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Protagoniştii:

Noutăți

De ce acest test?

VW Scirocco 1.4 TSI 160 CP

Testate atât în cadrul lansărilor internaţionale
cât şi pe drumurile din România, protagonistele
testului nostru au fost construite pentru o serie
de clienţi care caută motorizări de ultimă generaţie, puternice, fără a deveni duşmani cu mediul
înconjurător sau datori către firmele de asigurări
sau stat cu sume importante de bani survenite
din plata asigurărilor sau impozitelor. Totodată, în
discuţie se află cele mai peformante propulsoare
cu cilindreea până în 2000 cmc, noutatea principală fiind 1.6 turbo de 180 CP, cu care poate fi
echipat modelul Opel Astra.

Pentru a fi siguri că acoperim complet cerinţele
clienţilor care preferă motorizări cu cilindree mici
dar cu puteri impresionante am ales propulsoare
pe benzină, supraalimentate. Astfel, avem câte
un reprezentat de seamă pentru fiecare clasă de
putere: la 1.4 l şi 160 CP VW Scirocco, la 1.6 şi 180
CP Opel Astra Turbo, la 1.8 l şi 200 CP Alfa Romeo
159 TBi iar la 2.0 l şi 295 CP Mitsubishi Lancer
Evolution. Aceste motorizări surprind nu numai
prin raportul excelent cmc/CP ci şi prin consumul redus de carburant, emisii de CO2 sau taxele
mici .

Preț de pornire: 22.218 euro cu taxele
incluse

Opel Astra Turbo 1.6 180 CP

Preț de pornire: 17.700 euro cu taxele
incluse

Alfa Romeo 159 TBI 1.8 200 CP
Preț de pornire: 25.256 euro cu taxele
incluse

Mitsubishi Evolution 2.0 295 CP
Preț de pornire: 42.900 euro cu taxele
incluse
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Opțional, motorul 1.4 TSI poate fi cuplat
unei transmisii automate tip DSG cu
dublu ambreiaj și șapte trepte. Dacă
până de curând alegerea unei cutii automate de viteze ținea mai mult de confort, DSG7 oferă reprize/consum/emisii
mai bune decât versiunea manuală (mai
exact consumă cu 0.7 l mai puțin în oraș
și emite cu 7 g mai puțin C02 în atmosferă). Fiabilitatea nu se anunță o problemă,
inginerii VW au parcurs peste 2.000.000
km în testele cu noua transmisie.

Amortizoarele controlate electronic
pot fi rigide sau confortabile la distanță
de o fracțiune de
secundă.

ACC sau sistemul adaptiv de control al
șasiului gestionează în timp real răspunsul suspensiei în funcție de impulsurile
date de șofer și starea carosabilului. În
doar câteva milisecunde sistemul poate
comanda întărirea sau relaxarea unui
amortizor în timp ce modurile preconfigurate intitulate „Sport“ și „Confort“
setează amortizoarele pentru a oferi un
tren de rulare rigid, respectiv relaxat și
confortabil. Răspunsul direcției este și el
modificat în funcție de programul ales.
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Acest interior nu are prea mult de oferit în plus față de cel al unui Golf de
generație trecută. Plasticele și îmbinările
se ridică la standardele mărcii, dar de
când cu Golf VI se simte diferența în
materie de layout. Poziția la volan este
impecabilă iar reținerea laterală oferită
de scaunele profilate sport este optimă.
Pe lista de dotări opționale merită bifat
sistemul audio cu touchscreen și senzorii
de parcare (vizibilitatea prin lunetă nu
este cea mai bună).

Consumul de combustil în mediul
urban se apropie de
pragul de 10 l/100
km, iar cel extraurban de 7 l/100 km.

Pentru a obține cei 160 CP și 240 NM
propulsorul TSI este ajutat de o turbină și un compresor (legate în serie).
Algoritmul este destul de simplu: compresorul generează presiune de supraalimentare în zona joasă de turație, pentru
ca mai apoi să predea ștafeta turbinei
odată ce ea intră în parametrii optimi de
funcționare. Există un interval de turație
în care atât compresorul cât și turbina
își unesc fortele, iar plafonul cuplului
maxim începe de la 1.500 rpm.
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Opel Astra a fost lansat în premieră pentru clasa compactă sistemul de amortizoare adaptive controlabile de către
șofer. Sistemul FlexRide are trei setări. În
modul Standard amortizoarele se adaptează în funcție de condițiile drumului,
În modul Tour setările mașinii devin în
mod perceptibil confortabile și în modul
sport suspensia și direcție devin mai
rigide iar accelerația electronică oferă
un răspuns mai rapid. Ceasurile de bord
devin roșii și îmbie la un condus sportiv.

Scaunele sport
ergonomice sunt
certificate de AGR
(Comitetul de
specialiști în ergonomie și medici din
Germania) și oferă
reglaje pe șase
direcții, susținere
laterală excelentă
pe viraje și un nivel
bun de confort.

Puntea spate semiindependentă cu
braț Watts vrea să compenseze atât
căt este posibil lipsa unei suspensii
spate de tip Multilink. Acest tip de braț
absoarbe circa 80% din accelerațiile laterale ce acționează asupra punții spate.
Agilitatea mașinii este foarte bună,
comparabilă cu a competitorilor care au
adoptat acest tip de suspensie. Ruliul
mașinii este extrem de redus, și nivelul
de confort este la un nivel acceptabil
pentru o compactă cu accente sportive.
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Interiorul Opel Astra este finisat cu materiale corecte și are un layout cu tentă
sportivă. Atunci când se merge în modul
sport, ceasurile de bord se colorează în
roșu pentru a crea o senzație pregnantă
de sportivitate. Consola centrală are
cam multe butoane, cele ale climatizării
fiind relativ ușor de identificat în partea
de jos. Volanul asemănător cu cel de pe
Opel Insignia are o priză bună și poate
integra comenzile sistemului audio și ale
calculatorului de bord.

În condiții de trafic
în care rulați majoritar în oraș, consumul mediu real va
fi de aproximativ
10-11 litri/100km

1,6 litri cu patru cilindri în linie dezvoltă
puterea de 180 CP la 5.500 rpm, dar
începe să tragă de la turații joase, mai
ales și datorită cuplului de 230 Nm de la
1980 rpm. Aceste caracteristici erau până
de curând specifice pentru un motor
turbo de 2,0 litri. Cutia de viteze cu șase
trepte face casă bună cu propulsorul de
1,6 litri și îi imprimă o accelerație de 8,5
secunde până la 100 km/h și o viteză
maximă de 221 km/h. Emisiile de CO2
sunt de 169 g/km.
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Graţie cuplului generos pus la dispoziţie
de motor, nu veţi fi obligaţi să retrogradaţi pentru o simplă depășire.
Ultima treaptă de viteză este concepută
pentru reducerea consumului de carburant în timpul deplăsării cu viteze medii
și mari. În acceași ordine de idei, galeria
de evacuare și corpul turbinei sunt contruite dintr-un aliaj special ce suportă
expunerea îndelungată la temperaturi
foarte mari (până la 1020o), acestea aducându-și aportul la scăderea consumului.

Indicativul TBi
spune cunoscătorilor că un 159 echipat cu acest motor
atinge 100 km/h în
numai 7,7 secunde.

Pentru a putea transmite puterea motorului eficient către roţile punţii faţă
este utilizat un diferenţial cu aluncare
limitată. Acesta, în momentele în care se
accelerează puternic în viraje, livrează
puterea către roţi în funcţie de aderenţa
disponibilă, împiedicând rotirea excesivă
a pneului ce se află la interiorul virajului.
De asemenea, sistemul își arată utilitatea
în condiţii de aderenţă precară (zăpadă,
nisip, noroi etc.) „forţând“ ambele roţi să
se rotească în același timp.
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Downsizing-ul a făcut posibilă reducerea
masei motorului și subansamblelor cu
aproximativ 100 kg (în comparaţie cu
unitatea V6 de 3,2 l). Pe lângă reprizele
de acceleraţie îmbunătăţite, reducerea
masei pe puntea faţă a condus la înlăturarea subvirării, pregnante în cazul
motorului V6. Motorul 1750i alături de
direcţia precisă, timoneria și frânele
dozabile au condus la desăvârșirea spiritului latin pe care acest model trebuia să
îl aibă încă de la lansare.

În condiții de trafic
urban consumul
mediu afișat în
timpul testului s-a
situat în jurul valorii
de 14 l/100 km.

Injecţia directă, distribuţia variabilă
continuă și optimizarea evacuării gazelor arse au contribuit la obţinerea unor
performanţe echivalente cu cele ale
unui motor cu cilindreea de 3.000 cmc.
Controlul precis al evacuării gazelor
arse contribuie la răspunsul vivace al
motorului, turbocompresorul fiind principalul beneficiar al acestei perfecţionări.
Motorul dezvoltă cuplul maxim de 320
Nm la o turaţie care este invidiată până
și de un diesel: 1.400 rpm.
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Pentru prima oară în istoria gamei
Evolution, cel mai reprezentativ Lancer
poate fi echipat cu o cutie automată cu
șase trepte Twin-Clutch SST. Folosind un
sistem dublu-ambreiaj noua cutie automată preselectază o treaptă superioară
sau inferioară pentru a minimiza răspunsul transmisiei. În funcție de preferințe
șoferul poate schimba treptele direct de
pe padelele situate pe volan sau poate
accesa unul dintre modurile automate
(Normal, Sport sau SuperSport)Lance

Sistemul ASC controlează puterea
motorului și forța
de frânare aplicată
fiecărei roți. Poate fi
decuplat total.

Pentru a obține o distribuție cât mai
echilibrată a maselor, inginerii japonezi
au plasat recipientul pentru lichid parbriz și bateria în portbagaj. Ca rezultat,
capacitatea de încărcare a fost redusă cu
75 l până la 325 l.
Cum aspectele de ordin practic nu
reprezintă o prioritatea pentru șoferii
de Evo compromisul realizat în favoarea
dinamicii nu poate fi contestat. Față de
generația precedentă noul Evolution are
o rigiditate torsională crescută cu 39%.
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Evolution folosește în continuare cel mai
performant sistem de tracțiune integrală
disponibil pentru modelele Mitsubishi.
Folosit în cadrul competițional, modulul
S-AWC se bazează pe două diferențiale
central și spate care împart cuplul atât
între cele două punți cât și între roțile
punţii spate.
Există trei moduri de funcționare a sistemului S-AWC destinate diferitelor tipuri
de suprafețe de rulare (Asfalt, Pietriș/
Macadam și Zăpadă).

În condiții de trafic
urban autonomia
unui Evolution se
situează în jurul
valorii de 250 km
(consum 15-16 l).

Patru cilindri în linie, 295 CP și 366 Nm
sunt cifrele care definesc noul propulsor
EVO. Față de generația precedentă, noua
unitate cu patru cilindri supraalimentată
cu turbină a scăzut în greutate prin folosirea aluminiului la realizarea chiulasei.
Rezultatul a fost diminuarea tendințelor
supraviratoare, dar și echilibrarea
greutății distribuite față/spate. Alte
modificări au fost aplicate turbinei (răspuns îmbunătățit cu 18%), dar și evacuării (mai nou cu un dimetru de 65 mm).
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Date tehnice
Model
Motorizare
Nr.usi/Nr.locuri
Masa proprie/totală(kg)
Dimensiuni si capacitati
Lxlxh (mm)
Ampatament (mm)
Ecartament (mm)
Vol. portbagaj min./max. (l)
Rezervor combustibil (l)
Punte față/spate
Sistem de direcție
Sistem de frânare față/spate
Transmisie
Tip
Cutie de viteze (tip/nr. trepte)
Anvelope
Motor
Combustibil
Asezare
Tip
Sistem de alimentare
Cilindree (cmc)
Alezaj x cursă (mm)
Raport de compresie
Putere max. (kW(CP)/rpm)
Cuplu max. (Nm/rpm)
Performanţe
Viteza maximă (km/h)
0-100 km/h (s)
Consum (l/100km)
Urban/extraurban/mixt
Preț (euro/DDP)

VW Scirocco
1.4 TSI
3/4
1.270/1.720

Opel Astra
1.6 T
4/5
1.415/1.965

4.255x1.810x1.400
4.420x1.815x1.485
2.580
2.685
1.570/1.575
1.545/1.560
292/310
370/795
50
55
elemente elastice, triunghiuri transver- elemente elastice, triunghiuri transversasale/multibraț
le/punete Watt
cremalieră asistată electric
cremalieră asistată electric
discuri ventilate/discuri
discuri ventilate/discuri

Alfa Romeo
1750i
4/5
1.430/1.980

Mitsubishi Evolution
2.0 T
4/5
1.560/2.040

4.660x1.830x1.420
2.700
1.580/1.555
405
70
elemente triunghiulare duble/punte
multibraț
cremalieră servoasistată
discuri ventilate/discuri

4.505x1.810x1.480
2.650
1.545/1.545
325
60
elemente elastice, triunghiuri transversale/multibraț
cremalieră servoasistată
discuri ventilate

manuală/6
225/50 R17

integrală
manuală/5
245/40 R18

manuală/6
225/45 R17

față
manuală/6
215/60 R15

longitudinal
4 cilindri în linie
injecție directă
1.390
76,5x75,6
10:1
118(160)/5.800
240/1.500-4.500

longitudinal
4 cilindri în linie
injecție
1.598
79x81,5
8.8:1
132(180)/5.500
230/1.980

longitudinal
4 cilindri în linie
injecție directă
1.742
83x80,5
9.5:1
147(200)/5000
320/1.400

longitudinal
4 cilindri în linie
injecție
1.998
86x86
9.5:1
217(295)/6.500
366/3.500

218
8

221
8,5

235
7,9

240
5,4

8,7/5,4/6,6
22.218

8,8/5,6/6,8
17.700

11,8/6/8,1
25.256

13,6/8,3/10,2
42.900

benzină

