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Exploratorii urbani

Self-Charging Hybrid

Modelele din imagine sunt Jazz Crosstar e:HEV, Executive, culoarea Surf Blue / Two-Tone și CR-V e: HEV, Executive, culoarea Premium 
Crystal Red Metallic. Informaţii de eficienţă și consum: [WLTP] Fază Înaltă - Joasă 4,1-3,8 (l/100km), emisii CO2 mixt 109 (g/km); [NEDC] 
Mixt 3,8 (l/100km), 88 g/km și, respectiv, [WLTP] Fază Înaltă - Joasă 6,0-8,1 (l/100km), emisii CO2 mixt 163 (g/km); [NEDC] Mixt 5,5 (l/100km), 
126 g/km. Măsurătorile, preluate din testele laboratoarelor conform reglementărilor UE, sunt prezentate în scop comparativ și nu reflectă 
neapărat experienţa actuală de condus.

www.hondatrading.ro

GENTLEMAN’S CAR

EDITORIAL

Andrei Barbu

Dacă alegi un hibrid clasic, te poți 
aștepta la porniri 100% electrice și la o 
autonomie strict electrică de câțiva kilo-
metri. În același timp, bateria se încarcă 
în mers, fie cu ajutorul motorului cu ar-
dere internă, fie prin sistemul de frânare 
regenerativă. Aceasta este o soluție bine 
dezvoltată, prezentă pe piață de vreo 20 
de ani, iar Toyota și Lexus o stăpânesc 
de minune, deși nu sunt singurii. Acum, 
poți alege inclusiv un Clio full-hybrid sau 
un model Hyundai ori un model Honda.

În cazul modelelor de tip plug-in 
hybrid, situația e puțin mai complica-
tă. În teorie, acestea sunt, momentan, 
alegerea optimă dacă în familie există o 
singură mașină. Ai parte de autonomie 
strict electrică destul de mare, care varia-
ză între 30 și 60 de kilometri, în funcție 
de mașina aleasă. Nu ai panica de auto-
nomie pe care o poți simți cu o mașină 
complet electrică. Și poți pleca liniștit 
într-un tur al Europei. Dar - cu un foarte 
mare DAR -, în cazul acestor modele e 
nevoie de puțină disciplină și rutină. Pe 
scurt, dacă nu încarci bateria, consumul 
de carburant va fi mai mare decât în cazul 
unui model clasic cu motorizare similară. 
De ce? Pentru că ai de cărat după tine o 
baterie mare și grea. Un alt aspect de luat 
în calcul este timpul de încărcare. Pentru 
că marea majoritate a plug-in hybridelor 
primesc cel mult 3,7 kW, ceea ce înseam-
nă un timp de încărcare de peste trei ore. 
Prin urmare, fie încarci acasă, fie la birou. 
Dar, cu toate aceste neajunsuri, cred că un 
plug-in hybrid, folosit așa cum trebuie, 
este acum cea mai bună variantă pentru 
un all-rounder care să le facă pe toate. •

M
icro-hibride cu 12 sau 
48 de volți, hibride 
clasice, hibride de tip 
plug-in sau mașini 
complet electrice. 

Cam asta poți alege acum. Și fiecare tip de 
electrificare are avantajele și dezavantajele 
ei. Dacă alegi un micro-hibrid ai avanta-
jul unui preț mai mic de achiziție, dar nu 
vei merge complet electric niciodată. Ai 
în schimb un starter/generator care preia 
o parte din funcțiile electrice ale mașinii 
și care poate decupla motorul clasic de 
transmisie în anumite situații. Avantajul 
este dat de faptul că ai parte de un consum 
mai mic și de un sistem start/stop destul de 
performant, plus emisii poluante mai mici 
rezultate din faptul că sistemul start/stop 
funcționează de la viteze mai mari.

ÎN MOMENTUL DE FAȚĂ, 
DACĂ VREI O MAȘINĂ 
NOUĂ, ȘANSELE CA 

MOTORIZAREA SĂ FIE 
ELECTRIFICATĂ SUNT MARI. 

FOARTE MARI. DAR CUM 
ALEGI CEA MAI BUNĂ 

VARIANTĂ PENTRU TINE?

MOTORIZĂRI 
ELECTRIFICATE
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OPINIE

RECHIN
ÎN APĂ!

B
MW Group România 
ne-a invitat să testăm 
versiuni le Competi-
tion ale noilor generații 
de modele M4 Coupe 

și M3 Sedan pe circuitul Transilvania 
Motor Ring, de lângă Târgu Mureș. Este 
un circuit cu viraje strânse, care urcă și 
coboară și apoi te lasă să guști viteza pe 
porțiuni lungi. Doar că vremea a decis 
să transforme acest carusel de asfalt într-
un tobogan cu apă. Așa că, deodată, sub 
reprizele de ploi abundente, cei 510 cai 
putere ai modelelor M3 și M4 au devenit 
rechini care sunt gata să dea agitați din 
coadă dacă îndrăznești să virezi brusc sau 
să urci pe vibratoare. Am aflat repede cât 
de clar mi-a rămas întipărită în memorie 
coloana sonoră a filmului Fălci (Jaws). 
La fel de limpede este și că toată puterea 
asta feroce poate lucra în defavoarea ta, 
dacă nu ai anvelope potrivite. Mașina pe 
care am condus-o avea anvelope Miche-
lin Pilot Sport 4 S, care și-au pus obrazul 
la bătaie pentru a combate cât mai bine 
tendințele de acvaplanare. 

Însă ploaia nu a stricat distracția, 
ci a scos în evidență spectrul de reglaje 
extraordinar de versatil pe care noile M3 
și M4 le oferă pentru fiecare aspect al 
ținutei de drum. Cu cât alegi moduri 

de setare cu răspuns mai puțin brutal, 
M3 și M4 pot fi la fel de ascultătoare 
în temperament ca și un BMW M340i 
xDrive. De altfel, nivelul de putere îți 
lasă ușor de înțeles de ce M3 și M4 sunt 
disponibile în premieră și cu tracțiune 
integrală. Însă, a conduce noile M3 și M4 
înseamnă a explora zeci de personalități. 
La extrem, comportamentul este de 
muscle car, gata să mototolească asfaltul 
cald. Iar BMW subliniază că au gândit 
totul pentru ca M3 și M4 să fie verita-
bile mașini de drift. De exemplu, DSC-
ul cu care lucrează diferențialul M Activ 
îți oferă posibilitatea de a alege între nu 
mai puțin de 10 moduri de reglaj pentru 
măsura în care vrei să derapeze roțile. 
Iar sistemul M Drift Analyser afișează 
pe ecranul din centrul planșei de bord 
informații despre lungimea driftului, 
unghiul și traiectoria acestuia. Cât timp 
ploaia a fost abundentă, nu am optat pen-
tru cele mai aprigi setări pentru motor, 
suspensia adaptivă M (cu amortizoare 
controlate electronic), direcţia M Ser-
votronic cu raport variabil în funcţie de 
cursa volanului și sistemul de frânare. 
Dar chiar și așa M3 și M4 impresionează 
prin precizia și agilitatea cu care decu-
pează virajele, sfidând inerția celor peste 
1,7 tone împărțite 50:50 între punți. •

Pe un circuit scăldat într-o 
ploaie torențială, 510 cai 
putere se transformă în 

rechini care abia așteaptă să 
năvălescă pe puntea spate, 
la fiecare mică pișcare de 

accelerație.

Alex Buțu
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Sacou de vară Brunello 

Cucinelli (București, Calea 
Dorobanți nr. 198). Preţ la 

cerere.

HIM
Just forJust for

JOIN THE STYLE CLUBJOIN THE STYLE CLUB

FASHION

Noul Givenchy Gentleman cologne,  
mai rebel și mai îndrăzneţ. Disponibil în 

parfumerii. Preț: 299 lei EDT 50 ml

 Rucsac din piele 
disponibil în magazinul 
Brunello Cucinelli din 

București, Calea Dorobanți 
nr. 198. Preţ la cerere.

 
Ochelari de soare 

disponibili în Canali 
Boutique din București, 

Calea Dorobanți nr. 196. 
Preţ la cerere.

 
Noua apă de parfum pentru bărbați 

Coach Platinum, cu o aromă proaspătă, 
caldă și senzuală, inspirată de spiritul 

călătoriilor. Preț disponibil în parfumerii, 
în versiuni EDP 60 și 100 ml.

 
UOMO Salvatore Ferragamo Signature 
își imaginează bărbatul ambițios din 
Florența anului 2127, exact la 200 

de ani după ce Salvatore Ferragamo 
a revenit din California în frumoasa 
regiune Toscana, unde a pus bazele 

brandului său. Disponibil în parfumerii, 
în versiuni de 30, 50 și 100 ml EDP.

Ceas TAG HEUER Aquaracer disponibil în 
magazinul Helvetia Luxury Watches din 

București, Calea Victoriei nr. 68-70.  
Preț la cerere.

 
Pantofi din piele întoarsă maro, disponibili în 
magazinul Brunello Cucinelli din București, 

Calea Dorobanți nr. 198. Preţ la cerere.



GENTLEMAN’S CAR WWW.GENTLEMANSCAR.RO15 � VARĂ 2021VARĂ 2021 � 14

LUMEA SUV-URILOR COUPE DE CLASĂ 
COMPACTĂ A FOST REZERVATĂ PÂNĂ 
ACUM PRODUCĂTORILOR PREMIUM, 
UNDE SUCCESUL ACESTUI TIP DE 
CAROSERIE NU S-A LĂSAT AȘTEPTAT. 
ACUM ÎNSĂ, DACĂ VREI UN SUV COUPE 
NU TREBUIE SĂ CAUȚI DOAR LA AUDI, 
BMW, MERCEDES-BENZ SAU PORSCHE.

crescut exponențial în ultimii 
ani, era normal ca un produ-
cător extrem de important să 
facă pasul spre o caroserie cu 
linii de coupe. Cererea din 
partea pieței există, tehnologie 
există, așa că Renault și-a pus 
designerii la treabă și a ieșit o 
mașină frumoasă, interesantă 
și atractivă. Mai ales în cazul 
echipării RS Line. Și, chiar 
dacă forma de SUV coupe nu-
ți lasă prea mult loc de joacă pe 
hârtie, Arkana ascute cariocile, 
reușind cumva să păstreze lim-
bajul de design al francezilor, 
dar, în același timp, să iasă în 
evidență ca un model distinct, 
bine ancorat în prezent.

R
enault Arka-
na nu este 
un nume 
nou în piața 
auto. De 

exemplu, în Rusia, mașina se 
vinde deja de câțiva ani, dar 
pe o platformă de Duster. Și, 
ce-i drept, acel model nu are 
mai nimic în comun cu acest 
nou Arkana, despre care vor-
bim acum. Construit pe noua 
platformă a grupului Renault, 
modelul din imagini adoptă 
tehnologii noi, alături de mo-
torizări electrificate și sisteme 
de asistență de top.

Ținând cont de faptul că 
segmentul C al SUV-urilor a 

RENAULT ARKANA DRIVEDRIVE RENAULT ARKANA

Text: Andrei Barbu • Foto: Dragoș Savu

din nașteredin naștere
AspiraționalAspirațional
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Interiorul 
lui Renault 
Arkana 
surprinde 
prin 
calitatea și 
tehnologiile 
care o 
apropie de 
pretențiile 
segmentului 
premiu.

lucru benefic. Concret, Re-
nault Arkana TCe 140 EDC 
accelerează de la 0 la 100 km/h 
în 9,8 secunde și atinge vite-
za maximă de 205 km/h, în 
condițiile unui consum mediu 
de 5,8 l/100 km. Prin urmare, 
din punctul de vedere dinamic 
și al ținutei de drum, Arkana 

Noua platformă care stă la 
baza modelului punctează la 
capitolul motorizări prin elec-
trificarea întregii game. Fie 
că vorbim despre tehnologie 
full-hybrid sau micro-hybrid. 
În cazul mașinii de test, mo-
torizarea de 1,3 litri aduce sub 
aceeași capotă și supra-alimen-
tarea și electrificarea, dar și o 
transmisie automată cu dublu 
ambreiaj și șapte trepte. Acest 
sistem de propulsie dezvoltă 
140 de cai-putere. Iar sistemul 
micro-hybrid de 12V contri-
buie serios la scăderea consu-
mului și a emisiilor, dar are și 
un aport important în valoa-
rea cuplului pe care mașina îl 
dezvoltă. Mai exact, este vorba 
despre 260 Nm, o valoare ma-
ximă pe care o ai disponibilă 
începând cu 1.750 de rotații 
pe minut. 

Renault Arkana se con-
duce cu o lejeritate tipic 
franțuzească, dar cu un plus 
de rafinament, mai ales în ca-
zul sistemului start/stop care 
funcționează fără nici cea mai 
mică vibrație. Direcția este 

funcție de modul de condus 
selectat, îți oferă cu precizie 
ceea ce îi ceri. Fie fluiditate 
maximă și schimbări imper-
ceptibile, fie cuplu maxim 
cu accelerații încrezătoare. 
Diferența între modurile de 
condus este mai mare decât 
mă așteptam, iar acesta e un 

surprinzător de bine echili-
brată pentru un SUV coupe, 
în timp ce suspensia este se-
tată la granița dintre confort 
și sportivitate, dar tinde să-și 
dorească unificarea cu nivelul 
maxim de confort. Transmi-
sia EDC, cu dublu ambreiaj, 
știe exact ce are de făcut și, în 

RENAULT ARKANA DRIVEDRIVE RENAULT ARKANA
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nu dezamăgește cu nimic. 
Din contră chiar, pentru că 
senzația pe care noul model 
o lasă este aceea de mașină 
solidă, cu un comportament 
dinamic bun și cu un nivel de 
confort cu mult peste media 
SUV-urilor din segmentul C.

Totuși, marea surpriză 
apare în cazul interiorului. 
În special în cazul echipării 
RS Line. Pur și simplu, pare 
că Arkana a urcat la un nivel 
care se apropie foarte mult 
de segmentul premium. La 
prima vedere, desenul și ar-
hitectura interiorului sunt 
similare cu ce găsești în cazul 

altor modele Renault, însă 
calitatea materialelor, atenția 
acordată detaliilor și nivelul 
dotărilor prezente la bord te 
duc foarte repede cu gândul la 
un segment de piață superior. 
Ceea ce, trebuie să recunosc, 
este surprinzător pentru un 
SUV coupe al cărui preț de 
listă pornește de la 28.700 de 
euro, cu TVA inclus, pentru 
varianta RS Line cu tehnolo-

gie micro-hybrid și transmisie 
automată cu dublu ambreiaj.

Renault Arkana rupe cum-
va tiparul aproape clasic al 
mărcii și aduce un aer proas-
păt, atât prin design, cât și prin 
tehnologie. Are motorizări de 
top, tehnologie similară cu 
cea prezentă pe modelele pre-
mium și nu face compromisuri 
nici când vine vorba despre 
spațiu ori caracter practic. •

MOTORIZĂRI HIBRIDE
Arkana este propus în România cu două tipuri de propulsie. 
TCe 140 EDC are motor turbo de 1,3 litri pe benzină care 
dispune de tehnologie micro-hibridă. Iar E-TECH 145 este o 
propulsie hibridă care folosește un motor pe benzină de 1,6 litri.

DATE TEHNICE
PREȚ de listă cu TVA (EURO): de 
la 28.700
PUTERE (CP/rpm): 140/4.500
CUPLU (Nm/rpm): 260/1.750
0-100 KM/H (s): 9,8
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 205
CONSUM MEDIU (kWh/100 km):
5,3-5,4
EMISII CO2 (g/km): 131,7-138

EXCELENȚĂ Design atractiv, 
rafinament și propulsii hibride.

RENAULT ARKANA TCE
140 EDC RS LINE

Prețurile lui Renault Arkana încep în 
România de la 24.100 de euro cu TVA pentru 
echiparea ZEN și motorizarea TCe 140 EDC.

DRIVE RENAULT ARKANA
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MERCEDES-BENZ GLC 300 de 4MATIC & CĂTĂLIN ȘTEFĂNESCU

Text: Alex Buțu • Foto: Dragoș Savu

CĂTĂLIN ȘTEFĂNESCU & MERCEDES-BENZ GLC 300 de 4MATIC

PROPULSIA PLUG-IN HYBRID 
PUNE ÎN EVIDENȚĂ EFICIENȚA 

MOTORULUI DIESEL ÎN FORMA 
LUI CEA MAI RAFINATĂ ȘI 

RESPONSABILĂ FAȚĂ DE MEDIU, 
DUPĂ CUM A REMARCAT ȘI 

CĂTĂLIN ȘTEFĂNESCU LA 
VOLANUL LUI MERCEDES-BENZ 

GLC 300 de 4MATIC.  

Viitorul Viitorul 
hibridhibrid
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„Am reușit să încarc în 
timpul mersului și 15%, 

20% din baterie, fără să fac 
compromisuri la adresa 

felului în care merg.”

„Eu sunt fan diesel, fiindcă 
noile generații sunt puțin 

poluante, iar în asociere cu 
un motor electric vorbim 

despre un nivel de eficiență 
mult mai înalt.”

M
ercede s-
Benz pre-
f i g u rea-
ză că în 
2030 pes-

te 50% din vânzările sale de 
autoturisme vor fi modele cu 
propulsii 100% electrice sau 
plug-in hybrid. În acest sens, 
extinde în ritm alert gama de 
modele electrice Mercedes-
EQ, iar cu ajutorul electrifi-
cării deschide un nou capitol 
inclusiv pentru propulsoare-
le diesel. Despre beneficiile 
acestei abordări hibride am 
discutat cu realizatorul și 
producătorul de televiziune 
Cătălin Ștefănescu, ambasa-
dor al mărcii Mercedes-Benz 
în România. În această cali-
tate, Cătălin conduce noul 
model Mercedes-Benz GLC 
300 de 4MATIC, un SUV 
premium care oferă într-un 
mod eficient și performant o 
punte de tranziție către noua 
eră a mobilității electrice.

Cătălin Ștefănescu este 
mereu deschis către noi ori-
zonturi de gândire, indiferent 
de domeniu. Iar pasiunea lui 
pentru a descoperi și înțelege 

lumea se oglindește atât în 
succesul de care se bucură cu 
longeviva emisiune Garantat 
100%, cât și în pasiunea lui 
pentru călătorii. De altfel, 

9 trepte. Propulsorul diesel 
lucrează în armonie cu mo-
torul electric, care generează 
90 kW/122 CP și 440 Nm. 
Per ansamblu, sistemul oferă 
225 kW/306 CP și un cuplu 
maxim foarte generos, de 
700  Nm. Însă versatilitatea 
este cea prin care propulsia 
plug-in hybrid excelează, fiind 
pusă în valoare și de sistemul 
de tracțiune integrală 4MA-
TIC. În ecuația unui SUV 
modern, această propulsie își 
dovedește pe deplin avanta-
jele, după cum a descoperit 
Cătălin Ștefănescu: „Mie îmi 
plac SUV-urile, fiindcă merg 
des în natură, acolo unde am 
voie să ajung cu o mașină. Și 
așteptam cu nerăbdare plug-
in hybrid-ul, care s-a dovedit 
spectaculos pentru navetele 
frecvente pe care le fac. Do-
ream să știu dacă uiți că ai o 
mașină electrică, atâta vreme 
cât ea este echipată și cu un 
motor cu combustibil. Nu e 
neapărat așa.“

Desigur, cu un plug-in 
hybrid nu ai anxietate față 
de autonomie, fiindcă dispui 
de motorul cu ardere inter-

nă, pe care îl poți alimenta 
rapid. Dar, pentru a te bu-
cura de eficiența optimă este 
necesar ca resursele bateriei 
să nu se epuizeze. Iar aceas-
tă grijă nu există în cazul lui 
Mercedes-Benz GLC 300 de 

4MATIC, datorită multiple-
lor modalități de încărcare. 
Pentru a se încărca de la 10 
la 100%, bateria litiu-ion de 
13,5 kWh necesită 5 ore de 
alimentare la o sursă casnică 
de 2,3 kW, de 2,75 ore la o 

drumurile lungi la volan sunt 
o rutină pentru el, fiind și 
un invitat frecvent al celor 
mai importante evenimente 
culturale. Față de Mercedes-

Benz GLC 300 de 4MATIC 
Cătălin a avut o curiozitate 
aparte, deoarece acesta pro-
pune un tandem aparent 
antagonic, format dintr-un 
motor turbo diesel cu 4 ci-
lindri și un motor electric. 
Noua generație a propulsoru-
lui diesel de 2 litri se remarcă 
prin tehnologiile avansate de 
filtrare și reducere a noxelor 
și emisiilor CO2. Produce 
143 kW/194 CP și 400 Nm și 
este cuplat la o nouă transmi-
sie hibridă 9G-TRONIC cu 

sursă de 3,7 kW, sau 1,5 ore, 
dacă încărcarea se face de la 
un Wallbox de 7,4 kW. Cu 
alte cuvinte, încărcarea se 
poate face seara când ajungi 
acasă, la stația de la birou 
sau la cea din parcarea unui 
supermarket, cât timp faci 
niște cumpărături. Însă ma-
rele avantaj este că modelul 
plug-in hybrid își încarcă 
bateria în mers. Mulțumită 
sistemului de frânare rege-
nerativă, bateria acumulează 
energie la fiecare decelerare. 
Iar șoferul poate selecta cu 
padelele speciale din spatele 
volanului intensitatea cu care 
intervine frânarea regenerati-
vă când se ridică piciorul de pe 
accelerație. În modul D Auto 
frânarea regenerativă intervi-
ne folosind și informațiile de 
la sistemele de asistare a con-
dusului ECO Assist. Este un 
sistem regăsit la SUV-ul elec-
tric Mercedes-Benz EQC și 
permite inclusiv condusul cu 
o singură pedală, comod în 
traficul aglomerat. Mai mult 
de atât, sistemul DYNAMIC 
SELECT îți oferă posibilitatea 
să comuniți între mai  multe 

MERCEDES-BENZ GLC 300 de 4MATIC & CĂTĂLIN ȘTEFĂNESCUCĂTĂLIN ȘTEFĂNESCU & MERCEDES-BENZ GLC 300 de 4MATIC

RESPECT FAȚĂ DE NATURĂ
„Natura din România este un lucru superb și unic în 
Europa. Încet, încet învățăm și noi că sunt lucruri de 
prețuit aici. Iar a conduce o mașină electrică sau hibridă 
este un răspuns în acest sens. O spun ca un entuziast care 
crede că nu întotdeauna schimbările sunt dictate de rațiuni 
comerciale. Uneori, lucrurile au și altă dimensiune. Și nu 
poți să te identifici cu un brand decât dacă te interesează 
ce spune și face acesta” – Cătălin Ștefănescu. 
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AMERICA   ESTE AICI
Programează un test

      H-D 2021, Harley, Harley-Davidson și logo-ul Bar & Shield sunt mărci înregistrate ale H-D USA LLC.

folosind sistemul de încăr-
care în mers, tot obțin con-
sum de 5,7-5,8 l/100 km pe 
ruta București-Cluj. Iar dacă 
obțin 6,1-6,4 l/100 km mi se 
pare că am pierdut meciul. În 
instrumentarul de bord este 
detaliat felul în care conduci. 
Și crește inima în tine când 
vezi cât de eficient ai mers. 
Totodată, nu dispare plăce-
rea de a conduce. Cel mai 
des fac naveta pe Dealul Ne-
gru și simt acolo cuplul acela 
de 700 Nm, care mă ajută să 
fac în siguranță manevrele 
de depășire. Însă mie mi se 
pare că atunci când conduci 
o mașină electrică sau una 
plug-in hybrid se schimbă 
comportamentul tău de șofer. 
Devii mai responsabil și mai 
civilizat.“ •

moduri de rulare,  printre 
care electric, hibrid sau mai 
sportiv. Și poți, totodată, să 
selectezi modul BATTERY 
LEVEL, prin care rezervi ni-
velul de încărcare al bateriei, 
pentru a-l folosi de exemplu 
când intri în oraș, după un 
drum pe autostradă, unde 
ai preferat modul hibrid sau 
sport. Toate acestea îți permit 
să utilizezi eficient autonomia 
electrică de 38 - 44 km (re-

gim mixt WLTP), oferită de 
Mercedes-Benz GLC 300 de 
4MATIC. Astfel, majoritatea 
drumurilor zilnice prin oraș 
le parcurgi cu precădere în 
modul electric. Iar acesta este 
ideal pentru forfota din tra-
fic, unde apreciezi liniștea și 
rafinamentul rulării electrice. 

Sistemul plug-in hybrid 
oferă o experiență de condus 
incitantă, precum și o lecție 
de eficiență, după cum sub-

liniază Cătălin Ștefănescu: 
„Am ajuns și la performanța 
de a încărca în timpul mer-
sului 15%, 20% din baterie, 
fără să fac compromisuri la 
adresa felului în care merg. 
Astfel, poți să înveți cum să 
conduci mașina încărcând-o 
în același timp. Pe mine mă 
prinde asta ca o jucărie.“

Cu cât folosești mai mult 
regimul de rulare electric, cu 
atât poți ajunge la consumuri 
de 1,7-2,2 l/100 km (regim 
mixt WLTP). Însă, în orice 
condiții, motorul diesel și 
sistemul de frânare regene-
rativă își dovedesc eficiența, 
după cum a putut proba și 
Cătălin: „Nu ezit să încarc 
bateria înainte să plec la un 
drum lung. Dar, dacă nu am 
bateria încărcată și conduc 

Prin aplicația Mercedes me 
se monitorizează încărcarea 
bateriei și se poate acționa 
sistemul de climatizare 
 înainte de a pleca la drum.

CĂTĂLIN ȘTEFĂNESCU & MERCEDES-BENZ GLC 300 de 4MATIC

DATE TEHNICE
PREȚ de listă cu TVA (EURO):  de la 
58.660, începând din 08.07.2021
PUTERE (CP): 306
CUPLU (Nm): 700
0-100 KM/H (s): 6,2
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 230
CONSUM MEDIU (kWh/100 km):
1,7-2,2
EMISII CO2 MIXTE (g/km): 45-57

EXCELENȚĂ Eficiența diesel 
adusă în era electrică.

MERCEDES-BENZ GLC 
300 de 4MATIC

Locația: Casa Vlăsia
Adresă: Snagov, Șos. Codrii 

Vlăsiei nr. 2.
Tel.: 0741.233.110 

/ 0741.069.069 / 
021.794.66.21

Email: contact@casavlasia.ro
casavlasia.ro
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DRIVE HYUNDAI BAYON HYUNDAI BAYON DRIVE

MODELELE SUV/CROSSOVER DE CLASĂ MICĂ SE 
BUCURĂ DE UN SUCCES ÎN PIAȚA AUTOMOBILISTICĂ 
LA FEL DE FULMINANT CUM ARE NOUL POP 
COREEAN ÎN INDUSTRIA MUZICALĂ. IAR HYUNDAI 
BAYON DEBUTEAZĂ CU TOATE ARGUMENTELE 
PENTRU A DEVENI UN ADEVĂRAT HIT.

Text: Alex Buțu • Foto: Dragoș Savu

POP POP 
coreeancoreean

M
o d e l e l e 
S U V /
crossover 
de clasă 
mică au 

devenit foarte populare în 
Europa, fiindcă din ce în ce 
mai mulți clienți caută avan-
tajele de eficiență ale unui 
automobil de oraș, dar cu de-
sign și atribute care oglindesc 
pe de o parte avangardismul 
cosmopolit, precum și un stil 
de viață activ. Iar Hyundai 
BAYON punctează la toate 
aceste capitole. 

BAYON este disponibil în 
România de la 13.923 de euro 
cu TVA (preț prin Programul 
Hyundai 2021), pentru echipa-
rea de bază Comfort și motorul 
pe benzină 1.2 MPi cu 84 CP, 
oferit cu transmisie manuală 
cu 5 trepte. Dar în acest test 
am încercat noul propulsor 
turbo 1.0 T-GDi cu sistem 
mild hybrid de 48 de volți. În 

țara noastră este disponibilă 
varianta cu 100 CP, care poate 
fi aleasă în tandem cu trans-
misie automată cu 7 trepte și 
ambreiaj dublu, de la 19.040 
de euro cu TVA, sau cu noua 
transmisie manuală inteligentă 
6iMT cu 6 trepte, de la 18.088 
de euro cu TVA. Versiunea 
6iMT are funcția specială de a 
decupla motorul de la transmi-
sie, când șoferul ridică piciorul 
de pe accelerație. Deci se poate 
merge temporar și cu motorul 
oprit, ceea ce scade consumul 
de combustibil. Iar propulsorul 
repornește de îndată ce șoferul 
apasă accelerația sau frâna. 

Însă mașina de test era echi-
pată cu familiara transmisie 
7DCT, care se distinge prin 
confortul în utilizare. Treptele 
de viteză pot fi selectate și ma-
nual, pentru un condus mai di-
namic. Dar versatilitatea moto-
rului 1.0 T-GDi M-Hybrid se 
dezvăluie pe deplin în funcție 
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între economie și performanțe 
selectezi modul Normal. Dar, 
când activezi modul Sport, 
Hyundai BAYON devine vioi 
de îndată ce piști un pic pedala 
de accelerație. Este ca un cățel 
care se zbânțuie de bucurie 
pentru că tocmai i-ai spus că-l 
scoți la plimbare. Iar asta îți în-
vioreză și ție spiritul și sporește 
clar plăcerea condusului. 

Atât ef iciența, cât și 
performanțele obț inute 
din motorul de 1 litru sunt 
susținute cu ajutorul sistemu-
lui de injecție directă, precum 
și cu tehnologia CVVD care 
controlează durata deschide-
rii și închiderii supapelor, în 
funcție de condițiile de con-
dus. Nu lipsește sistemul ISG 
(Idle Stop & Go). Iar la aces-
tea se adaugă tehnologia mild 
hybrid. Un starter generator 
servește sistemului de frânare 
regenerativă pentru a încărca 
în mers bateria de 48 V. Astfel, 
folosind energia produsă când 
decelerezi, tehnologia mild 
hybrid susține și sistemul elec-
tric de 12V al mașinii, contri-
buind la reducerea consumului 
de combustibil. Iar în instru-
mentarul de bord vezi când sis-
temul de frânare regenerativă 
acumulează energie, astfel că 

Tehnologia 

mild hybrid 

de 48V și 

modurile 

de rulare 

selectabile 

contribuie la 

versatilitatea 

propulsiei 

turbo de 

100 CP. 

Hyundai BAYON te învață și 
cum să-ți îmbunătățești stilul 
de condus eficient. 

Totodat ă ,  Hy unda i 
BAYON dispune și de nu-
meroase sisteme inteligente 
de asistare a condusului. De 
exemplu, când aștepți la sema-
for și se aprinde culoarea ver-
de, în instrumentarul de bord 
digital este afișată o avertizare 
imediat ce vehiculul din fața 
ta a reluat deplasarea. BAYON 

are și sistem de avertizare când 
șoferul dă semne de neatenție 
sau oboseală, precum și sis-
tem de citire a indicatoarelor 
rutiere, pe care le afișează 
în bord. Din lista de dotări 
standard face parte și siste-
mul de frânare automată care 
ajută la evitarea sau reducerea 
severității unei coliziuni cu 
vehicule, bicicliști sau pietoni. 
Tot standard sunt sistemul de 
asistare la menținerea benzii 

de rulare, cruise controlul, sis-
temul manual pentru asistență 
la limita de viteză, sistemul de 
asistare la pornirea în rampă, 
sistemul de asistare a fazei lun-
gi și senzorii de ploaie pentru 
ștergătoarele de parbriz.

Remarci firea grijulie a lui 
BAYON și când oprești mo-
torul, fiindcă îți amintește 
ca înainte să ieși din mașină 
să verifici locurile din spa-
te, unde stau copilul sau 

DRIVE HYUNDAI BAYON HYUNDAI BAYON DRIVE

de selectarea modurilor de con-
dus Eco, Normal și Sport, care 
schimbă răspunsul motorului și 
al sistemului de direcție. Apre-
ciabil este că între Eco și Sport 
modelul BAYON își schimbă 
evident temperamentul. Eco 
dă prioritate condusului rela-
xat, răsplătit prin răspunsul 
lin al motorului și, desigur, 
printr-un consum de combus-
tibil chibzuit. Configurația cu 
motor 1.0 T-GDi și transmisie 
7DCT este creditată oficial cu 
un consum mediu de 5,3 litri 
WLTP. Noi am obținut un 
nivel apreciabil de puțin peste 
6,5 l/100 km, fără să urmărim 
un regim economic, comutând 
deseori între modurile de rula-
re, pe un traseu mixt, care a 
inclus trafic aglomerat în oraș, 
drumuri județene și autostradă. 
Pentru elasticitate și echilibru 

INTERFAȚĂ DIGITALĂ
Instrumentarul de bord digital are 10,25 inch și 
o grafică versatilă, în funcție de modul de rulare 
selectat. Ecranul tactil de 8 inch din centrul 
planșei de bord este completat de conectivitatea 
wireless Apple CarPlay și Android Auto. 
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O SINGURĂ MOTOCICLETĂ, POTRIVITĂ PENTRU ORICE 
Noul NC750X este propulsat de un motor Euro 5 de 745cc și 58CP, disponibil  cu transmisie manuală 

sau DCT ce oferă un consum de doar 3,5l/100km.  Printre dotările standard se numără lumini cu LED, 
display LCD, Throttle by Wire (4 moduri de condus), Honda Selectable Torque Control (HSTC), ABS și 

spațiu de depozitare încorporat de 23l pentru o cască full face. 
www.honda-moto.ro

O NOUĂ
AVENTURĂ
TE AȘTEAPTĂ

o cotă mai generoasă decât se 
întâlnește la majoritatea SUV-
urilor de clasă B. 

Toate aceste atribute sunt 
cuprinse într-un design care-
l ajută pe Hyundai BAYON 
să se distingă în mulțimea 
de SUV-uri mici. Cine nu îi 
înțelege designul, probabil nu 
înțelege nici ritmul și noncon-
formismul din Tik Tok sau 
cum influențează K-Pop (pop-
ul coreean) muzica modernă. •

 animalul de companie. Iar 
asta ne conduce și la întreba-
rea dacă Hyundai BAYON 
se pretează și ca mașină de 
familie. Deși are dimensiuni 
compacte (4,18 m lungime), 
oferă un portbagaj cu volum 
rezonabil de 411 litri și ban-
chetă fracționabilă. 

tidiană prin aglomerația din 
oraș sau pe drumul pietruit 
spre o cabană. Iar pe timp de 
iarnă va fi de apreciat faptul 
că echiparea standard inclu-
de volan și scaune încălzite. 
Cât despre abilitățile de SUV, 
BAYON are doar tracțiune la 
puntea față. Dar oferă o gardă 
la sol mai permisivă decât a ci-
tadinelor clasice. Aceasta ajun-
ge la până la 183 mm (cu jante 
de 17 inch), ceea ce reprezintă 

HYUNDAI BAYON 1.0 T-GDI 
M-HYBRID LED LINE 7DCT

DATE TEHNICE
PREȚ de pornire cu TVA (euro): 
de la 19.040
PUTERE (CP/rpm): 100/4.500
CUPLU (Nm/rpm): 172/1.500
0-100 km/h (s): 11,4
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 185
CONSUM MEDIU (l/100 km): 5,3
Emisii CO2 (g/km): 120

EXCELENȚĂ Design distinct 
și tehnologii eficiente. 

Reglajul suspensiilor și 
al sistemului de direcție 
favorizează o ținută de 
drum care dă prioritate 
confortului.

Numele lui Hyundai 
BAYON este inspirat de Bayon-
ne, o destinație de vacanță 
foarte apreciată din sud-vestul 
Franței. În acest sens, reglajul 
confortabil al servodirecției 
electrice și al suspensiilor va 
face destinse drumurile din 
vacanță, dar și strecurarea co-

DRIVE HYUNDAI BAYON 
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DRIVE FIAT 500 CABRIO FIAT 500 CABRIO DRIVE

A
treia gene-
rație Fiat 
500 preia 
c a r i s m a 
u n i c ă  a 

clasicului “Cinquecento” și 
o redă în termenii moderni 
ai mobilității electrice. De-
signul inconfundabil al pri-
mului 500 este reinterpretat 
cu fidelitate. Astfel, modelul 
electric stârnește aceeași sim-
patie ca și primul 500, după 
cum am remarcat de îndată 
ce m-am strecurat prin tra-
fic cu versiunea cabriolet a 
noului Fiat 500. De altfel, 
mașina este foarte mândră să 
ne amintească de istoria ei. În 
mânerele portierelor găsim 
schița modelului 500 clasic 
și mesajul “Made in Torino”. 

Dar nu am apreciat doar 
nostalgia. Experiența de la 

volan este în ton cu vopseaua 
Rose Gold a mașinii de test. 
Adică te convinge să vezi viața 
în roz. Îmi aduc aminte că 
500-le original avea direcția 
surprinzător de greoaie și 
încăpățânată pentru o mașină 
cât o cutie de chibrituri. Mo-
torul se ambala mai tare decât 
doi italieni care negociază cu 
voce tare în forfota unui târg 
de duminică. La orice mane-
vră zdrăngănea și simțeam 
fiecare angrenaj mecanic al 
mașinii. Însă toate acestea 
formau o personalitate efer-
vescentă și jucăușă. Era tare 
molipsitor. Știai că toată lu-
mea te vede simpatic, așa că 
la volanul lui 500 erai mereu 
dezinvolt și relaxat. Esența 
acestui spirit este redată de 
Fiat 500 Cabrio, dar într-
un fel transpus în liniștea și 

cursivitatea propulsiei elec-
trice. În primul rând, are o 
robustețe structurală lăuda-
bilă, pe care o remarci ime-
diat ce treci peste denivelări. 
Liniștea deplină a propulsiei 
electrice te lasă să apreciezi 
și funcționarea silențioasă a 
suspensiilor. Și, chiar dacă 
amortizoarele sunt mai ferm 
reglate decât mă așteptam, 
ele nu sunt lipsite de confort. 
Direcția electrică putea să 
dea mai mult feedback. Dar, 
alături de lungimea de doar 
3,6 metri a mașinii, te ajută 
să jalonezi traficul și spațiile 
înguste la fel de ușor cum 
ai mesteca într-un espresso. 
Motorul are 118 CP și livrea-
ză instantaneu cuplul maxim 
de 220 Nm, făcând posibilă 
sprintarea de la 0 la 50 km/h 
în doar 3,1 secunde. Însă 500 

ViațaViața
văzută în rozvăzută în roz
AU TRECUT MAI BINE DE 15 ANI 
DE CÂND AM CONDUS UN FIAT 
500 DIN GENERAȚIA ORIGINALĂ, 
PRODUSĂ DIN 1957. ȘI NU POT 
SĂ UIT CÂTĂ ADMIRAȚIE ȘI 
ZÂMBETE ATRĂGEA. ACUM, 
FARMECUL LUI ATEMPORAL 
ÎNCEPE O NOUĂ TINEREȚE ÎN 
ERA PROPULSIILOR ELECTRICE. 

Text: Alex Buțu • Foto: Dragoș Savu
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Cabrio nu e nicidecum tem-
peramental.  

De altfel, condusul relaxat 
este favorizat și de modurile 
de rulare Normal, Range 
(Autonomie) și Sherpa, care 
dau prioritate eficienței. În 
modul Range poți conduce 
chiar și cu o pedală, deoarece 
sistemul de frânare regenera-
tivă decelerează suficient de 
intens. Iar pentru eficiență 
maximă selectezi modul 
Sherpa, denumit după ghizii 
din Himalaya. Acesta dispu-
ne de frânare regenerativă, 

o stație DC. În acest caz, du-
rează 35 de minute pentru ca 
bateria să se încarce de la 0 la 
80% din capacitate. La stații 
AC de 11 kW, respectiv cele 
casnice de 2,3 kW, alimenta-
rea 0-100% durează 4,15 ore, 
respectiv 15,5 ore. 

Nu în cele din urmă, plat-
forma tehnologică nouă a lui 
Fiat 500 Cabrio a permis și 
implementarea sistemelor de 
rulare autonomă la nivelul 
2 din maximul de 5. Astfel, 
sistemul de frânare automată 
detectează vehicule, bicicliști 

Autonomia medie este de 303 km. Iar în 
5 minute de încărcare cu 85 kW bateria 
acumulează energie pentru 50 km.

dar în plus limitează viteza la 
80 km/h, dozează răspunsul 
accelerației și oprește clima-
tizarea și încălzirea în scaune. 

500 Cabrio are o baterie 
litiu-ion cu capacitate utiliza-
bilă de 37,3 kWh (42 kWh to-
tal) și este creditat de Fiat cu 
autonomie în ciclu combinat 
de 300-303 km (WLTP). Iar 
în ciclul WLTP pentru rulare 
în oraș, autonomia promite să 
ajungă la 435-437 km. 

Modelul cu 118 CP are 
sistem de alimentare care 
primește până la 85 kW de la 

TREI PERSONALITĂȚI ELECTRICE
Fiat 500 este disponibil în variante hatchback 
cu 2 uși, Cabrio și 3+1 (cu 3 portiere). Pentru 

hatchback este oferită și motorizarea electrică 
cu 95 CP și baterie de 21,3 kW utilizabili, cu 

autonomie WLTP în ciclu combinat de 190 km. 

DRIVE FIAT 500 CABRIO

DATE TEHNICE
PREȚ de listă cu TVA (EURO): dde 
la 34.914
PUTERE (kW/CP): 87/118
CUPLU (Nm): 220
0-100 KM/H (s): 9
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 150
CONSUM MEDIU (kWh/100 km):
14,7 - 14,8

EXCELENȚĂ Un spirit atemporal 
adus în era electrică.

FIAT 500 CABRIO ICON

și pietoni, iar cruise contro-
lul adaptiv este completat de 
funcția de menținere a benzii 
de rulare. Nu lipsesc sistemul 
de detectare a mașinilor de 
unghiul mort, sistemul de 
recunoaștere a indicatoare-
lor rutiere și sistemul Drone 
View, care afișează în ecra-
nul de 10,25 inch din bord o 
vedere completă împrejurul 
mașinii. Toate acestea sunt 
incluse în nivelul de echipa-
te Icon, singurul cu care este 
oferit Fiat 500 Cabrio în Ro-
mânia. •
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DESIGNERUL STEPHAN PELGER NE INVITĂ LA O CĂLĂTORIE CU STIL 
ALĂTURI DE SIXT GROUP ROMÂNIA, BUCURÂNDU-SE DE LIBERTATEA 
DE A ALEGE AUTOMOBILELE ÎN FUNCȚIE DE SEZON ȘI DESTINAȚIE.
Text: Alex Buțu • Foto: Dragoș Savu

Călătorie Călătorie 
cu stilcu stil

A 
avea stil în-
seamnă să 
te cunoști. 
Iar pasiu-
nile pentru 

moda vestimentară, precum 
și pentru șofat și călătorii în 
general, l-au condus mereu 
pe Stephan Pelger către ori-
zonturi unde a descoperit noi 
surse de inspirație. Astfel, 
creațiile sale vestimentare 
evoluează și surprind conti-
nuu, transformându-l în unul 
dintre cei mai apreciați desig-
neri români la nivel mondial. 

Este o reputație câștigată 
prin rigoarea deosebită pen-
tru rafinament, precum și 
prin creativitatea sa versatilă. 
De altfel, versatilitatea este 
un aspect esențial în succesul 
antreprenorial al lui Stephan 
Pelger. Iar asta se reflectă și 
în necesitatea de mobilitate. 
În acest sens, Stephan ape-
lează la flexibilitatea servici-
ilor SIXT Group România: 
„Îmi place foarte mult să 
conduc în vacanță. Deseori 
închiriez o mașină în funcție 
de sezon. Ori o decapotabilă 
vara, ori un SUV iarna, ori 
un MINI Cooper pentru 
orașele aglomerate. Sau dacă 
este o călătorie de afaceri, pot 
alege și o limuzină. Din aces-
te motive mi-au fost mereu 
utile serviciile SIXT Group 
România și prefer serviciul 
de închiriere pe termen lung. 

Mie îmi place să iau mașina 
și să pornesc în descoperi-
rea locurilor frumoase din 
sudul Franței, pe Coasta de 
Azur, în Provence, pe Costa 
del Sol sau în Italia ori Gre-
cia. Însă recomand mereu și 
frumusețea de care ne bucu-
răm în România. În perioada 
pandemiei am descoperit mai 
bine Maramureșul, Ardealul 
și Moldova și am mers pen-
tru prima oară în Deltă. Am 
o admirație aparte și pentru 
monumentele istorice ale 
sașilor, care sunt un tezaur 
național. Îmi plac în deosebi 
cetățile și zonele cu arhitectu-
ră medievală, precum cele din 
Sibiu, Sighișoara, Brașov.“

În pictorialul pentru revis-
ta Gentleman’s Car Stephan 
a fost însoțit de un model 
Mercedes-Benz Clasa E pus 
la dispoziție de SIXT Group 
România. Este un sedan busi-
ness premium, care integrează 
cu eleganță tehnologia avan-
gardistă. De aceea, Stephan 
a ales să realizeze pictorialul 
la birourile moderne myhive 
din București. Iar Stephan l-a 
selectat și pentru că îi oferă 
standarde înalte de confort 
și izolare fonică. Acestea sunt 
calități importante pentru 
drumurile cotidiene în forfora 
urbană, de care Stephan prefe-
ră să se detașeaze ascultând la 
volan o arie dintr-o operă, un 
recviem sau un concert. 

Vestimentație: garderobă personală Stephan Pelger
Styling: Stephan Pelger
Make-Up Artist: Sara Enache
Locația: myhive, parcul de business Iride, București, 
blv. Dimitrie Pompeiu 9-9A 

STEPHAN PELGER ȘI SIXT GROUP ROMÂNIA LIFESTYLELIFESTYLE STEPHAN PELGER ȘI SIXT GROUP ROMÂNIA
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Moda și 
libertatea 

de a călători 
au la bază 

aceeași 
pasiune 

pentru a 
explora 

lumea. Iar 
pentru 

Stephan stilul 
are prioritate 
și în alegerea 

mașinii.

bile. Agnes Mattis-Teutsch 
și-a cultivat pasiunea pentru 
pictură provenind dintr-o fa-
milie de artiști în care străbu-
nicul său a fost contemporan 
și prieten cu Pablo Picasso, cei 
doi având inclusiv expoziții 
comune. Indiferent dacă este 
vorba despre colaborările 
în modă sau parteneriatul 
cu SIXT Group România, 

Stephan Pelger ne dovedește 
că viața este o călătorie cu stil. 

STEPHAN PELGER: 
UN STIL APRECIAT 
INTERNAȚIONAL

Creații le Stephan Pel-
ger au câștigat aprecierea 
internațională încă de la prima 

prezentare în cadrul Mercedes-
Benz Fashion Week de la Berlin. 
De atunci, Stephan a prezentat 
colecții la cele mai prestigioa-
se show-uri de modă, precum 
cele de la Paris, Londra, New 
York sau Milano. A conceput 
două colecții pentru catalogul 
Otto, distribuit în 8 milioane 
de exemplare. Iar ulterior a cre-
at peste 400 de desene pentru În ceea ce privește ținutele 

vestimentare din cadrul pic-
torialului, Stephan ne oferă 
o diversitate care îi definește 
stilul personal: „Acestea sunt 
stilurile mele vestimentare de 
zi cu zi. Este garderoba mea 
personală. Nu m-am costu-
mat neapărat pentru shoo-
ting. Pentru mine este un stil 
de viață să mă îmbrac frumos. 
Chiar și în pandemie nu cred 
că a existat o zi în care să nu 
mă îmbrac pentru mine. Me-
reu am ieșit să iau un pic de 
soare, fiind îmbrăcat într-un 
stil care îmi respectă statutul 
și pur și simplu dorința de a 
merge mai departe. Reco-
mand asta pentru respectul 
de sine. Stilul meu de viață 
este al unui om creativ, mai 
f lamboyant, dar nu lucrez 
doar de amorul artei, ci sunt 

în același timp un om de afa-
ceri.“ - ne explică Stephan 
Pelger, care a configurat pen-
tru acest pictorial trei ținute 
menite să ref lecte laturile 
personalității sale: business, 
casual și stylish. Costumul de 
la Scotch & Soda l-a asortat 
cu cămașă de la Etro și loafers 
Gucci. Paltonul Stephan Pel-
ger oferă prestanță ținutei 
formată din cămașă H&M, 
pantaloni Balenciaga, geantă 
Alexander McQueen și curea 
și pantofi Dolce & Gabana. 
Iar pentru o tușă avangardis-
tă, o jachetă cu nuanță neon 
completează ținuta formată 
din blugi Dsquared2, tricou 
Zara, botine Mini Prix și 
geantă Hermès. 

Stephan oferă diversitate 
și prin intermediul shop-ului 
online pelger.ro, care este 
completat constant cu creații 
inedite. În curând vor fi dis-
ponibile și brand-uri noi, pre-
cum și accesorii și bijuterii. 
Va fi lansată și o colecție de 
eșarfe de mătase, pictate ma-
nual de către celebra pictoriță 
Agnes Mattis-Teutsch, alături 
de care designerul a partici-
pat și la evenimente carita-

GENTLEMAN LA VOLAN
Stephan Pelger ne amintește că un gentle-
man la volan nu este definit neapărat prin 
stilul vestimentar, ci și prin temperamentul 
și respectul pentru siguranță de care dă 
 dovadă în traficul agitat și aglomerat.

LIFESTYLE STEPHAN PELGER ȘI SIXT GROUP ROMÂNIA STEPHAN PELGER ȘI SIXT GROUP ROMÂNIA LIFESTYLE
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ro). Pentru SIXT Group Ro-
mânia (sixtgroup.ro), nu doar 
rezultatele obținute în afaceri 
contează. Grija pentru comu-
nitate și educația copiilor sunt 
piloni centrali. #AlwaysYesTo-
Education înseamnă proiecte 
pe termen lung cu rezultate 
menite să contribuie, cu ade-
vărat, la o educație sustenabilă 
și la un viitor mai bun. •

faimosul rapper Kanye West. 
Stephan Pelger se remarcă și 
prin portofoliul impresionant de 
creații haute couture și sur me-
sure. A colaborat cu designerul 
cu renume mondial Philipp Ple-
in și a creat vestimentații purtate 
la premiile Oscar și Cannes. 

SIXT GROUP 
ROMÂNIA: 
SERVICII DE 
MOBILITATE 
VERSATILE
SIXT Group România, lider 
în servicii de mobilitate inte-
grate, vine cu o abordare uni-

oferă servicii de mobilitate 
sigure “all in one”: leasing 
operațional (sixtleasing.ro), 
rent a car (sixt.ro), mașini 
rulate (sixtsh.ro), mașini noi 
(dealer autorizat Opel - opel-
unionmotors.ro) și service 
auto - unul dintre cele mai 
mari din România (autori-
zat Dacia, Renault, Opel și 
multi-brand - union-motors.

“Serviciile SIXT Group România îmi oferă 
libertatea să aleg automobilele inclusiv în 
funcție de sezon. Prefer un cabriolet vara, un 
SUV în sezonul rece sau un sedan business 
pentru deplasări de afaceri.”

că pe piața autohtonă, prin 
sistemul „One-Stop Shop“ și 
prin conceptul „Always Yes“. 
Echipa SIXT Group România 
este Always Yes - motivată, 
tânără și creativă, iar clienții 
sunt parteneri “de drum lung” 
pentru care soluțiile propuse 
sunt mereu inovatoare și flexi-
bile. Prin sistemul „One-Stop 
Shop“, SIXT Group România 

LIFESTYLE STEPHAN PELGER ȘI SIXT GROUP ROMÂNIA
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DACIA DESFĂȘOARĂ CEA MAI AMPLĂ 
CAMPANIE DE ÎNNOIRE ȘI EXTINDERE 

A GAMEI DIN ISTORIA SA. PROPULSIILE 
ALTERNATIVE, ELECTRICE ȘI HIBRIDE, 

PRECUM ȘI UN SUV PENTRU SEGMENTUL C 
SUNT CUPRINSE ÎN ACEASTĂ STRATEGIE.

Text: Alex Buțu • Foto: Dacia

Generația Generația  
ALTERNATIVĂALTERNATIVĂ
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Dacia Spring a debutat cu 
preț de la 7.700 de euro prin 
programele Rabla Plus și 
Clasic. Livrările încep în 
septembrie.

Autonomia electrică este de 
230 km (WLTP). Dar poate 
ajunge la 305 km în ciclul 
WLTP City, bazat doar pe 
rularea în oraș.

lui 2021. Aceasta va fi propusă 
de la 16.800 de euro cu TVA. 
Modelele Comfort Plus și Com-
fort sunt adresate persoanelor 
fizice. Dar tot de la 16.800 de 
euro cu TVA va fi disponibilă 
și o variantă Spring destinată 
clienților de flote. Așadar, Dacia 
vizează cu o politică de prețuri 
foarte tentantă și companiile 
care oferă servicii de transport, 
car sharing și taximetrie, în deo-
sebi în zone urbane. Iar încrede-
rea clienților în această investiție 
este susținută și de garanția 
pentru Dacia Spring: 3 ani sau 
100.000 km pentru vehicul și 
8 ani sau 120.000 km pentru 
bateria electrică.

P rimul model cu 
propulsie pur elec-
trică din istoria 
mărcii Dacia s-a 

bucurat de o recepție foar-
te bună din partea clienților 
români. Din martie 2021 a 
fost disponibil în configura-
torul online din site-ul dacia.
ro. Iar încă din primele 48 
de ore au fost plasate circa 
4.000 de precomenzi pen-
tru Spring. Asta depășește 
cu mult totalul de 2.846 de 
mașini electrice care s-au vân-
dut în țara noastră în 2020. 

Grupul Renault și Dacia au 
reușit din nou să implementeze 
o strategie de prețuri imbata-

bilă. Concret, Dacia Spring a 
debutat în România în versiu-
nea de echipare Comfort Plus, 
cu prețuri de la 18.100 de euro 
cu TVA. Însă, prin Programe-
le Rabla Plus și Clasic prețul 
coboară la doar 7.700 de euro. 
Pentru plasarea precomenzilor 
s-a perceput un avans de doar 
99 de euro, iar ratele lunare 
sunt de 49 de euro. 

În acest preț sunt incluse 
standard dotări precum limi-
tator de viteză, sistem de frâna-
re automată de urgență, sistem 
de asistare la parcare cu cameră 
video pentru marșarier, ABS, 
ESP, repartitor electronic al 
forței de frânare, 6 airbag-uri, 

buton pentru apel de urgență 
eCall, aprindere automată a 
farurilor, sistem multimedia 
cu ecran tactil de 7 inch, co-
nectivitate Apple CarPlay și 
Android Auto, pachet de hărți 
pentru sistemul de navigație și 
aer condiționat manual. Este 
oferită și aplicația MY Da-
cia. Prin intermediul acesteia 
se monitorizează autonomia 
rămasă, se pornește sau se 
oprește încărcarea bateriei, se 
controlează sistemul de aer 
condiționat și se localizează 
mașina.  

Succesul comercial va primi 
un nou impuls prin lansarea 
echipării Comfort pe parcursul 

Propulsia lui Dacia Spring 
integrează un motor electric 
cu 33 kW (45 CP), cuplat la o 
transmisie automată cu o sin-
gură treaptă de viteze. Spring 
atinge viteza maximă de 125 
km/h. Dar șoferul poate se-
lecta oricând modul de rula-
re Eco, care reduce puterea 
și viteza la 23 kW (31 CP) și 
100 km/h. Astfel, se eficienti-
zează cât mai mult consumul 
de energie în traficul con-

gestionat din oraș. De altfel, 
Spring se strecoară ușor prin 
aglomerația urbană, având 
3,73 m lungime și o rază de 
bracaj de doar 4,8 metri. 

Bateria litiu-ion are capa-
citate de 26,8 KWh și oferă 
autonomie de până la 230 
km (WLTP). Însă, în baza 
estimărilor WLTP City, care 
cuprind doar partea urbană a 
ciclului omologat, autonomia 
poate ajunge la 305 km. 

În echiparea standard, Da-
cia Spring are cablu pentru în-
cărcare la prize domestice de 
220 V. Opționale sunt cablul 
pentru încărcare la Wallbox 
(150 euro) cu 7,4 kW, pre-
cum și cel pentru alimentare 
la stație DC cu 30 kW (300 
euro). Bateria lui Spring are 
nevoie de 51 de minute pentru 

a se încărca până la 80% din 
capacitatea sa, când primește 
30 kW. Dacia amintește că 
posesorii de automobile mini 
din Europa circulă zilnic 
aproximativ 31 de kilometri. 
De aceea, se consideră că ”un 
plin” de baterie poate fi sufi-
cient pentru deplasările săptă-
mânale în oraș. •

NOUA GAMĂ DACIA PROFILPROFIL NOUA GAMĂ DACIA

Dacia Spring aduce Dacia Spring aduce 
revoluția electricărevoluția electrică

APLICAȚIA MY DACIA
Prin aplicația gratuită MY Dacia pentru smartphone se verifică 
nivelul de încărcare al bateriei și autonomia rămasă. De 
asemenea, se oprește sau se pornește încărcarea bateriei, se 
controlează sistemul de climatizare și se localizează mașina.
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DEBUT DE SUCCES
Logan și Sandero au câștigat titlul 

“Mașina Anului în România în 
2021”. Iar Sandero a fost în ianuarie 

2021 a 3-a cea mai bine vândută 
mașină din Europa. 

NOUA GAMĂ DACIA PROFILPROFIL NOUA GAMĂ DACIA

A treia generație 
d e  mo d e l e 
Dacia Logan, 
Sandero și San-

dero Stepway beneficiază de 
avantajele noii platforme teh-
nice CMF-B, folosită de opt 
modele din cadrul Alianței 
Renault-Nissan-Mitsubishi. 
Această platformă lansată în 
2019 a permis implementarea 
unor tehnologii în premieră 
pentru Dacia, așa cum sunt 
sistemele de asistare a condu-
sului. De exemplu, este oferit 
sistemul de frânare automa-
tă, activ între 7 și 170 km/h. 
Acesta folosește un radar 
pentru a detecta vehiculele 
din față, ajutând la evitarea 
impactului sau la reducerea 
severității acestuia. Sunt dis-

Sandero ECO-G 100 promi-
te o autonomie de 1.300 km, 
în condițiile în care emisiile 
CO2 sunt cu 11% mai mici 
decât la motorizarea echiva-
lentă pe benzină. 

Gama cuprinde și alte 
două motorizări pe benzină, 
care au 3 cilindri și respectă 
la rândul lor normele Euro 
6d. Propulsorul pe benzină 
SCe 65 de 1 litru este cuplat 
la o cutie de viteze manua-
lă cu 5 trepte și este propus 
pentru Sandero și Logan, nu 

ponibile și sistemul pentru 
detectarea vehiculelor din 
unghiul mort, precum și sis-
temul de asistare la manevrele 
de parcare, prevăzut cu o ca-
meră video pentru marșarier. 
Logan, Sandero și Sandero 
Stepway sunt echipate stan-
dard cu limitator de viteză, o 
nouă generație ESP, asistare 
la pornirea în rampă și faruri 
cu aprindere automată. În 
funcție de nivelul de echipare 
ales, sunt incluse cruise con-
trol și ștergătoare de parbriz 
automate.

Am avut ocazia să testăm 
toate cele trei modele Dacia 
Sandero, Sandero Stepway 
și Logan și am apreciat ni-
velul de confort care oferă o 
experiență de condus mult 

și pentru Sandero Stepway. 
Motorizarea turbo TCe 90 
de 1 litru este oferită cu o 
cutie de viteze cu 6 trepte sau 
cu transmisia CVT. 

Conceptul de mobilitate 
modernă al noilor modele 
Dacia este reflectat și de sis-
temele infotainment. Cel mai 
avansat este sistemul Media 
Nav, care include navigație, 
conectivitate wireless pentru 
Apple CarPlay și Android 
Auto și sistem audio cu 6 di-
fuzoare. •

mai rafinată. Sistemul de asis-
tare electrică a direcției oferă 
mai mult confort în mane-
vrare, necesitând cu 36% mai 
puțin efort decât era nevoie la 
fostul Sandero. Noile suspen-
sii au optimizat în mod sensi-
bil manevrabilitatea și ruliul, 
iar estomparea denivelărilor 
se face cu un nivel scăzut de 
vibrații sau zgomot. 

Un plus de rafinament 
aduce și cutia de viteze cu 
variație continuă (CVT), 

care înlocuiește transmisia 
robotizată Easy-R. Iar trans-
misia CVT ajută și la redu-
cerea emisiilor CO2 cu 11% 
pentru Sandero și Logan și 
4% pentru Sandero Stepway.

De a lt fe l,  e f ic iența 
definește gama de motori-
zări, care include și propulsia 
ECO-G cu GPL. Rezervorul 
de GPL este amplasat în locul 
roții de rezervă și are volum de 
50 de litri, ca și rezervorul de 
benzină. Astfel, noua Dacia 

Platformă tehnică Platformă tehnică 
modernă pentru modernă pentru 
Logan, Sandero Logan, Sandero 
și Sandero Stepwayși Sandero Stepway

SIGURANȚĂ EVOLUATĂ
Siguranța a evoluat substanțial în 
comparație cu fosta generație și 
pentru că noua platformă tehnică 
CMF-B are o rigiditate structurală 
crescută. În plus, noile modele 
Dacia sunt echipate standard 
cu 6 airbag-uri și tetiere create 
special pentru a oferi protecție 
în cazul coliziunilor din spate. În 
cadrul testelor Euro NCAP, noile 
Sandero, Sandero Stepway și 
Logan au fost cotate per ansamblu 
cu 2 stele din maximul de 5, fiind 
depunctate în deosebi pentru 
că sistemul de frânare automată 
recunoaște doar vehicule, nu 
și pietoni sau bicicliști. Însă 
specialiștii Euro NCAP precizează 
că altfel modelele Dacia ar fi 
meritat 4 stele, judecând pe 
baza rezistenței și protecției 
oferite de structura acestora. 
Este importantă această creștere 
a siguranței, având în vedere că 
pretențiile testelor Euro NCAP au 
crescut foarte mult în ultimii ani, 
iar Dacia implementează noile 
standarde păstrând o politică de 
prețuri cât mai accesibile. Prețurile 
încep de la 8.600 și 8.800 de euro 
pentru Logan și Sandero și de la 
12.350 pentru Sandero Stepway.

Rafinamentul ținutei de 
drum și nivelul de siguranță 
au evoluat, păstrându-se 
politica de prețuri. 
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D acia este singura 
marcă europea-
nă care propune 
versiuni de mo-

torizare cu GPL pentru toate 
modelele sale. De altfel, în 
2020 Dacia a fost lider euro-
pean în segmentul de piață al 
motorizărilor cu gaz petroli-
er lichefiat. Anul trecut, pro-
pulsia ECO-G a echipat 26% 
dintre mașinile care au ieșit 
de pe linia de montaj a uzi-
nei de la Mioveni. Avantajele 
sale sunt consumul redus de 
combustibil și nivelul scăzut 
de emisii CO2. Siguranța și 
fiabilitatea tehnologiei GPL 
sunt garantate de faptul că 
aceasta este instalată complet 
în procesul de producție de 

la uzina Dacia. Iar versatili-
tatea motorizării ECO-G o 
dovedește și SUV-ul Duster. 
Propulsia ECO-G de 100 CP 
cu motor turbo de 1 litru este 
creditată cu un consum mixt 
de 7,3 litri. Modelul Duster 
ECO-G are tracțiune 4x2 și 
este disponibil la 15.400 de 
euro cu TVA în echiparea 
Comfort și de la 15.900 de 
euro în echiparea SL Blueline. 
În 13 mai 2021 a fost produs 
la Mioveni exemplarul Dus-
ter cu numărul 2.000.000, 
iar acesta avea la rândul său 
motorizare ECO-G. Succesul 
comercial al lui Duster s-a ex-
tins de curând și în segmentul 
utilitarelor, prin lansarea ver-
siunii Duster Pick-Up. •

Toate modelele Toate modelele 
Dacia sunt propuse Dacia sunt propuse 
cu motorizare cu motorizare 
ECO-G cu GPLECO-G cu GPL

BIGSTER: PRIMUL SUV DACIA 
DIN SEGMENTUL C
Până în 2025 Dacia va lansa trei 
modele noi, iar unul dintre acestea 
este prefigurat de conceptul Bigster. 
Luca de Meo, CEO Groupe Renault, 
estimează că Bigster are potențialul 
de a genera vânzări anuale de 1 
milion de exemplare, urmând să fie 
comercializat la nivel mondial în 
variante ce vor purta siglele Dacia, 
Renault și Lada. Noul SUV este mai 
mare decât Duster, măsurând 4,6 
metri în lungime. Însă Dacia anunță 
că Bigster va avea preț la nivelul 
segmentului inferior. Va fi construit 
pe platforma CMF-B. Iar un avantaj 
esențial este că Bigster va putea fi 
echipat cu motorizări alternative și 
hibride. Totodată, Grupul Renault 
anunță că mărcile Dacia și Lada 
vor forma o unitate de business 
menită să eficientizeze costurile de 
producție și să extindă aplicarea 
noilor tehnologii. Mai exact, Dacia 
și Lada vor renunța la folosirea 
a 4 platforme tehnice diferite, în 
favoarea arhitecturii modulare 
CMF-B. Iar numărul varietăților de 
caroserii va fi redus de la 18 la 11. 

DACIA ÎN ERA HIBRIDĂ
Platforma tehnică a SUV-ului 

Bigster permite implementarea 
propulsiilor hibride sau cu GPL.
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EmancipareEmancipare
de clasăde clasă

A PATRA GENERAȚIE ŠKODA FABIA ARE 
LA BAZĂ NOUA PLATFORMĂ TEHNICĂ 
MQB-A0 A GRUPULUI VOLKSWAGEN, 
INTEGRÂND ASTFEL SISTEME 
AVANGARDISTE CARE ERAU REZERVATE 
PÂNĂ ACUM CLASELOR SUPERIOARE.  

Text: Alex Buțu • Foto: ŠKODA

P
rima generație 
ŠKODA FA-
BIA a debutat 
în urmă cu 22 
de ani, iar de 

atunci modelul de clasă mică 
a fost livrat în peste 4,5 mi-
lioane de exemplare. A oferit 
mereu o formulă eficientă de 
democratizare a tehnologi-
ilor moderne. Acum, a 4-a 
generație FABIA, care a fost 
dezvăluită în mai 2021, se 
distinge prin cea mai impre-
sionantă evoluție a standarde-
lor tehnologice din istoria sa. 

Fiind construită pe noua 
platformă modulară MQB-
A0 a Grupului Volkswagen, 
ŠKODA FABIA a putut im-
plementa standarde superioare 
la fiecare capitol. A crescut în 
lungime cu 111 mm, până la 
4.108 mm, și are cel mai mare 
portbagaj din segmentul său: 
adică 380 de litri, cu 50 de 

litri mai mult decât la mode-
lul anterior. Iar când se plia-
ză scaunele din spate, spațiul 
util ajunge la 1.190 litri. Deși 
FABIA este model de clasă 
mică, ampatamentul său mă-
soară 2.564 mm, fiind astfel 
mai lung chiar și decât cel de 
2.512 mm al generației ŠKO-
DA OCTAVIA din 1996. 
Astfel, pasagerii se bucură 
de mai mult spațiu, deoarece 
ampatamentul și lățimea noii 
ŠKODA FABIA au crescut cu 
94 mm, respectiv 48 mm, față 
de fosta generație.  

Însă, creșterea dimensi-
unilor a fost însoțită de o 
optimizarea substanțială la 
capitolul aerodinamică. Co-
eficientul de frecare cu aerul 
a scăzut până la 0,28 Cd (0,32 
Cd la fosta generație), fiind 
cel mai bun nivel din seg-
mentul hatchback-urilor de 
clasă mică. Printre soluțiile 
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care are și funcție de dezac-
tivare a 2 cilindri, când sar-
cinile sunt scăzute. Motorul 
1.5 TSI este disponibil doar 
cu transmisie automată cu 
7 trepte și ambreiaj dublu. 
Sunt propuse și versiuni de 95 
și 110 CP ale motorului 1.0 
TSI cu injecție directă. Acesta 
are blocurile celor 3 cilindri 
tratate cu plasmă, pentru re-
ducerea fricțiunilor. Astfel, se 
optimizează temperatura din 
motor, precum și consumul 
și emisiile. Toate motorizări-
le TSI au filtre de particule. 
De asemenea, nu lipsesc din 
gamă motorizările pe benzină 
1.0 MPI cu 65 și 80 CP. 

Plusul de rafinament si 
tehnologiile avangardiste 
definesc si experiența de la 
bordul noii ŠKODA FABIA. 
Postul de conducere a primit 
o nouă interfață digitală. 
Pentru instrumentarul de 
bord se oferă două variante. 
Cea standard are două ceasuri 
de tip analog, care încadrea-
ză un ecran de 3,5 inch. Iar 
opțional se oferă cockpit-ul 
virtual, cu ecran de 10,25 
inch. Acesta permite șoferului 
să aleagă până la 5 stiluri gra-

fice de afișare a informației. 
Cockpit-ul virtual afișează și 
harta sistemului de navigație. 
Iar când mașina se apropie 
de o intersecție ecranul ara-
tă într-o fereastră separată o 
imagine mai detaliată a acelei 
porțiuni de drum.

În centrul planșei de bord 
sunt ecrane tactile, care pot 
avea diagonală de 6,5 inch, 8 
inch sau 9,2 inch. Conectivi-

tatea cu smartphone-ul este 
compatibilă cu Apple CarPlay 
și Android Auto. Opțional se 
oferă și sistem de încărcare 
wireless pentru smartphone. 
Iar sistemul infotainment de 
top Amundsen cu ecran de 
9,2 inch oferă hotspot Wi-Fi, 
navigație conectată online și 
funcții de control prin gesturi. 
Opțional FABIA are sistem 
de recunoaștere a  comenzilor 

FABIA oferă până la 43 de 
soluții practice Simply Clever. 
Nu lipsesc umbrela din portiera 
șoferului sau racleta din clapeta 
rezervorului cu dispozitiv 
pentru măsurarea adâncimii 
profilului anvelopelor. De la 
modele superioare au fost 
preluate opțiuni precum mufa 
USB-C din oglinda retovizoare 

de la interior. Iar în premieră 
sunt oferite suportul detașabil 
pentru pahare dintre scaunele 
din față, cutia de depozitare 
pe tunelul transmisiei, 
compartimentul flexibil de 
depozitare pentru portbagaj și 
parasolarul pliabil și detașabil 
pentru plafonul panoramic 
opțional.

cu rol aerodinamic sunt la-
melele ajustabile activ de la 
extremitățile spoilerului fron-
tal. Acestea se închid automat 
când nu este nevoie să asigu-
re răcirea motorului, ceea ce 
ajută la salvarea a 0,2 litri de 
combustibil la fiecare 100 
km, dacă se rulează constant 
cu 120 km/h. De asemenea, 
oglinzile retrovizoare, jantele 
aerodinamice și cele 12 pano-
uri de sub mașină contribuie 
la o aerodinamică eficientă 
și la reducerea zgomotului 
produs de curenții de vânt în 
timpul rulării.

Noua ŠKODA FABIA 
promite să fie un etalon de 
eficiență și mulțumită mo-
torizărilor. Gama include 
cinci propulsoare din noua 
generație EVO a Grupu-
lui Volkswagen. Toate res-
pectă normele Euro 6d, iar 
patru dintre propulsoarele 
cu 3 cilindri sunt creditate 
cu autonomii de peste 900 
km (WLTP), dacă se alege 
și rezervorul opțional de 50 
de litri (cu 10 litri mai mare 
decât cel standard). Vârful 
de gamă este propulsorul pe 
benzină 1.5 TSI cu 150 CP, 

ŠKODA FABIA PROFILPROFIL ŠKODA FABIA 

43 DE SOLUȚII SIMPLY CLEVER

Patru dintre cele cinci 
propulsoare noi ale lui ŠKODA 
FABIA promit autonomii de 
peste 900 de km.
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vocale prin asistentul vocal 
digital Laura, care înțelege 15 
limbi și este conectat online. 
De altfel, FABIA integrează 
eSIM, ceea ce îi permite să fie 
mereu online. 

Totodată, lista de dotări 
opționale cuprinde încălzire 
pentru volan, precum și pen-
tru parbriz. O altă noutate 
pentru FABIA este sistemul 
de climatizare Climatronic 
cu reglaj pe două zone. Aces-
ta include și guri de ventilație 
în consola dintre scaunele 
frontale, care direcționează 
ventilația către pasagerii de 
pe bancheta din spate.

Nivelul de siguranță a evo-
luat substanțial. Noua ŠKO-
DA FABIA poate fi echipată 
cu până la 9 airbag-uri. Stan-
dard sunt airbag-urile fron-
tale, airbag-urile laterale din 
față și airbag-urile cortină. 
Iar opțional se adaugă air-
bag-ul la nivelul genunchilor 
șoferului și airbag-uri laterale 
pentru locurile din spate.

ŠKODA FABIA dispune 
de o suită de sisteme inteli-
gente pentru asistarea con-
dusului. Pentru prima oară, 
FABIA are sistem Travel 
Assist, care include sistem de 
menținere automată a benzii 

PROFIL ŠKODA FABIA 

Noua ŠKODA FABIA are cel mai bun coeficient 
de frecare cu aerul din clasa mică (Cd 0,28). 
Prizele de aer active reduc consumul cu  
0,2 l/100 km, când se rulează cu 120 km/h.  

de rulare. Totodată, până la 
viteza de 210 km/h, sistemul 
de cruise control adaptiv 
menține viteza și distanța în 
raport cu mașina din față. 
ŠKODA FABIA frânează 
automat când detectează 
o posibilă coliziune cu un 
vehicul, un biciclist sau un 
pieton. Nu lipsește sistemul 
de recunoaștere a indicatoa-
relor rutiere. Iar sistemul de 
detectare a mașinilor af late 
în unghiul mort din spatele 
și lateralul lui FABIA are o 
rază de până la 70 de metri. 
Sistemul de asistare la par-
care funcționează până la 40 

km/h și detectează spațiile 
libere. Acesta preia comanda 
direcției. Și, pe lângă mane-
vrarea automată în spațiile de 
parcare, FABIA știe să și frâ-
neze singură pentru a nu lovi 
mașini sau obstacole aflate în 
fața sau spatele său în timp ce 
parchează. Toate aceste teh-
nologii plasează noua ŠKO-
DA FABIA în avangarda mo-
delelor de clasă mică.  •
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AUTOMOBILE BAVARIA OFERĂ PENTRU MODELUL 
BMW X3 xDrive30e VOUCHERUL BAVARIA GREEN ÎN 
VALOARE DE 45.000 DE LEI. ACESTA SE ACORDĂ ÎN 
PLUS FAȚĂ DE ECOTICHETUL OFERIT ÎN ROMÂNIA PRIN 
PROGRAMUL RABLA PLUS 2021 PENTRU AUTOMOBILELE 
CU PROPULSIE PLUG-IN HYBRID.

CAMPANIE BAVARIA GREEN VOUCHER BAVARIA GREEN VOUCHER CAMPANIE

I
ndustria auto se află 
în plină tranziție 
către era propulsii-
lor electrificate. Iar 
BMW este un eta-

lon prin tehnologiile avansate 
și diversitatea gamei de moto-
rizări. Prin noua sa strategie 
denumită „Power of Choice“ 
(Puterea Alegerii), construc-
torul bavarez se adresează în-
tregului spectru de preferințe 

ale clienților. Astfel, vizează ca 
treptat fiecare model din gamă 
să fie disponibil cu propulsii 
cu ardere internă, mild hybrid, 
plug-in hybrid și 100% elec-
trice. Popularul model BMW 
X3 a fost primul BMW pro-
pus cu toate aceste tipuri de 
motorizare. Iar din această va-
rietate de opțiuni se remarcă în 
mod deosebit propulsia plug-
in hybrid xDrive30e, care se 

bucură de succes comercial 
mulțumită versatilității prin 
care combină avantajele a 
două tipuri de motorizare. 

Sistemul de propulsie al lui 
BMW X3 xDrive30e folosește 
un tandem format din moto-
rul pe benzină de 2 litri și un 
motor electric. Motorul pe 
benzină cu 4 cilindri bene-
ficiază de tehnologie BMW 
TwinPower Turbo și dezvoltă 

Text: Alex Buțu • Foto: BMW

VoucherVoucher
eficiențăeficiențăpentrupentru
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oferă un răspuns dinamic tipic 
mașinilor 100% electrice. De 
asemenea, motorul electric are 
rolul de a ajuta propulsorul pe 
benzină să-și eficientizeze con-
sumul de combustibil pe o pla-
jă amplă de turații și sarcini. 
Și, fiindcă motorul electric 
funcționează și ca un starter, 
acesta permite ca motorul pe 
benzină să fie oprit de fiecare 
dată când se ridică piciorul de 
pe pedala de accelerație. Drept 
urmare, se economisește com-
bustibil, iar repornirea se face 
lin, fără vibrații, mulțumită 
sistemului electric.

Împreună cu sistemul de 
tracțiune integrală xDrive, 
care adaptează continuu dis-
tribuirea cuplului între cele 
două punți, modelul Sports 
Activity Vehicle (SAV) 
plug-in hybrid livrează atât 
performanțe versatile, cât și 
un nivel crescut de eficiență. 
Totodată, se distinge și prin 
rularea confortabilă în mediul 
urban, unde poate fi condus 
predominant în modul elec-
tric. Acest avantaj se datorează 
autonomiei electrice de 43-51 
km (WLTP), pe care o oferă 
bateria litiu-ion cu capacitate 
brută de 12 kWh. Șoferul are 

135 kW/184 CP. Iar motorul 
electric, care este integrat în 
transmisia Steptronic cu opt 
trepte, generează 80 kW/109 
CP. Per ansamblu, sistemul 
produce 215  kW/292 CP și 
cuplu maxim de 420 Nm. 
Aceste resurse generoase sunt 
împărțite către toate cele patru 
roți prin sistemul de tracțiune 
integrală BMW xDrive. Ast-
fel, BMW X3 xDrive30e 
sprintează de la 0 la 100 km/h 
în 6,1 secunde și atinge viteza 
maximă de 210 km/h.

Însă BMW X3 xDrive30e 
excelează prin versatilitate, 
completând performanțele 
tipice mărcii bavareze cu 
eficiența și posibilitatea de 
a rula în regim pur electric. 
Practic, are abilitatea de a se 
adapta la stilul de condus al 
șoferului și la condițiile de ru-
lare. În acest sens, prin inter-
mediul butonului eDrive de pe 
consola centrală, șoferul poate 

Voucherul 
Bavaria 
Green de 
45.000 de lei 
este oferit de 
Automobile 
Bavaria 
persoanelor 
juridice și 
este propus 
pentru toate 
modelele 
BMW cu 
propulsie 
plug-in 
hybrid.

Detaliile 
despre toate 

automobilele 
BMW plug-in 

hybrid 
din stocul 

Automobile 
Bavaria, care 

sunt incluse 
în campania 

Bavaria 
Green 

Voucher, 
sunt afișate 

pe site-ul 
bmw-bavaria.ro.

și opțiunea de a rezerva resur-
sele bateriei pentru a le folo-
si ulterior în traficul urban. 
Trebuie doar selectată setarea 
BATTERY CONTROL, care 
păstrează nivelul de încărcare 
al bateriei. Și sistemul de ali-
mentare a bateriei este eficient 
și versatil. Modelul BMW X3 
plug-in hybrid poate fi încăr-

cat atât la prize casnice, cât și 
la stații AC. De exemplu, se 
poate alimenta cu 3,7 kW de 
la un Wallbox, caz în care în-
cărcarea completă durează 3,7 
ore. Economia de combustibil 
este cu atât mai mare, iar emi-
siile de CO2 sunt mai mici, cu 
cât bateria are mereu resurse. 
De altfel, BMW X3 plug-in 

hybrid este creditat cu consu-
muri de 1,9-2,5 l/100 km și 
emisii CO2 de 44-57 g/km, 
dacă se rulează cât mai mult 
în mod electric. Tocmai în 
acest scop, BMW X3 xDri-
ve30e beneficiază și de un 
sistem de frânare regenerativă 
inteligent, care încarcă bateria 
în mers, în timpul decelerări-

selecta mai multe moduri de 
rulare. În modul MAX eDri-
ve este folosită la potențialul 
său maxim propulsia electri-
că, modelul BMW X3 plug-
in hybrid deplasându-se în 
liniște, fără emisii de CO2. 
Totodată, în modul MAX 
eDrive poate rula electric cu 
viteze de până la 135 km/h. 
Dacă este selectat modul Auto 
eDrive, care este cel de bază, 
BMW X3 poate rula electric 
cu viteze de până la 110 km/h, 
iar motorul pe benzină in-
tervine doar când sarcinile 
și accelerările sunt crescute. 
Dar, tandemul format din 
motorul termic și cel electric 
își compensează reciproc sar-
cinile, optimizând consumul 
de energie și combustibil într-
un mod automat și cursiv, 
care asigură o experiență de 
condus rafinată. Cuplul de 
265 Nm al motorului electric 
este livrat instantaneu, ceea ce 

CAMPANIE BAVARIA GREEN VOUCHER BAVARIA GREEN VOUCHER CAMPANIE
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varia Green Voucher, adresată 
în special persoanelor juridi-
ce. În cadrul acestei campa-
nii se oferă voucherul Bavaria 
Green cu valoare de 45.000 
de lei pentru modelele BMW 
plug-in hybrid din stocul Au-
tomobile Bavaria. Voucherul 
se acordă în plus față de eco-
tichetul de 20.000 de lei ac-
cesibil prin Programul Rabla 
Plus derulat de Administraţia 
Fondului pentru Mediu.

Detaliile despre Bavaria 
Green Voucher sunt accesibi-
le pe site-ul bmw-bavaria.ro, 
unde sunt afișate toate auto-
mobilele BMW plug-in hybrid 
din stocul Automobile Bavaria 
incluse în această campanie. 
Prin intermediul meniului in-
tuitiv din site-ul bmw-bavaria.
ro puteți vedea prețurile pen-
tru fiecare automobil și puteți 
cere o ofertă. •

lor. Acest sistem, împreună cu 
motorul pe benzină, asigură 
faptul că utilizatorii lui BMW 
X3 plug-in hybrid nu vor avea 
anxietate față de autonomia 
electrică în timpul călătorii-
lor lungi.

Clienții lui BMW X3 
xDrive30e se bucură de 
subvenții substanțiale din 
partea statului. În România 
ecotichetele au printre cele 
mai mari valori din Uniunea 
Europeană. Prin Programul 
Rabla Plus 2021, se oferă un 
ecotichet de 20.000 lei pen-
tru achiziţionarea unui auto-
vehicul nou electric hibrid cu 

internă care se devalorizează 
mai accentuat odată cu în-
ăsprirea normelor și taxelor 
pentru emisii poluante. 

Iar acum Automobile 
Bavaria, cea mai mare rețea 
de dealeri BMW din Euro-
pa Centrală și de Est și lider 
de piață în rândul dealerilor 
autorizați BMW din Româ-
nia, derulează campania Ba-

BMW X3 xDrive30e oferă autonomie pur 
electrică de până la 51 km și își încarcă 
bateria inclusiv în timpul decelerărilor.

sursă de alimentare externă, 
care generează o cantitate 
de emisii de CO2 mai mică 
de 50 g/km. De asemenea, 
investiția într-un automobil 
plug-in hybrid este justifica-
tă și prin faptul că acesta are 
argumente mai multe pentru 
a-și păstra valoarea în timp, 
în comparație cu automobi-
lele cu propulsii cu ardere 

CAMPANIE BAVARIA GREEN VOUCHER
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MINI ELECTRIC RACING PROFILPROFIL MINI ELECTRIC RACING

ÎN LUNA MAI A ACESTUI AN, VITESCO 
TECHNOLOGIES MINI ELECTRIC RACING A 
AVUT UN PARCURS PERFORMANT ÎN TREI 
ETAPE DE COMPETIȚII CARE L-AU SUPUS 
LA SOLICITĂRI DIFERITE. 

Performanțe
versatileversatile

Text: Alex Buțu • Foto: Dragoș Savu, Attila Szabo, 
Vlad Schirca, Flavius Croitoru, Ștefan Bejenaru

Ciprian Lupu, singurul 
pilot de curse în scaun 

rulant din Europa Centrală 
și de Est, a participat la 
etapa de Super Rally cu 

MINI Electric Racing.
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Renovatio, 
cea mai 
mare rețea 
de stații de 
încărcare 
pentru 
mașini 
electrice din 
România, 
asigură 
alimentarea 
lui MINI 
Electric 
Racing în 
competiții.

Vitesco Technologies 
asigură managementul și 
optimizarea funcționării 
propulsiei și bateriei pentru 
regimul de competiții. 

individual pentru compresie și 
detentă, precum și mulțumită 
distanţierelor de roată pentru 
creșterea ecartamentului. Un 
rol la fel de esențial pentru 
performanțe îl au, desigur, și 
anvelopele furnizate la fiecare 
etapă de partenerul Michelin.

#MIMI a avut de înfrun-
tat ploaia și pe parcursul celor 
două zile de cursă de la etapa 
Campionatului Naţional de 
Viteză în Coastă desfășurată la 
Râșnov (15-16 mai). Aici au fost 
folosite atât pneurile slick, cât și 
cele de ploaie Michelin Motor-
sport. Începând cu această eta-
pă a demarat și parteneriatul cu 
Renovatio, cea mai mare rețea 
de stații de încărcare pentru 
mașini electrice din România, 
care asigură soluţiile de alimen-

Î n 8-9 mai, Vitesco Te-
chnologies MINI Elec-
tric Racing a participat 
la prima etapă a Cam-

pionatului Naţional de Super 
Slalom, desfășurată la Romex-
po în București. Piloții au fost 
doi invitați speciali: jurnalistul 
auto Dragoș Craiovan și Dr. 
Josef Reiter, director gene-
ral BMW Group România. 
Vremea a fost capricioasă, cu 
episoade de ploaie. Dar agilita-
tea și caracteristicile lui MINI 
Electric Racing (#MIMI) 
și-au arătat avantajele, pe un 
traseu unde îndemânarea face 
diferența. Competiția de Su-
per Slalom de la București a 
fost anul acesta inclusă ca eta-
pă demonstrativă în campio-
natul european EcoGP și a cu-
prins două clase pentru mașini 
electrice, cu puteri de până în 
250 CP și peste 250 CP. La 
fiecare au fost înscriși câte 8 
concurenți. #MIMI a termi-
nat pe locul al doilea în grupă 
și a obţinut timpii 12 și 13 
din totalul de 105 rezultate. A 

fost surclasat doar de un Por-
sche 944 cu motor de Tesla, 
care produce peste 200 CP și 
este condus de experimentatul 
pilot de coastă Mihai Beldie. 
Dragoș Craiovan a ocupat cu 
#MIMI poziţia secundă, la 
numai 41 de sutimi diferență. 
Iar Dr. Josef Reiter s-a clasat 
pe locul al patrulea, la numai 
15 sutimi de podium, deși a 
fost prima sa participare într-
o competiţie de motorsport. 

Lăudabil este că #MIMI pi-
lotat de Dragoș Craiovan a fost 
mai rapid decât toate modelele 
Tesla înscrise în concurs, cu o 
singură excepţie. De asemenea, 
Dr. Josef Reiter a surclasat cinci 
modele Tesla. Aceste rezultate 
sunt obținute în condițiile în 
care MINI Electric Racing nu 
are un surplus de putere față 
de versiunea sa de serie MINI 
Cooper SE. Motorul său elec-
tric generează 135 kW/184 CP 
și permite sprintarea de la 0 la 
100 km/h în 7,3 secunde. Dar 
livrarea instantanee a cuplului 
de 270 Nm este bine dozată de 

sistemul ARB care combate 
patinarea roților motrice fron-
tale și optimitează tracțiunea 
și stabilitatea. Iar amplasarea 
bateriei litiu-ion în podea aju-
tă la împărțirea greutății între 
punți și coboară centrul de 
greutate cu 30 de milimetri 
față de un MINI Cooper S, 
astfel că modelul electric are 
în forma lui de serie o agilitate 
remarcabilă. În varianta pregă-
tită pentru competiții Vitesco 
Technologies MINI Electric 
Racing beneficiază și de re-
ducerea greutății prin elimi-
narea scaunelor, capitonajelor 
și airbag-urilor. Nu îi lipsesc 
măsurile de siguranță, precum 
rollcage-ul. Iar reflexele rapide 
în viraje sunt îmbunătățite da-
torită suspensiior KW cu reglaj 

tare în timpul competiţiilor. 
La Râșnov, Dominic Marcu, 
pilotul oficial al acestui proiect, 
a revenit la volanul lui #MIMI. 
Și a ocupat locul 47 din 76 de 
mașini înscrise, fiind singurul 
participant cu model electric 
din această competiție. La 
Râșnov sunt multe porțiuni de 
viteză crescută, unde #MIMI 
este defavorizat în fața mașinilor 
cu puteri superioare. Dar noi re-
glaje ale suspensiilor, făcute de 
Automobile Bavaria Militari, au 
optimizat comportamentul pe 
viraje. "Am avut viraje în care 
eram chiar și cu 30 km/h mai 
rapid faţă de fosta mea mașină 
de concurs." - explică Dominic 
Marcu, cel care în urmă cu mai 
bine de 2 ani a propus  proiectul 

MINI Electric Racing către 
BMW Group România. Iar 
apoi Vitesco Technologies a de-
venit partenerul tehnic, având 
experiență vastă în dezvoltarea 
tehnologiilor inovatoare, pentru 
orice tip de propulsie, inclusiv 
pentru cele electrice. Vitesco 
Technologies are 50 de centre 
în lume, dintre care trei sunt la 
Timișoara, Sibiu și Iași. 

Programul competițional 
al lui Vitesco Technologies 
MINI Electric Racing a con-
tinuat în 22 mai cu debutul 
în Campionatul Naţional de 
Super Rally. Această etapă 
găzduită în Mangalia a mar-
cat și una dintre primele par-
ticipări ale unui pilot în scaun 
rulant într-o competiţie de 

motorsport cu un automobil 
electric. Protagonistul a fost 
Ciprian Lupu, singurul pilot 
de curse în scaun rulant din 
Europa Centrală și de Est. 

#MIMI a primit o pregăti-
re specială pentru a fi pilotat 
de Ciprian. Aceasta a inclus 
un inel de acceleraţie pe volan 
și o manetă de mână pentru 
controlul frânei. Automobi-
le Bavaria și Vitesco Tech-
nologies au pregătit mașina 
alături de echipa lui Cipri-
an Lupu. Victor Surugiu de 
la Wireworks s-a ocupat de 
montajul pentru adaptarea 
accelerației, iar Țuțu Răzvan 
de la Aero Motors Serv a asi-
gurat asistența tehnică. Pe 
parcursul a 5 manșe, Ciprian 
a îmbunătățit timpii de la 
3:48,769 la 3:25,590. Acest 
ritm susținut vine după vic-
toria pe care a obținut-o la 
Râșnov cu un Volkswagen 
Golf de 280 CP, la Grupa 
A4. Prin implicarea în motor-
sport Ciprian promovează și 

activitatea Fundației Motiva-
tion România, care oferă din 
1995 sprijin și servicii pentru 
persoanele cu dizabilități. De 
asemenea, Motivation Ro-
mânia desfășoară din 2017 
campania #PeBune?, care are 
drept scop eliberarea locurilor 
de parcare dedicate persoane-
lor cu dizabilități.

Nu în cele din urmă, 
MINI Electric Racing promo-
vează “Cea mai rapidă galerie 
de artă din lume”. Este vorba 
despre creații realizate de ilus-
tratori români pentru George, 
primul banking inteligent de 
la BCR. Prin proiectul coor-
donat de One Night Gallery, 
la etapa de la Mangalia a fost 
prezentată pe acoperișul lui 
#MIMI lucrarea „Summer-
time” creată de Alina Mari-
nescu. Iar la Super Slalomul 
de la București a fost prezen-
tată lucrarea "A New Now” de 
Mircea Popescu, în care omul 
își acceptă rolul de observator 
și subordonat al naturii. •

SLALOM DE SUCCES
Jurnalistul Dragoș Craiovan și Dr. Josef Reiter, director 
general BMW Group România, au obținut locurile 2 
și 4 în clasa lui MINI Electric Racing din etapa de la 
București a Campionatului Naţional de Super Slalom.
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Î n anii recenți Tesla a 
tot ridicat standardele 
în segmentul automo-
bilelor electrice. Dar 

constructorii cu tradiție încep 
să reducă ecartul, după cum 
demonstrează sedanul Merce-
des-Benz EQS, care aduce toa-
te argumentele pentru a stabili 
etalonul premium în mobilitate 
electrică. Caroseria lui elegan-
tă, cu forme cursive, îi câștigă și 
titlul de cea mai aerodinamică 
mașină produsă în serie în pre-
zent. Coeficientul său de fre-
care cu aerul este de doar 0,20 
Cd și contribuie la autonomiile 
care par să disipeze anxietatea 
pentru călătorii lungi, asociată 
tipic cu mașinile electrice. Mer-
cedes-Benz EQS va fi propus în 
variante cu 333 CP (245 kW) 
și 523 CP (385 kW) și va avea 
o versiune de performanță cu 

761 CP (560 kW). Sunt oferite 
configurații cu baterii litiu-ion 
de 90 kWh sau 107,8 kWh, 
care promit autonomie electri-
că de până la 770 km (WLTP), 
în funcție de model. Bateri-
ile lui EQS vin însoțite de o 
garanție de 10 ani sau 250.000 
de kilometri. Iar sistemul de 
încărcare permite alimentarea 
cu până la 200 kW la stații DC 
de curent continuu. Astfel, în 
15 minute acumulează energie 
pentru parcurgerea a 300 km 
(WLTP). În Japonia EQS va fi 
oferit și cu sistem de încărcare 
bidirecțional, prin care va pu-
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MERCEDES-BENZ EQS ADUCE RAFINAMENTUL ȘI 
AVANGARDISMUL NECESARE PENTRU A DEVENI 

„CLASA S” A MAȘINILOR ELECTRICE.

Text: Alex Buțu • Foto: Mercedes-Benz

sa S, dar este oferit opțional 
cu noul panou digital de 141 
cmc lățime, care integrează 
trei ecrane: un instrumentar 
de bord digital de 12,3 inch 
în spatele volanului, un ecran 
central tactil de 17,7 inch, 
precum și un ecran tactil de 
12,3 inch pentru pasagerul 
de față. Nu lipsesc sistemul 
head-up display cu realitate 
augmentată, ca și în cazul 
noului Mercedes-Benz Clasa 
S, precum și sistemul avansat 
de recunoaștere a comenzilor 
vocale. •

Curentul de luxCurentul de lux

tea furniza la rândul său ener-
gie către casă. 

Ținuta de drum și tehno-
logiile urmează standardele 
lui Mercedes-Benz Clasa S. 
Suspensia pneumatică AIR-
MATIC își ajustează automat 
amortizarea și garda la sol. În 
echiparea standard roțile spa-
te virează la un unghi de 4,5 
grade. Opțional, pot vira cu 
10 grade, funcție care se poate 
activa over-the-air și după ce 
cumperi mașina.

EQS poate fi dotat cu 
planșa de bord regăsită la Cla-

Mercedes-Benz EQS va fi 
disponibil cu propulsii de 
până la 761 CP și autonomii 
care ajung la 770 km.






