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Cu siguranță, fiecare dintre noi a avut, măcar 
superficial, gânduri îndreptate spre un coupe, 
unul dinamic, frumos desenat, destul de spațios 
pentru micile escapade și, dacă nu cerem deja 
prea mult, să nu coste o avere și să fie și eco-
nomic. Până nu demult, opțiunile în această 
categorie erau destul de limitate, dar odată cu 
apariția lui scirocco, Megane Coupe și, acum, 
Honda Cr-Z, plaja de alegere se extinde, iar ale-
gerea devine dificilă. Pentru asta am pus față în 
față cel mai nou model al celor de la Honda cu 
scirocco, veteranul acestei clase.

CUM SE CONDUC?
acest capitol poate fi cel mai important în acest 
test comparativ, pentru că, până la urmă, avem 
de-a face cu două coupe-uri, și cu siguranță ni-
meni nu vrea un coupe „nedinamic“. Pe de o 
parte avem un motor convențional de 1,4 litri ce 
dezvoltă, ajutat de o turbină, 122 CP, ce reușesc să-i 
imprime lui scirocco un sprint 0-100 km/h în 
9,7 secunde și să-i ofere celui de la volan posibi-
litatea de a atinge o viteză maximă de 200 km/h. 

Honda Cr-Z, primul hibrid cu cutie manuală 
din lume, are sub capotă două motoare. unul cu 
aprindere prin scânteie, de 1,5 litri, ce dezvoltă 
114 CP și unul electric, ce dezvoltă o putere ma-
ximă de 14 CP. În acestă configurație, Cr-Z atinge 
100 km/h cu start de pe loc în fix 10 secunde și 
are o viteză maximă de 200 km/h. 

Dar cum se comportă cele două coupe-uri pe 
șosea? Ei bine, diferențele nu sunt foarte mari, 
dar în timp ce scirocco este lipit de asfalt, bine 
închegat și, în unele cazuri, chiar rigid, Cr-Z abor-
dează altfel problema. Cele trei setări diferite ale 
grupului motopropulsor, ECO, normal și sport, 
transformă mașina prin simpla lor selectare. 
Dacă în modul ECO puterea este limitată și ți 
se cer schimbări de trepte în jurul a 1.800 rpm, 
în modul sport situația este diferită. Odată cu 
sunetul de eșapament mai „agresiv“ și schim-
barea culorilor de bord din verde (ECO) în roșu 
(sport), vin la comanda ta toți cei 128 CP. sigur, 
în niciuna dintre aceste mașini accelerațiile nu 
te vor lasa fără respirație, dar nici nu vei rămâne 
de căruță, fie că este vorba de reprize scurte, în 
oraș, fie de cele la viteze mai mari. abordarea 
porțiunilor de drum virajate nu este „exaltantă“ 
în Cr-Z, dar cutia de viteze lucrează foarte bine, 
iar mișcările nedorite ale caroseriei sunt destul 
de bine limitate, în timp ce direcția, deși puțin 
artificială și, după părerea mea, un pic prea lejeră, 
oferă informații suficiente.

Cei 122 CP ai motorului turbo aflat sub capota 
lui scirocco lucrează mai bine, accelerează mai 
puternic și oferă, în mare parte datorită turbinei, 
reprize mai bune decât Cr-Z. scirocco este mai 
dinamic, suspensia este mai bine setată pentru 
viraje, iar direcția este mai precisă și mai bine 
echilibrată. În plus, Cr-Z va pierde aderența pe 
puntea față înaintea modelului german. 

Dacă Cr-Z pierde, la diferență destul de mică, 
la capitolul dinamic, câștigă în schimb, tot la 
diferență mică, la nivelul de confort oferit. sus-
pensia preia mai bine imperfecțiunile asfaltului, 
iar zgomotele de rulare și de vânt sunt mai bine 
izolate în modelul japonez, iar direcția lejeră faci-
litează manevrele de întoarcere în spații înguste.

CUM SUNT ÎN INTERIOR?
așa cum știam deja, interiorul lui scirocco nu 
este mult diferit față de cel general al gamei 
 Volkswagen, dar tocmai din acest motiv nu te 
vei pierde în funcții, toate comenzile fiind la în-
demâna șoferului, clar marcate și bine delimitate. 
În plus, display-ul cu touchscreen oferă lejeritate 
în acționarea comenzilor aferente sistemului de 
sunet sau celui de navigație. nimic spectaculos, 
dar foarte precis. În plus, materialele folosite în 
interior sunt de calitate superioară, plăcute la 
atingere și lasă impresia că vor rezista cu brio 
utilizării îndelungate. Trebuie amintit și faptul 
că îmbinările sunt aproape perfecte, ceea ce în-
seamnă că nu vor apărea prea curând zgomote 
deranjante.

Honda însă a vrut să impresioneze încă de la 
prima întâlnire. Culorile folosite, poziționarea 
comenzilor și indicatoarele de bord „hologrami-
ce“ par, în comparație cu rigiditatea germană, de 
inspirație star Trek. Îți va lua ceva mai mult timp 
până să te înveți cu poziționarea comenzilor, dar 
distribuirea lor uniformă în jurul volanului te va 
ajuta să te obișnuiești. Când vine vorba despre 
materialele folosite, Cr-Z nu se poate lăuda cu 
acceași prestație ca a modelului german. Mate-
rialele sunt dure, iar calitatea lor lasă impresia 
de low-cost, deși urmărind lista de prețuri nu 
reiese nimic care să te ducă cu gândul la costuri 
scăzute. Cr-Z mai primește un punct negativ 
atunci când vine vorba de spațiul interior. Cele 
două locuri din spate sunt aproape inutilizabile. 
nu vor avea loc decât copiii, și aceia aflați încă la 
vârste fragede, pentru că, deși spațiul la nivelul 
capului nu este o problemă majoră, nu vei avea 
loc pentru picioare oricât de mult ai vrea. În 
schimb, scirocco oferă suficient spațiu pentru 

COUpECOMpaRaTIv    Honda CR-Z vs Volkswagen scirocco

ConCurenții

vW scirocco
1.4 tsI 122 CP
Preţ de bază 21.551 euro

Scirocco este, în momentul de față, cel mai atractiv 
coupe din clasa sa, dar prin noul CR-Z are 
competiție serioasă.

Honda CR-Z 
1.5 IMA 128* CP
Preţ de bază 26.015 euro

Honda își mărește gama hibridă printr-un coupe 
atractiv, economic și, la prima vedere, destul de 
agil și de dinamic. * puterea include motorul electric

Pretenții de
campion
Noul CR-Z este primul hibrid cu cutie manuală, arată 
extraordinar, atât pe dinafară, cât și în interior, dar are de 
bătut un Scirocco performant, dinamic și bine construit.

Loc doar pentru bebeluși, animale 
de companie sau cumpărături.

Mai mult spațiu în comparație cu 
Cr-Z. Foarte aproape de Golf.

Volkswagen Scirocco 1.4 TSI  Preţ de bază 21.551 euro

La fel de spațios ca și Scirocco, 
cu reglaje multiple pentru scaun.

orice persoană urcată la volan își 
va găsi poziția ideală imediat.

pRO Design interior și exterior; tehnologie propulsoare.
CONTRa Spațiu în spate; lipsa dotărilor opționale.
vERDICT Un model binevenit, frumos și plăcut.

pRO Comportament rutier; spațiu; organizare germană.
CONTRa Interiorul generalizat în gama VW.
vERDICT Unul dintre cele mai bune coupe-uri accesibile.

@@@@@£££££ @@@@@£££££

interiorul lui Cr-Z pare din 
viitor, iar comenzile sunt 
grupate în jurul volanului.

interiorul clasic Volkswagen 
este bine organizat,  
dar nu e foarte atractiv.
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ca două persoane să stea destul de confortabil 
în spate, fără să fie jenate nici la nivelul capului, 
nici la nivelul genunchilor.

În portbagaj, ambele modele oferă spațiu de-
cent, iar deschiderea largă a haionului lui Cr-Z 
este binevenită. Desigur, nu trebuie să te aștepți 
să poți căra obiecte voluminoase, chiar dacă 
cele două modele oferă posibilitatea rabatării 
banchetei spate. 

Îți Vor GoLi buZunareLe?
Diferența între prețurile de listă ale acestor două 
modele este una semnificativă, Cr-Z fiind cu 
aproape 5.000 de euro mai scump decât scirocco, 
diferență ce se poate justifica parțial privind lista 
dotărilor standard oferite de fiecare producător 
în parte. Dacă în Cr-Z primești pilot automat, 
climatizare automată, senzori de parcare spate, 
pornirea motorului de la buton, scaune față în-
călzite, radio CD cu MP3 și șase incinte acustice, 
plus subwoofer, șase airbaguri, controlul tracțiunii 
și multe altele, pentru a avea aceste facilități în 
scirocco va trebui să plătești pentru ele. astfel, 
aerul condiționat automat costă 167 de euro, com-
puterul de bord 50 de euro, cele mai ieftine jante 
din aliaj costă 400 de euro, senzorii de parcare 
466 de euro, volanul multifuncțional 295 de euro 
și tot așa. sigur, nu vei ajunge la 5.000 de euro, 
dar pe de altă parte diferența în consumul de 
combustibil este una măricică. În timpul testului, 
în condițiile unui trafic aglomerat de București 
am obținut cu scirocco un consum mediu de 
12,4 l/100 km, în timp ce computerul de bord al 
Cr-Z-ului indica doar 9,2 l/100 km. un avantaj 
considerabil oferit de cele două modele este dat 
de conformitatea acestora cu normele de polu-
are Euro 5, fiind astfel scutite de taxa de mediu. 
asigurarea de răspundere civilă, pentru un an 
de zile, este sub 550 rOn, pentru fiecare dintre 
aceste două modele. nici impozitul anual nu este 
foarte costisitor, aplicându-se regula celor 8 rOn 
pentru fiecare 200 cmc, aferentă autoturismelor 
echipate cu propulsoare de până la 1.600 cmc. ab

COMpaRaTIv    Honda CR-Z vs Volkswagen scirocco COUpE

Noul CR-Z este o mașină frumoasă, cu un interior 
foarte atractiv și tehnologie propulsoare foarte avan-
sată, în timp ce Scirocco este mai clasic, fără a fi însă 
„demodat“. Fiecare dintre aceste modele are avanta-
jele și dezavantajele sale. Comportamentul rutier este 
echilibrat în ambele cazuri, iar balanța înclină spre Sci-
rocco, datorită spațiului, sau spre CR-Z, dacă te inte-
resează mai mult designul interior. Personal, aș vrea 
un Scirocco, dar tu ai putea alege CR-Z și n-ai greși.

Honda CR-Z vERDICT !!!!!

pRO Design interior și 
exterior; consum redus; 
tehnologia propulsoare.
CONTRa Spațiul pe 
locurile din spate; lipsa 

dotărilor opționale; vizibilitatea către spate.
vERDICT Un model binevenit, frumos și plăcut.

Volkswagen scirocco vERDICT !!!!!

pRO Comportament 
rutier; spațiu interior; 
organizarea germană.
CONTRa Interiorul ge-
neralizat în gama VW.

vERDICT scirocco este în continuare unul dintre 
cele mai bune coupe-uri accesibile.

Culori

vERDICT  @ £@ £@£@ £@ £

Cilindree 1.497 cmc, L4
Putere max. 128*/6.100 CP/rpm
Cuplu max.  145/4.800 Nm/rpm
Diametru de bracare  10 m

  Portbagaj  389 l

 Consum 5,0 l/100 km
 Rezervor  40 l
 Autonomie  800 km
 Emisii CO2 117 g/km

Motor

test Euro NCAP 2009

Măsurători
Valorile accentuate sunt 
cele mai bune obținute în test
Dimensiuni în cm

Honda CR-Z 1.5 IMA

Culori

Volkswagen scirocco 1.4 tsI

Măsurători
Valorile accentuate sunt 
cele mai bune obținute în test
Dimensiuni în cm

Cilindree 1.390 cmc, L4
Putere max. 122/5.000 CP/rpm
Cuplu max.  200/1.500 Nm/rpm
Diametru de bracare  11 m

  Portbagaj  312-1.006 l

 Consum 6,4 l/100 km
 Rezervor  50 l
 Autonomie  780 km
 Emisii CO2 149 g/km

Motor

vERDICT  @ £@ £@£@ £@ £ 

Ghidul cumpărătorului Honda CR-Z vs Volkswagen scirocco
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1.5 IMA !!!!! 26.015 528 0 117 - - D -/F 5 ;/:/V

1.4 TSI 122 CP !!!!! 21.551 417 0 149 - 429 D E/ 162 5 ;/:/V

Volkswagen scirocco Portiere 3 Locuri 4 Amplasare motor/Tracțiune Frontal/Față L/l/h 4.256/1.801/1.404 mm

honda CR-Z Portiere 3 Locuri 4 Amplasare motor/Tracțiune Frontal/Față L/l/h 4.080/1.740/1.395 mm

( 87% 53% 73% 71% )yyyyyxxxxx

test Euro NCAP netestat Siguranța pietonilor netestat

* puterea include motorul electric


