triplat, la 150 de unități.
De ce se numea compania Harley-Davidson, deși între parteneri se afla un singur Harley, dar trei frați Davidson? Pentru
că ideea construirii unei biciclete cu motor o avusese prima dată
William Harley, așa că toată lumea a fost de acord că numele lui
ar trebui să fie primul.
Poate unul dintre secretele succesului companiei americane,
atunci, la începuturi, este că toți cei patru fondatori erau cu adevărat pasionați de motociclete. Participau la curse, se plimbau,
mergeau oriunde pe ele. Harley și frații Davidson erau foarte
implicați în tot ce însemna motociclism și toți patru au lucrat
în companie literalmente toată viața. Azi, Harley-Davidson este
unul dintre cei mai mari producători de motociclete din lume și
singurul care a produs motociclete neîntrerupt timp de 117 ani •

Harley-Davidson Serial #1,
1904 – exemplarul există și
acum, la muzeul din Milwaukee.

COMUNITATE

Competițiile erau Motocicliștii s-au adunat
foarte importante pentru întotdeauna în jurul
producătorul din Milwaukee. numelui Harley-Davidson.
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BMW Seria 1 Drive

În rând
cu lumea
Noul BMW Seria 1 nu mai e rebelul
clasei sale. Și-a
reconsiderat
principiile și
a devenit, cel
puțin teoretic,
mai cuminte,
mai serios și mai
matur. Teoretic,
da?
Text & Foto: Andrei Barbu

ompactele premium sunt o
categorie aparte. Din mai
multe motive.
Dar principalul e acela că
trebuie să lupte cu liderul segmentului, adică Volkswagen
Golf. Cel mai adesea, un Golf
e mai accesibil, mai practic,
mai bine echipat și, în general, le face pe plac tuturor.
Singurul lucru care-i lipsește,
e sigla unui brand premium.
Așa că Seria 1, A3 sau Clasa A
pot părea niște aroganți prin
comparație, mai ales dacă
privești lucrurile superficial.
Pentru că oricât ai încerca să
găsești asemănări între Golf
și rivalii săi premium, la un
GENTLEman’s car

moment dat, ele dispar. Și
poate că noul Seria 1 nu e
cel mai bun exemplu pentru
polivalența unei compacte,
însă mașina asta face unele
lucruri atât de bine, încât e
greu să nu o apreciezi.
Trecerea la o platformă
cu tracțiune față are avantajele ei, cu toate că propulsia
S eriei 1 de odinioară avea
farmecul ei. Dar, așa cum
ziceam, noua filozofie a platformei comune îi permite
compactei bavareze să vină cu
un plus de spațiu care-i lipsea.
Mai ales pentru cei din spate.
Sigur, și acum lucrurile sunt
departe de ideal, dar e mult
mai bine. Pe urmă, BMW
a reușit să împartă costuriPrimăvară 2020 � 58
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le necesare dezvoltării între
multe modele: Seria 1, X1,
X2 și Seria 2, plus familia de
MINI-uri. Financiar, asta e o
mișcare deșteaptă. Mai ales că
numărul celor care-și cumpărau un Seria 1 pentru propulsia sa era unul destul de mic.
Dar partea cea mai bună e că
BMW nu s-a mulțumit cu un
produs competitiv pe piață, ci
a reușit să creeze una dintre
cele mai mari surprize când
vine vorba despre dinamică și
despre plăcerea de a conduce

GENTLEman’s car

BMW Seria 1 Drive

o mașină de la care așteptările
nu sunt cele mai mari.
Nu vreau să intru prea
mult în detalii tehnice, însă
noul Seria 1 fentează mecanica pură și elimină nevoia
unui diferențial cu alunecare
limitată pe puntea față prin
introducerea unui sistem electronic de control al pierderii
de aderență. Acest sistem a
debutat pe electricul i3s și
are acronimul ARB. Limita
rea pierderii de aderență este
posibilă printr-o unitate elec-

tronică poziționată direct în
unitatea de control a motorului și lucrează în tandem cu
cea a sistemul electronic de
control al stabilității. Declarativ, sistemul reacționează de
trei ori mai repede decât un
DSC clasic, iar cel de la volan
percepe corecțiile ca fiind de
10 ori mai rapide. Știu că sună
a marketing și comunicat de
presă, însă noul 120d xDrive
elimină subvirarea cauzată
de accelerația în viraj într-un
mod pe care nu l-am mai în-

tâlnit până acum. Pentru că
totul se întâmplă extrem de
rapid, iar senzația pe care o ai
de la volan este una mult mai
mecanică și mai pură decât
te-ai aștepta. Iar partea cea
mai bună este că noul sistem
xDrive poate livra cuplul în
proporție de 50:50 între cele
două punți în funcție de unghiul de bracaj, de poziția pedalei de accelerație, de viteză
și de cuplul disponibil. Astfel, cu toate aceste elemente
lucrând împreună pentru o
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experiență cât mai plăcută
la volan, noul Seria 1 devine o mașină extrem de agilă
pentru segmentul său, chiar
și atunci când vorbim despre
un 120d xDrive.
Cu 190 de cai-putere și la
4.000 de rotații pe minut și
cu un moment motor maxim
de 400 Nm, disponibil între
1.750 și 2.500 de rotații pe
minut, noul 120d xDrive accelerează de la 0 la 100 km/h
în doar 7 secunde și atinge o
viteză maximă de 230 km/h.
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Design
controversat,
evoluție controversată,
rezultat
controversat.
Exact ce-i
place lui
BMW!

Ceea ce sună foarte bine. Dar
dacă echipezi mașina cu pachetul M Sport, care include
atât direcția, cât și suspensia M Sport, o să ai o altă
surpriză. Pentru că mașina
se conduce ca un hothatch
când vine vorba despre dinamică. Este rigidă și fermă,
iar direcția are, în sfârșit, un
feedback. Prin urmare, din
punct de vedere dinamic,
un 120d xDrive, cu pachetul M Sport, este o jucărie
impresionantă. Dar face asta

sacrificând confortul. Pentru că aceeași suspensie care
te-ncântă pe viraje, te va scoate din minți când drumurile
se strică. Personal, mie mi-a
părut prea rigidă pentru o
compactă diesel, cu aptitudini polivalente. Sigur, asta
poate și pentru că am îmbătrânit. E ciudat cum acum am
ajuns să critic lucrurile pe care
până nu demult le admiram
la o mașină… În fine, dacă
privești noul Seria 1 din perspectiva unei mașini de fami-
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Drive BMW Seria 1

Domeniul Bogdan Profil

Domeniul
Bogdan a luat
naştere din
dorința de a
produce vinuri
în armonie
cu natura,
obținând
prin rigorile
viticulturii
biodinamice
vinuri
recompensate
cu lauri
internaționali.

lie, eu zic să uiți de suspensia
M Sport. Dar na, cum ziceam, poate e doar vina mea.
Altfel, cu mașina asta vei
avea un interior impecabil.
Nu arată nici pe departe la
fel de spectaculos precum cel
din Clasa A, însă pare mai
bine construit, cu materiale
mai bune și vine cu o senzație
de calitate care nu dispare și
care nu e umbrită de un design ultra-modern. Totul este
gândit pentru utilitate maximă, iar iDrive-ul rămâne
cel mai prietenos sistem din
segment. Pur și simplu claritatea meniurilor, a setărilor și
a opțiunilor, cu acționare prin
intermediul selectorului rotativ, dar și cu ajutorul ecranului central tactil, sunt pentru
mine exemplul de urmat.
Nu știu dacă noul Seria 1
este cel mai bun model din

Interiorul e mult mai conservator
decât al Clasei A. Dar nu-ți face griji,
mie-mi pare ceva mai solid și mai pretențios.
GENTLEman’s car

segment, dar știu sigur că
poate fi o mașină foarte dinamică și pe care o să o iubești
pe viraje, dar pe care o să o
urăști pe drumuri proaste.
Evident, totul ține de cum
o configurezi și de ce anume
preferi. Dacă testul ăsta ar fi
avut loc acum 10 ani, mașina
asta m-ar fi cucerit. Acum,
cred că un mix între sportivitate și confort e alegerea mai
potrivită. Până la urmă, totul
ține de perspectiva din care
privești, nu?
BMW
Seria 1 120d xDrive
Date tehnice
Preț de listă cu TVA (euro):
37.425
Putere (CP/rpm):
190/2.500-4.000
Cuplu maxim (Nm/rpm):
400/1.750-4.000
0-100 km/h (s): 7,0
Viteză maximă (km/h): 230
Consum mediu (l/100 km):
4,5-4,7
EMISII CO2 (g/km): 117-124
Excelență Dinamică imbatabilă cu pachetul M Sport.
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iile Domeniul
Bogdan sunt
certif icate ca
biologice conform normelor europene de
către Austria Bio Garantie.
Lucrările în vie sunt făcute
după principiile viticulturii
biodinamice sub îndrumarea
dr. agronom în Biodinamică
Leonello Anello, unul dintre
cei mai reputaţi specialişti în
domeniu. Acesta se bucură de
o reputație deosebită în domeniu pe plan internațional
– unde colaborează cu peste
50 de crame biodinamice de
top – iar în România dirijează operațiunile de la Domeniul Bogdan, din Dobrogea
(Murfatlar).
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Armonie
cu natura

„Lucrăm în mod cu totul
diferit de agricultura «convenţională» de azi – mie îmi
place să îi spun «agricultură
chimică». Pentru că, de fapt,
NOI suntem convenţionali –
biodinamicii! NOI suntem istoria agriculturii! Noi suntem
tot ce omul a învăţat în zece
mii de ani să facă – o agricultură fără chimicale de sinteză.
Noi suntem trecutul, dar în
acelaşi timp suntem prezentul
şi VIITORUL“, afirmă doctorul Anello.
Viticultura biodinamică
include toate principiile necesare certificării „bio/eco/
organic“ dar le și depășește,
introducând în plus o serie
de proceduri chiar mai stric-

te. Nu se folosesc produse
chimice de sinteză (ierbicide,
pesticide, îngrășăminte chimice, fungicide etc.). „Vinul
este liber de orice organism
modificat genetic, drojdiile
sunt cele naturale, proprii
soiurilor și regiunii“ – subliniază doctorul Anello. Între
rândurile cu viță sunt cultivate alte specii de plante – fasole, mazăre, lucernă, rădăcinoase și altele – care au rolul
de a absorbi și fixa azotul în
sol și de a stimula diversitatea
și imunitatea tuturor organismelor din ecosistem. Tăierile
în vie se fac atunci când Luna
este în descreștere, iar seva
plantelor coboară spre sol, iar
alte lucrări se fac când este în
creștere, și seva se ridică spre
fructe și frunze.
Toate acestea permit terroir-ului să se exprime prin dezvoltarea de arome autentice şi
prin producerea unor vinuri
cu personalitate. Astfel, vinurile Domeniului Bogdan
s-au bucurat de numeroase
recunoașteri internaționale

la: Chardonnay du Monde
2018 și 2019, Challenge Millesime Bio, Franța (cel mai
important concurs de vinuri
bio din lume) – cu Aur pentru
Cabernetul Sauvignon rose
2017 și Argint pentru Sauvignon Blanc 2017, Muscat
Ottonel 2017 și Fetească neagră 2017; Argint la Concours
Mondial de Bruxelles pentru
Riesling 2017; Bronz la Decanter World Wine Wawards
pentru Feteasca neagră 2017;
Argint la The Organic Masters pentru Riesling 2017 și
Cuvee Christian 2017 •
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Drive Hyundai Tucson

Hyundai Tucson Drive
ntr-un segment de
piață din ce în ce
mai competitiv și
care atrage din ce în
ce mai multă atenție,
trebuie să ieși în evidență pentru a nu rămâne anonim. Iar
când unul dintre principalele motive ce stau în spatele
unei achiziții este designul,
trebuie să te asiguri că totul
se armonizează perfect. Noul
Tucson se prezintă acum cu o
nouă formă a semnăturii luminoase și preia grila frontală
impunătoare devenită deja tipică pentru marca Hyundai,
astfel încât gama de SUV-uri
a producătorului afișează un
design unitar. Încadrat între
mai micul Kona și mai marele Santa Fe, Tucson nu are
o misiune ușoară în lupta cu
rivalii săi, dar știe să mizeze
pe lucrurile ce contează cu
adevărat. Pe lângă silueta
dinamică și designul care-ți
fură privirea, Tucson aduce
în acest segment și o serie de
tehnologii de top.
Printre ele se numără și o
combinație foarte interesantă a motorului și transmisiei.
În acest caz, vorbim despre
un motor pe benzină, supraalimentat, de 1,6 litri, ce
dezvoltă 177 de cai-putere la
5.500 de rotații pe minut și
265 Nm. Cuplat unei transmisii automate cu dublu ambreiaj și șapte trepte, cuplul
maxim al mașinii este disponibil între 1.500 și 4.500
de rotații pe minut, fapt ce
îți va oferi accelerații în reprize exemplare. Sistemul
de tracțiune integrală este
și el prezent, așa că sprintul

Revitalizare
Text și foto: Andrei Barbu

Tucson a trecut recent printr-o serie
de modificări menite să-l facă și mai
dezirabil în ochii potențialilor clienți.
GENTLEman’s car

de la 0 la 100 km/h durează
doar 9,1 secunde. Cu aceste
performanțe dinamice, noul
Tucson intră cumva într-o
ligă proprie și plusează cu
un nivel de confort exemplar. Sigur, ținuta de drum
nu mizează pe sportivitate,
dar nici nu trebuie să ai astPrimăvară 2020 � 64

Hyundai Tucson
1.6 l, 177 CP, 4WD, 7 DCT
Date tehnice
Preț de listă cu TVA (euro):
30.048
Putere (CP/rpm): 177/5.500
Cuplu (Nm/rpm): 265/1.500-4.500
0-100 km/h (s): 9,1
Viteză maximă (km/h): 201
Consum mediu (l/100 km): 8,3
EMISII CO2 (g/km): 188
Excelență Dinamică și confort
superior, într-un pachet accesibil.

fel de pretenții de la un SUV
compact. Un alt aspect important este existența unui
diferențial central blocabil,
activat electronic, care sigur
îți va fi de folos pentru ieșirile
în off-road.
Așa cum Hyundai ne-a
obișnuit deja, nivelul de
echipare este unul extrem de
generos, mai ales dacă alegi
una dintre versiunile superioare, așa cum sunt Premium
sau Luxury. În orice caz, noul
Tucson demonstrează că este
hotărât să rămână best-seller
în gama Hyundai și să lupte pentru o cotă de piață cât
mai bună. Iar atuurile sunt de
partea sa •
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starcar
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Gran Coupé-ul BMW i4 sosește anul
viitor cu o propulsie electrică la
fel de puternică precum un V8.
Text: Alex Buțu • Foto: BMW
ea mai arzătoare
întrebare despre
orice automobil
electric este în
continuare cea legată de autonomie. Iar BMW promite
că a 5-a generație a propulsiei sale electrice eDrive nu va
dezamăgi. Concret, în 2021
va demara producția Gran
Coupé-ului electric i4, care va
dispune de o baterie de circa
80 kWh, creditată cu o autonomie de 600 km (conform
nor
m elor WLTP). BMW
subliniază construcţia foarte
subţire şi densitatea energetică optimizată a bateriei.
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Eforturile au condus la reducerea greutății bateriei până la
550 kg. Nu e tocmai puțin,
dar BMW i4 va fi echipat cu
un motor electric capabil să livreze 530 CP (390 kW), ceea
ce îi va permite să sprinteze de
la 0 la 100 km/h în aproximativ 4 secunde. De asemenea,
viteza maximă se plafonează
la peste 200 km/h. Rapidă
va fi și încărcarea, BMW i4
putând fi alimentat cu electricitate de la stații de până la
150 kW.
Aceste cifre au fost publicate odată cu dezvăluirea
superbului concept care pre-

BMW
Concept i4
figurează modelul i4 de serie.
Silueta grațioasă este completată de reinterpretarea curajoasă a grilei frontale, care
acum are dispunere verticală
și dimensiuni crescute considerabil. Designul conceptului
este foarte apropiat de cel pe
care îl vor etala atât i4, cât și
noua generație BMW Seria 4
Gran Coupé. De altfel, aspectul farurilor, grilei frontale și
stopurilor va fi regăsit și la
noile BMW Seria 4 Coupé și
Cabriolet. O particularitate
a lui BMW Concept i4 este
notabilă în ceea ce privește
planșa de bord. Aceasta prefigurează faptul că i4 va avea
un ecran curbat de mari dimensiuni, la fel ca și SUV-ul

electric iNEXT, care va debuta tot în 2021.
Grafica redată de ecranul curbat se modifică în
funcție de cele 3 moduri de
funcționare a propulsiei electrice: Core, Sport și Efficient.
În funcție de acestea se schimbă și sunetele propul
s iei.
Pentru a crea aceste sunete,
BMW a apelat la experiența
lui Hanz Zimmer, compozi
to
r ul coloanelor sonore
pentru filme epice precum
The Dark Knight, Inception,
Gladiator, The Lion King, Interstellar, Pirații din Caraibe.
Noua identitate sonoră va fi
oferită din iulie 2020 pentru
toate modelele BMW electrice și plug-in hybrid •
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