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Editorial

Andrei Barbu

Despre pasiunea
de a
 conduce
și despre

mașini cu suflet
Pentru unii, mașina cea mai rapidă
e și cea mai bună. Eu însă am altă părere...
entru ediția acesta a revistei
am avut ocazia să conduc două
dintre cele mai importante,
noi și rapide hothatch-uri ale
momentului. Dar fundamental diferite.
Una dintre ele – Honda Civic Type-R –
construită pentru a fi cel mai rapid vehicul
cu tracțiune față care a pus anvelopele pe
Nurburgring. Dus la extrem, construit
cu precizie greu de asimilat. O mașină
radicală, căreia n-ai ce să-i reproșezi.
De partea cealaltă a fost Renault
Megane RS. Un model ajuns la maturitate
și care pare construit special pentru a-l
bucura cel de la volan. Pe un circuit rapid,
Type-R-ul este mașina mai rapidă, fără
doar și poate. Dar în același timp, precizia de care nipona dă dovadă parcă pune

GENTLEman’s car

o barieră între cel de la volan și bucurie.
Este greu de descris... Dar Type-R-ul
pune presiune pe tine să realizezi cel mai
bun timp posibil. Și simți presiunea asta
și uiți să te bucuri.
Megane-ul RS însă este din alt aluat.
Pentru că roțile spate virează și pentru
că suspensia spate este, în esență, una
semi-independentă, RS-ul are un comportament supravirator care-ți pune
un zâmbet pe față. Te bucuri la fiecare
viraj, ești relaxat și redescoperi bucuria
de a conduce o mașină făcută cu suflet.
Pentru că RS-ul nu este un roboțel care
nu greșește niciodată. Nu este impecabil.

Este, dacă vrei, viciat. Și asta îl transformă
într-o mașină făcută pentru cel de la volan. Și, cu toate astea, suficient de rapidă
pentru a ține piept monstrului de mașină
care se dovedește a fi Type-R-ul.
De fapt, cea mai bună mașină nu este
cea mai rapidă. E aceea în care reușești
să fii tu la volan. Să te bucuri de fiecare
mică eroare. Să descoperi ce poți face tu
mai bine. Nu să descoperi cum poți face
mașina mai bună. Megane‑ul îți arată
că nu ești perfect și te pune la treabă.
Type‑R-ul îți spune același lucru, dar
muncește el pentru tine. Pentru mine,
anul acesta Megane-ul RS este cea mai
bună mașină din 2018. Și asta pentru
că m-a ajutat să redescopăr plăcerea de a
conduce. Plăcerea aia brută, nediluată •
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Opinie

Alex Buțu

Drift-uri

ciorapi
în

B

ănuiesc că nu sunt singurul care, copil mic fiind,
s-a distrat alunecând
în ciorapi pe parchetul
lucios. Pentru părinți era
exasperant, fiindcă părea o joacă haotică, periculoasă, ce putea sfârși cu mine
îmbrățisând mobilierul. Sau mai rău,
puteam să dărâm pomul de Crăciun.
De unde să știe ei că mă antrenam pentru derdeluș? Desigur, în mintea mea era
o aventură epică. Pentru adulții serioși
părea că alunec de bezmetic în ciorapii
primiți cadou de la bunica. Dar eu mă
visam la volanul unei mașini supersport.
Cu sania pe derdeluș senzația era și mai
apropiată de ceea ce îmi imaginam că poți
simți într-un supercar.
Derulez timpul până în prezent, doar
ca să realizez că, în esență, am rămas cu
aceeași fantezie. Și descopăr că nu sunt
singur. Ba chiar este o afacere profitabilă,
fiindcă numeroși producători de automobile, în special sport, oferă așa-zisele
experiențe de condus pe zăpadă și gheață,

în locații feerice. Uite ăsta e într-adevăr
un cadou de Crăciun, care bucură atât
copilul, cât și adultul din noi.
Întâmplător sau nu, cei de la McLaren
au făcut la rândul lor legătura între ciorapi și experiența driftului pe zăpadă cu o

Drumul către un derdeluș
cu mașini supersport
începe din copilărie...
cu drift-uri în șosete.

supersportivă. Bănuiesc că și în echipa de
marketing a mărcii McLaren există cineva
care și-a adus aminte de drifturile în ciorapi. Spun asta fiindcă, de curând, constructorul britanic a decis să promoveze
în același comunicat de presă două pro-

puneri de cadou pentru Crăciun: ciorapii
McLaren din colecția de accesorii și haine,
precum și un sejur de 3 zile în care azvârli
de mama focului un McLaren 570S pe un
circuit improvizat în apropierea zonei arctice. Ciorapii sunt oferiți pentru 15,99 lire
sterline, distracția cu 570 de cai putere
are un preț ce pornește de la 12.750 de
lire sterline. Accesați cars.mclaren.com/
experiences și veți descoperi detalii despre
tot calendarul de evenimente.
Există, după cum spuneam, destule
alternative, deși listele de înscriere se închid
rapid, după cum am constatat vizitând
experience.porsche.com. Marca germană
își duce clienții într-o zonă nordică a Finlandei, de regulă pentru programe de 4 zile,
care costă de la 4.790 euro + 1.490 euro
pentru un însoțitor. Mercedes-Benz oferă
programe diverse, în Austria. Experiența
de bază durează o 1 zi și costă de la 649 de
euro. La bmwexperience.fi găsiți pachete
de 1 zi de la 1.550 de euro. Puteți găsi
oferte exaltante și la laplanddriving.fi sau
lapland-ice-driving.com •

Sâmbăta
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Fashion

Just for

HIM
Join the style club

P arfum Gentleman
Givenchy EDT 100 ml
Gift Set, disponibil
exclusiv în magazinele
Sephora. Preţ: 433 lei.

Parfum
Amo Ferragamo
Limited Edition.
Preţ la cerere.

Vestă din piele întoarsă,
disponibilă în magazinul Brunello Cucinelli
de pe Calea Dorobanților, nr. 198. Preţ la cerere.
Ghete din piele întoarsă,
disponibile în magazinul Brunello
Cucinelli de pe Calea Dorobanților,
nr. 198. Preţ la cerere.

Ceas Breitling, disponibil în
Cellini Boutique din Băneasa Shopping City
şi pe www.cellini.ro. Preţ: 19.500 lei.
Tip mecanism:
automatic.
Rezistență la apă:
20 ATM.
Material carcasă:
oțel inoxidabil.
Culoare carcasă: argintiu.
Formă carcasă: rotundă.
Dimensiune carcasă: 46 mm.
Material geam: safir.
Material bezel: ceramică.

GENTLEman’s car
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JUST
HIM
HIM
Fashion

FO

Fashion

Just for

Just for prestige

Fes din lână,
disponibil în
magazinul
Brunello
Cucinelli
de pe Calea
Victoriei,
nr. 198.
Preţ la
cerere.

P arfum Kenzo Homme
EDT 100 ml, disponibil
exclusiv în magazinele
Sephora. Preţ: 398 lei.

Geantă din piele,
disponibilă în magazinul
Brunello Cucinelli de pe
Calea Victoriei, nr. 198.
Preţ la cerere.

Geacă
din blană,
disponibilă
în magazinul Brunello
Cucinelli de pe Calea Victoriei,
nr. 198. Preţ la cerere.

Pulover din lână,
disponibil în magazinul Brunello Cucinelli
de pe Calea Victoriei, nr. 198. Preţ la cerere.

Parfum Versace
Eros EDT 30 ml, Gift Box.
Preţ: 246 lei.

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

Mănuşi din
piele, disponibile
în magazinul
Brunello Cucinelli
de pe Calea
Victoriei, nr. 198.
Preţ la cerere.

Ghete din piele,
disponibile în magazinul
Brunello Cucinelli de pe
Calea Victoriei, nr. 198.
Preţ la cerere.
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Marius Copil & BMW X5

Întâlnește-ți

!

Marius Copil & BMW X5

idolii

e spune că e
mai bine să
nu-ți înt âl
nești idolii,
pentru a nu
fi dezamăgit
de ei. Însă, în sport regula
este alta. Dacă aspiri la statura de campion, atunci trebuie să devii cel puțin la fel
de bun precum idolii tăi. Iar
Marius Copil a dovedit exact
acest lucru, într-o zi ce va rămâne bornă pentru cariera sa.
Era duminică, 28 octombrie
2018. Atunci a cucerit inimile
românilor și ale pasionaților
de tenis de pretutindeni, disputând finala turneului ATP
500 de la Basel cu Roger
Federer. Alături de Pete Sampras, tenisman-ul elvețian
este pentru Marius Copil un
idol. Federer a câștigat 20 de

Statutul
de campion
se clădește cu disciplină
și consecvență. Până când
și idolii tăi așteaptă de la tine
doar servicii de As. Este o etică
a performanței, pe care o împart
Marius Copil și BMW X5.
Text: Alex Buțu • Foto: Dragoș Savu
GENTLEman’s car
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Marius Copil & BMW X5
titluri de Grand Slam, cele
mai multe din istoria tenisului masculin, și a revenit
constant pe prima poziție din
clasamentul ATP. Iar la Basel
era favorit, ocupând la acel
moment locul 3 ATP. Dar
Marius Copil a fost revelația
acestui turneu. Învinsese nu
mai puțin de șase adversari,
toți mai bine clasați decât
el, dintre care Marin Čilić și
Alexander Zverev, ocupanții
locurilor 6 și 5 din clasamentul ATP. Federer avea să-și
adjudece victoria, dar după o
luptă în care Marius a dominat o bună parte a partidei.
A fost o înfrângere care pentru Marius a cântărit aproape
cât o victorie. A câștigat ceva
extrem de prețios: convingerea că poate lupta de la egal
cu idolul său. Cu idolul celor mai buni tenismeni din
circuitul ATP actual. Este o

încredere pe care nu o putea
învăța decât din experiența
unei asemenea finale. „Pentru mine acum începe cariera.“ Asta ne-a spus Marius
că simte după finala de la
Basel. „Felicitări, Marius! Îți
doresc să joci la fel de bine și
în sezonul următor. Jocul tău
merită să fie răsplătit cu rezultate bune“, spunea Roger
Federer după meci. Elvețianul
a fost impresionat de Marius,
iar asta se reflectă nu doar la
nivelul declarațiilor. După
cum a promis, Federer l-a inclus pe român în sesiunile sale
de antrenamente, care au loc
în această iarnă în Emiratele
Arabe Unite.
Nivelul de performanță la
care Marius a ajuns în 2018
nu este un success întâmplat
peste noapte. Este rezultatul
unei munci titanice, pe care
a depus-o pentru cultivarea

Marius Copil & BMW X5
unui talent evident. A suplinit
cu disciplină faptul că a avut
mereu o susținere financiară
cu mult inferioară bugetelor
accesate de unii adversari.
Dar, pentru Marius Copil,
sportul nu este doar o disciplină impusă. Se poate spune
că este mediul natural în care
s-a născut în Arad, în 1990.

Și asta fiindcă tatăl său a făcut
parte din echipa națională de
rugby, mama a fost în lotul
național de handbal, iar fratele mai mare a practicat la
rândul său tenis.
Spiritul său sportiv se
regăsește și în pasiunea pe
care o are pentru motorsport
și, în general, pentru plăcerea

MOTORIZĂRI PERFORMANTE
Pentru început, sunt disponibile
3 motorizări cu câte 6 cilindri:
X5 M50d (400 CP, 760 Nm,
92.582 euro cu TVA), X5 30d
(265 CP, 620 Nm, 68.842 euro
cu TVA) și X5 40i (340 CP,
450 Nm, 70.329 euro cu TVA).
GENTLEman’s car
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Marius vorbește germana,
engleza, spaniola și
italiana. La rândul său,
X5 poate purta un dialog
cu șoferul, răspunzându-i
la multiple comenzi vocale.

de a conduce. Pe acest fond
este cu atât mai firesc să descoperim afinitatea sa față de
marca BMW. Mai mult de
atât, compania bavareză are
sediul central în Munchen,
orașul unde Marius a locuit
aproape 10 ani. De altfel, și-a
cumpărat de curând unul
dintre cele mai apreciate modele BMW din gama actuală,
coupe-ul M2. Este considerat
a fi printre cele mai pure expresii ale sportivității motorizate. E o mașină de suflet
pentru Marius. I-a cumpărat
din gama de accesorii M Performance volan cu LED-uri
ce indică momentul optim
pentru schimbarea treptelor
de viteză, precum și un sistem
de telemetrie care îți înregistrează o multitudine de parametri și îți recomandă cum
să-ți îmbunătățești timpii și
abilitățile de condus sportiv.
Pasiunea pentru marca
bavareză a condus firesc și
către asocierea oficială dintre
Marius Copil și BMW. Astfel, el este în prezent Friend
of the Brand BMW în România şi Ambasador Automobile
Bavaria – dealer-ul mărcilor
BMW, MINI și Rolls-Royce,
cu showroom aflat pe șoseaua
17 � Iarnă 2018–2019

București-Ploiești 53 A. Prin
prisma acestui statut, ne-am
întâlnit cu Marius atunci
când a făcut cunoștință cu
noua generație BMW X5.
Este o mașină care promite să
servească rivalilor o avalanșă
de Ași, sub forma unor teh-

nologii de avangardă. În 1999
BMW a lansat cu primul X5
rețeta Sports Activity Vehicle,
care avea să se impună în segmentul SUV-urilor. Primele
trei generații X5 au cucerit
peste 2,2 milioane de clienți,
astfel că acest model a devenit
cel mai bine vândut SUV premium la nivel internațional.
A patra generație a debutat pe
24 noiembrie și în România
și promite nu doar să rămână
o referință de sportivitate în
segment, ci și să livreze standarde superioare în ceea ce
privește abilitățile off-road.
Acestea sunt două dintre
pasiunile lui Marius Copil:
sportivitatea și escapadele în
natură, cu sau fără vehicul.
După finala de la Basel s-a
deconectat în România cu o
plimbare între Campingul
Zănoaga și Cascada 7 Izvoare, dar a gustat și adrenalina
conducând buggy-uri pe traseul de motocross și off-road
TCS Racing Park. Marius
își dorește să participe la sesiuni de condus pe zăpadă și
gheață, precum sunt cele pe
care le organizează și diverși
constructori auto pe circuite improvizate în zonele de
lângă Cercul Polar. Ar fi un

cadru ideal pentru etalarea
sistemului de tracțiune integrală xDrive al noului BMW
X5, care poate fi completat
cu Pachetul xOffroad. Acesta
include diferențialul M Sport
și programele de rulare speciale pentru nisip, pietriș,

www.GENTLEmanscar.ro

Marius Copil & BMW X5
OFERĂ ÎNAPOI!
Cei cu spirit de campion știu
să ofere înapoi. Marius Copil
dorește ca în viitor să pună
bazele unei fundații caritabile.
Iar de curând, alături de
Simona Halep, a antrenat un
grup de copii din România
pasionați de tenis.

macadam sau zăpadă și este
oferit împreună cu suspensia
pneumatică pentru ambele
punți. Mulțumită suspensiei
pneumatice, garda la sol poate varia cu 80 mm. Clienții
care vor un comportament
sportiv accentuat pe șosea pot
opta pentru suspensia adap-

tivă M, sau pentru suspensia
adaptivă M Professional, care
este prevăzută și cu bare stabilizatoare active și diferențialul
M Sport pe puntea spate. De
asemenea, noul BMW X5
oferă agilitate surprinzătoare
pentru un asemenea gabarit
și datorită faptului că poate fi

Am învățat foarte multe
din finala cu Roger Federer.
Simt că e un nou început.
Îmi doresc ca anul viitor
să vă mulțumesc pentru
încurajări din postura unui
jucător aflat în top 30 ATP.
Marius Copil

GENTLEman’s car

echipat cu sistem de direcție
integrală, configurație în
care virează din toate cele
patru roți. Astfel, X5 se strecoară ușor prin aglomerația
urbană. Este ajutat și de sistemele de parcare automată
și de rețeaua de camere video
care oferă o vedere împrejurul mașinii, funcție utilă și
în off-road. În lista amplă de
sisteme inteligente ce permit
condusul semi-autonom este
inclus și „Asistentul pentru
mersul înapoi“. Acesta înregistrează ultimii 50 de metri
din traseul parcurs înainte cu
o viteză de până la 35 km/h și
ghidează mașina în marșarier,
preluând controlul direcției.
Raf inamentul noului
BMW X5 nu se rezumă la
tehnologii. El este etalat și
prin noile finisări, care rezo-

nează cu pasiunea lui Marius
Copil pentru manufactura sofisticată a orologeriei de elită.
Exemple sunt tapițeria din
piele Vernasca și ornamentele „Crafted Clarity“ pentru
schimbătorul de viteze şi o
serie de butoane, prelucrate
manual din sticlă •
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Profil Škoda

Škoda Profil

Evoluție inteligentă
Anul 2019 va marca un
pas major în strategia
ŠKODA pentru dezvoltarea
mobilității sustenabile și
inteligente. Vectorii evoluției
vor fi un hatchback și un
crossover înscrise în clasa
compactă, precum și primele
propulsii electrificate.
Text: Alex Buțu • Foto: ŠKODA

ânzările constructorului
ŠKODA înregistrează una
dintre cele mai consecvente
și substanțiale evoluții din
industria auto. Pentru al cincilea an la rând a depășit pragul de 1 milion de automobile noi comercializate la nivel
mondial. În 2018 a atins acest
nivel încă din luna octombrie,
adică mai devreme ca niciodată. Mai exact, în primele
10 luni ale anului, ŠKODA
cucerise deja 1.038.500 de
clienți (+6,1% față de aceeași
perioadă din 2017). Așadar,
este de așteptat să surclaseze
volumul de peste 1,2 milioane
de automobile vândute anul
trecut. Pe acest fond, ŠKODA
urmează o strategie amplă
de dezvoltare, care va aduce
noutăți de anvergură încă
din 2019. Prioritățile vizează
deopotrivă cele mai populare
segmente de piață, adoptarea
propulsiilor electrificate și
GENTLEman’s car
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conectivitatea extinsă prin
servicii mobile inteligente.
Modelul hatchback compact ŠKODA SCALA va fi
una dintre principalele vedete ale anului viitor. Acesta
a fost prefigurat de studiul
ŠKODA VISION RS, dezvăluit cu ocazia ediției din
acest an a salonului auto de la
Paris. Designul emoțional al
conceptului va fi redat de modelul de serie, care va fi prezentat oficial până la finalul
anului 2018. Avangardismul
va caracteriza toate aspectele
acestei mașini. Caroseria și
blocurile optice se remarcă
prin formele angulare, care
inspiră precizie și robustețe.
Iar subtilitatea detaliilor derivă din faptul că designerii au
transpus într-un stil modern
tradiția cehă pentru prelucrarea sticlei și cristalului.
Designul exterior al modelului SCALA se va distinge
și prin faptul că va avea numele ŠKODA inscripționat
www.GENTLEmanscar.ro

Profil Škoda

Škoda Profil

Sport și eficiență
Conceptul Vision RS a fost
echipat cu o propulsie plug-in
hybrid de 245 CP, care oferă
performanțe înalte dar și
posibilitatea rulării în regim exclusiv
electric pe o distanță de 70 km.

pe luneta hayonului. Nu este
doar o alegere ce ține de stil.
SCALA va fi cea mai avangardistă propunere pe care
ŠKODA a făcut-o vreodată
pentru segmentul compact.
Iar asta se reflectă și în habitaclu. Planșa de bord ergonomică pune în evidență noul
sistem infotainment. Clienții
pot opta pentru un instrumentar de bord complet digital, denumit Virtual Cockpit,
care are cea mai mare diagonală din clasă (10,25 inch) și
oferă cinci tipuri de afișaj.
În partea centrală a planșei
de bord se află un al doilea ecran, cu diagonală de
9,2 inch. Acest ecran tactil
este amplasat într-o poziție
înaltă, pentru a facilita vizibilitatea. SCALA va oferi și
un nou nivel de conectivitate.
Va fi primul model ŠKODA
conectat în permanență la
internet. De asemenea, actualizarea sistemului de operare
și a hărților de navigație va fi
executată tot prin conexiune la internet. Iar utilizatorii săi vor putea inclusiv să
GENTLEman’s car

Sistemul infotainment
va putea include un
instrumentar de bord digital
de 10,25 inch, precum și un
ecran tactil de 9,2 inch.

folo
s ească telefonul mobil
pentru blocarea și deblocarea
portierelor.
Fiind construit pe baza
platformei A0 MQB dezvoltată de grupul Volkswagen,
hatchback-ul cu cinci portiere
va oferi spațiu generos într-o
caroserie compactă. Cifrele
vorbesc de la sine. SCALA

Mereu online
Modelul ŠKODA SCALA va fi în
permanență conectat la internet,
iar actualizarea sistemului său
de operare și a hărților de
navigație se va face online.
Iarnă 2018–2019 � 22

va avea un ampatament de
2.649 mm și va egala modelul OCTAVIA în ceea ce
privește spațiul de care dispun pasagerii din spate la nivelul genunchilor și capului.
Portbagajul de 467 litri va fi
o referință în segmentul compact. În plus, rabatarea banchetei crește spațiul de încărcare la 1.410 litri. Toate aceste
argumente vor fi completate
de o listă bogată de sisteme
de siguranță și asistare a condusului, precum și de o gamă
variată de motorizări, toate
conforme cu normele Euro 6dTEMP. Va fi oferit d
 iesel-ul
1.6 TDI (115 CP) și motoarele pe benzină 1.0 TSI (95 și
23 � Iarnă 2018–2019

115 CP) și 1.5 TSI (150 CP).
În ultima parte a lui 2019
va debuta și motorizarea
1.0  G-TEC (90 CP), cu gaz
natural comprimat.
Conceptul VISION RS
premergător modelului de
serie a avut un rol foarte

important și în a demonstra că Š KODA este pregătită să introducă sisteme de
propulsie electrificate, care
livrează deopotrivă sportivitate și eficiență la nivel înalt.
ŠKODA V ISION RS este
echipat cu o propulsie plug-in

ŠKODA SCALA va oferi
opțional un șasiu Sport cu
gardă la sol redusă cu 15 mm
și amortizoare ajustabile,
cu două trepte de fermitate
selectabile de către șofer.

hybrid ce produce 245 CP
și asigură o autonomie pur
electrică de până la 70 km.
Producătorul ceh a dorit să
sublinieze cu acest concept
faptul că viitoarele sale modele de performanță, care
poartă inițialele RS, vor oferi
sportivitate exaltantă, dar și
posibilitatea rulării cu zero
emisii poluante, mulțumită
utilizării în paralel a unui
motor pe benzină 1.5 TSI de
150 CP și a unui motor electric de 102 CP.
De altfel, electrificarea
propulsiilor este un c apitol
major în viitorul mărcii
ŠKODA. Până în 2025, constructorul ceh va lansa nu mai
www.GENTLEmanscar.ro

Profil Škoda

Škoda Profil
Autonomie extinsă
Conceptul ŠKODA VISION E
demonstrează că anxietatea
față de autonomia propulsiilor
electrice va fi de domeniul
trecutului. Propulsia sa asigură
autonomie de până la 500 km.

Conceptul
ŠKODA
VISION X
prefigurează
un crossover
urban ce va fi
lansat în 2019.
Are propulsie
hibridă
ce folosește
benzină,
gaz natural și
electricitate.

Conceptul ŠKODA VISION E a prefigurat
propulsia 100% electrică, precum și
funcții de condus autonom de nivelul 3.
puțin de 10 modele cu propulsii electrificate, dintre care
5 vor fi 100% electrice. Anul
2019 va avea o importanță
deosebită în această strategie.
Atunci vor fi lansate atât prima versiune plug-in hybrid a
modelului SUPERB, cât și
primul model ŠKODA pur
electric. Acesta va fi versiunea electrică a citadinei
CITIGO, cu o autonomie de
până la 300 km.

GENTLEman’s car

Apoi, în 2020 va veni rândul modelului de serie prefigurat de conceptul ŠKODA
VISION E. Acest crossover
electric cu 5 portiere și format de tip SUV coupe promite o autonomie de până la
500 km. Bateria litiu-ion a lui
VISION E poate fi încărcată
și prin inducție, iar modul de
alimentare rapidă asigură o
încărcare de până la 80% a
bateriei în doar 30 de minute.

Propulsia sa cu două motoare electrice asigură tracțiune
integrală și dezvoltă 225 kW
(306 CP). Varianta de seria
a lui VISION E va fi primul
model construit de ŠKODA
pe baza platformei MEB creată de grupul Volkswagen special pentru vehicule electrice.
Dar, înainte de lansarea
lui VISION E, marca din
Mladá Boleslav își va extinde
gama SUV în 2019 cu un mo-

del ce ne-a fost prefigurat de
conceptul VISION X. Acest
crossover urban are dimensiuni compacte (4.255 mm
lungime), dar calitatea sa
principală este versatilitatea. Și nu ne referim doar la
configurația atent studiată
a habitaclului, cu ampatament de 2.645 mm și portbagaj de 380 litri. ŠKODA
VISION X excelează prin
versatilitatea sistemului de
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PRIMA
ŠKODA
PUR
ELECTRICĂ
DEBUTEAZĂ
ÎN 2019
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Pe parcursul
următorilor cinci ani,
ŠKODA va investi
peste 2 miliarde de
euro în dezvoltarea
automobilelor
electrice. De altfel,
ŠKODA dorește
ca un sfert dintre
mașinile noi pe care
le va comercializa
în 2025 în Europa
să aibă o propulsie

electrificată. Planul
va demara în 2019,
când constructorul
ceh va prezenta
primul său model
100% electric de
serie. Este vorba
despre o variantă
a micului CITIGO
echipat cu o
propulsie ce va
asigura o autonomie
pur electrică de

300 km. Astfel,
citadina electrică va
permite deplasări
pe distanțe lungi,
în afara orașului.
ŠKODA a confirmat
deja că producția
modelului CITIGO
electric va avea loc
în Republica Cehă,
la uzina din Mladá
Boleslav.

propulsie. Roțile din față
sunt animate de un motor
turbo pe benzină, care are o
cilindree de 1,5 litri și poate
funcționa și cu gaz natural
comprimat. Iar roțile posterioare sunt puse în mișcare
de un motor electric. Bateria
litiu-ion permite rularea în regim electric pe o distanță de
2 kilometri. Dar, per ansamblu, autonomia totală a sistemului de propulsie hibrid este
de 650 km, în condițiile unor
emisii CO2 reduse, de doar
89 g/km (raportat la norme
NEDC).
Așadar, putem spune
că ŠKODA are pentru noul
an nu doar o rezoluție, ci
o serie de modele noi care
sunt pregătite să se impună
prin standarde tehnologice în binecunoscutul spirit
Simply Clever •
www.GENTLEmanscar.ro

Mikael Fredholm & MINI Countryman

Mikael Fredholm & MINI Countryman

Pilotul

automat
Obiceiurile noastre zilnice devin pilotul automat
care ne conduce viața aproape subconștient.
De aceea, ne trebuie surse zilnice de energie pozitivă.
Pentru Mikael Fredholm, o astfel de sursă
este regăsită mereu la volanul modelelor MINI.
Text: Alex Buțu • Foto: Dragoș Savu

ikael Fredholm a jucat un rol esențial în succesul care a impus rețeaua
World Class România drept referință pentru sălile de fitness din
țara noastră. După un parcurs în care a consolidat reputația acestui
brand, Mikael Fredholm a renunțat în 2016 la funcția de CEO, rămânând acționar în cadrul companiei. De atunci, s-a concentrat asupra unui proiect
personal: platforma online mondaylifestyle.com și aplicația mobilă care o însoțește.
GENTLEman’s car

Iarnă 2018–2019 � 26

27 � Iarnă 2018–2019

www.GENTLEmanscar.ro

Mikael Fredholm & MINI Countryman

Mikael Fredholm & MINI Countryman
Monday Lifestyle l-a creat împreună cu soția sa, Sorina, care
este un respectat i nstructor de
yoga și specialist în nutriție.
Drept urm are, platf orma
mondaylifestyle.com reunește
specialiști în nutriție și diverse discipline pentru între
ținere fizică. Programele
de wellness sunt oferite de
personalități precum Anca
Bucur (World Fitness ChamLocație: Casa Vlăsia, Snagov
Șoseaua Codrii Vlăsiei, nr. 2
Telefon: 0741 233 110
contact@casavlasia.ro
www.casavlasia.ro
Vestimentaţie proprie.

Flerul său a depistat din
nou un mod în care putem
găsi loc pentru structură și
resurse sănătoase în ritmul
de viață modern. Cu toții
cunoaștem senzația că nu mai
putem ieși dintr-un cerc vicios
al stresului și uzurii fizice, care
se accentuează prin lipsa de
mișcare și alimentația haotică.
Iar în lipsa unei structuri și a
unor exemple care ne motivează, simțim că nu ne putem
găsi timp pentru îngrijire personală. Este ca și cum nu mai
știm să ne racordăm la surse
de energie care ne revigorează.
Din aceste motive, Mikael
a înțeles că ne lăsăm conduși
de un „pilot automat“. Acesta
este definit de tabieturile zilnice nesănătoase, la care neam obișnuit să recurgem în
principal fiindcă alternativa
unei discipline ne pare mai
greu de asumat. Nu avem o
referință corectă, așa că viciul
de azi îl repetăm și mâine.
GENTLEman’s car

Astfel, ne afectăm constant
tonusul fizic și mentalul.
Mikael știe prea bine ce
presupune să îți creezi disciplina. Obișnuiește să își
înceapă ziua în jurul orei

06:00, cu o rutină clară. Scrie
în jurnal, bea smoothie-uri
naturale făcute de soția sa, îi
plimbă pe cei doi căței Kayla
și Tokyo și alocă aproximativ o oră și jumătate pentru

yoga și meditație. Apoi, de la
ora 09:00 începe să lucreze.
În acest context știe cât de
mult contează să te bucuri de
susținere în respectarea disciplinei. De altfel, c onceptul
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pion), Joseph Hadad (Celebrity Chef) și Andreea Raicu
(Healthy L iving Icon). Primind sfaturi avizate, utilizatorii mondaylifestyle.com
își reconfigurează acel „pilot
automat“, urmând de data
asta rutine zilnice benefice.
Următorul pas în dezvoltarea platformei va fi cooptarea
unor experți în wellness din
spectrul internațional și implicit atragerea utilizatorilor
din afara țării noastre.
Cunoscându-l pe Mikael,
am descoperit nu doar spiritul antreprenorial și disciplina
pentru un stil de viață sănătos, ci și o pasiune reală pentru automobilism. Cumva,
toate acestea pot fi descrise
drept moduri în care știi să fii
la volanul propriei vieți. Sunt
pasiuni care s-au intersectat
chiar de la prima aventură
antreprenorială a lui Mikael.
Era în țara natală, Suedia,
avea atunci doar 16 ani și
aștepta la coada din cantina
liceului. Ținea în mână o tavă
veche și crăpată. Așa i-a venit
ideea să ofere liceului tăvi noi,
pe care să vândă publicitate
pentru școlile de șoferi din
Stockholm. Reclama mergea
direct către miile de elevi care
împlineau vârsta legală pentru a obține permisul de conducere. Drept urmare, spațiul
central din tavă l-a vândut
prin licitare, în timp ce marginile au revenit altor 8 școli
de șoferi din acel oraș. Mikael a obținut un profit de circa
29 � Iarnă 2018–2019

6.000 de euro, iar liceul a primit tăvi noi. Însă, îi scăpase
ceva din vedere. Publicitatea
era interzisă în liceele sue
deze. Chiar și așa, Mikael l-a
convins pe directorul liceului
să permită folosirea în cantină

a tăvilor cu reclame. Compromisul a fost să plătească din
profitul său un nutriționist
care i-a învățat pe elevi despre
alimentația sănătoasă.
Se poate spune că acest
curaj de a se aventura nu

MINI Countryman
nu pretinde a fi un off-roader
dur. El te convinge fiind
un cosmopolit foarte versatil
și mereu pregătit
pentru escapade în natură.

viz ează doar activitatea an
tre
prenorială în cazul lui
Mikael: „Tatăl meu a condus
mașini sport precum Porsche
și Toyota Supra. Dar, cumva, nu am devenit pasionat
de viteză. Îmi plac mai mult
aventurile în off-road. Pentru
mine, călătoria ideală la volan
este într-un safari“. Deci, nu
e de mirare că Mikael deține
un Land Rover Defender.
Însă, pentru el, garajul e
complet doar dacă include și
un MINI. De altfel, personalitatea plină de energie și
plăcerea de a conduce tipice
acestui brand l-au captivat
de mic. Mama lui Mikael a
deținut două MINI-uri din
seria devenită clasică, iar în
urmă cu câțiva ani el a cumpărat un MINI Cabriolet
din prima generație construită sub cupola BMW Group.
Mica decapotabilă a devenit
rapid o mașină de suflet. Iar
Mikael și Sorina i-au testat
www.GENTLEmanscar.ro

Mikael Fredholm & MINI Countryman

„Pentru mine,
garajul ideal
include două
mașini:
un off-roader
și un MINI.
Amândouă
sunt forme
comple
mentare
ale bucuriei
de a conduce.“
Mikael Fredholm

versatilitatea plecând cu ea la
ski alături de cei doi căței.
Dar, de curând, Mikael
a făcut cunoștință cu cel mai
versatil membru din familia MINI, modelul Countryman. Acesta i-a fost pus
la dispoziție de Automobile
Bavaria Group – dealer-ul
MINI, BMW și Rolls-Royce,
care vă așteaptă cu cele
mai noi modele ale acestor
mărci în showroom-ul ce se
află pe șoseaua BucureștiPloiești 53 A. Countryman a
ajuns la a doua generație, iar
succesul său lăudabil se datorează faptului că răspunde
preferințelor unor clienți cu
stil de viață activ, așa cum
este Mikael. Designul inconfundabil MINI și caracterul
dinamic sunt completate
de versatilitatea tipică unui
Sports Activity V
 ehicle. Argu
mentele sale sunt formatul
spațios, sistemul de tracțiune
integrală ALL4 opțional (care
GENTLEman’s car

lucrează împreună cu sistemul
de control al stabilității), garda la sol înaltă, portbagajul
încăpător (450 l) și bancheta
rabatabilă. Dotări opționale,
precum Picnic Bench (un
fel de băncuță pentru două
persoane, care se extinde
din portbagaj) sau cortul ce
poate fi montat pe plafon,
subliniază la rândul lor faptul
că MINI Countryman este
pregătit pentru escapade în

natură. Sau, mai bine zis, e
pregătit să evadeze din rutina
zilnică a vieții cosmopolite.
Modelul condus de
Mikael este un MINI Cooper
SD Countryman ALL4. Cei
190 CP ai acestei motorizări
turbo diesel de 2 litri sunt
exploatați cu eficiență de
transmisia automată Step
tronic cu 8 trepte. Posibilitatea selectării modurilor
de rulare GREEN, MID și

SPORT, precum și sistemul
opțional de control dinamic
al amortizoarelor, îl ajută pe
MINI Countryman să se
adapteze condițiilor de rulare
diverse, atât pe șosea, cât și în
afara acesteia. Aceste abilități
de adaptare rezonează cu felul
în care programele Monday
Lifestyle își ajută utilizatorii
să descopere modul cel mai
potrivit de folosire și revigorare a resurselor proprii •
MINI Cooper
SD Countryman ALL4
Date tehnice
Preț de listă cu TVA (euro):
36.950
Putere (CP/rpm): 190/4.000
Cuplu (Nm/rpm): 360/1.500
0-100 km/h (s): 7,6
Viteză maximă (km/h): 218
Consum mediu (l/100 km):
4,8–4,9
EMISII CO2 (g/km) 127–130
Excelență Energia MINI are
valențe noi în formatul SUV.
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Stephan Pelger & Mazda6

Stephan Pelger & Mazda6
Se spune că
frumusețea
este subiectivă.
Însă, există
unele lucruri
despre care pur
și simplu putem
fi unanim
de acord că
reprezintă

Trup
și suflet
întruchiparea
frumuseții. Este
o calitate care
definește în
egală măsură
creațiile
semnate
Stephan Pelger
și design-ul
noii Mazda6.

Text: Alex Buțu
•
Foto: Dragoș Savu

ou l seda n
Ma zda6 a
venit ca și
croit pe tiparul apreciat
de creatorul de modă Stephan
Pelger, după cum ne explică
chiar el: „Rezonez foarte mult
cu stilul său. Eu caut mereu
să exprim prin creațiile mele
un stil chic, elegant, rafinat,
dedicat clientelei care apreciază creativitatea și frumusețea
deosebită, nu abordările comune. Iar la Mazda6 observ
exact aceste trăsături.“
Stephan Pelger este unul
dintre cei mai admirați
designeri români, nu doar
GENTLEman’s car
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Stephan Pelger & Mazda6
în țara noastră, ci și la nivel
internațional. De curând, a
fost votat câștigătorul categoriei „Designer la Modă“
în cadrul Galei Unica 2018.
Este mândru de acest premiu,
îndeosebi fiindcă a exprimat
preferințele cititorilor revistei
și pasionaților de modă. Iar
tocmai acesta este farmecul
creațiilor sale. Vorbesc limbajul universal al frumuseții,
după cum au demonstrat în
repetate rânduri colecțiile prezentate în cadrul prestigioaselor show-uri de modă din Berlin, Paris, Londra, Milano.

Indiferent dacă vorbim
despre vestimentație sau despre industria automobilistică,
în spatele limbajului estetic
există mereu atât un simț
artistic, cât și o disciplină a
creației. Există un punct de
pornire, o formă redusă la
esențial a unei idei de design.
De exemplu, echipa de designeri Mazda creează mai întâi
sculpturi, desene, instalații
artistice, care captează o
temă ce este apoi transpusă
în formele mașinii. Sursele
de inspirație provin din orice domeniu creativ, din orice

Stephan Pelger & Mazda6
tip de material, din orice lucru sau trăire care stimulează simțurile. La fel, Stephan
creează mai întâi ceea ce
se numește „mood board“,
adică un grupaj eclectic cu
diverse materiale și surse de
inspirație. Acestea generează nu doar idei, ci și emoție.
De aceea, există mereu suflet în colecțiile lui Stephan
Pelger, ca și în designul Mazda. De altfel, Mazda a conceput o reală filosofie de design
numită KODO – S ufletul
mișcării. Drept urmare, caroseria modelului Mazda6 nu
pare a fi formată din panouri
de metal și plastic. Seamănă
mai degrabă cu un trup cizelat, pe care noua vopsea Roșu

Soul Crystal se așterne suav,
precum materialul fin al unei
rochii chic îmbrățișează trupul unui model.
Actualizarea modelului
Mazda6 a sporit și nivelul rafinamentului din habitaclu.
Echiparea Takumi Plus oferă
tapițerie Nappa, care îmbracă
și scaunele reproiectate pentru un plus de confort și prevăzute cu funcții de încălzire
și ventilare (pentru cele frontale). Cusăturile meticuloase
ale volanului, oglinda interioară fără ramă, ornamentele
de crom și lemn Sen pentru
bord, capitonajul din piele
întoarsă și luminile ambientale cu LED completează atmosfera elevată din habitaclu.

Locație: Hotel Epoque
Bucureşti, Intrarea Aurora, nr. 17C
www.hotelepoque.ro
Telefon: 40 21 312 32 32
reception@epoque.ro
Vestimentaţie: Stephan Pelger,
Adina Buzatu, Collective
Make up: MUA Andreea Nagler, SLA Paris

Personalitate versatilă
Stilul Mazda6 inspiră eleganță, spirit pasional,
dar și prestanță business. Această versatilitate
este regăsită deopotrivă în colecțiile concepute
în Atelierul Stephan Pelger, aflat pe strada
Constantin Kirițescu nr. 26, din București.

Curajul originalității
Nuanța îndrăzneață din stilul
Mazda6 e asortată cu vesta
unisex din blană de șinșila,
disponibilă în magazinul online
shop.stephanpelger.com.

Toate aceste aspecte au fost
remarcate de Stephan: „Silueta caroseriei are forme feminine, foarte delicate, în timp ce
partea frontală inspiră masculinitate. Însă fără a fi agresivă. Transmite sentimentul
de încredere în sine, inclusiv
prin nuanța de roșu fabuloasă
în care este vopsită caroseria.
Este precum o persoană care
a ajuns în punctul în care știe
clar ce vrea de la viață. Totodată, designul și materialele
habitaclului oferă o ambianță
sofisticată, cu tente de lux și
sportivitate. Calitatea finisărilor îmi aduce aminte de
atenția la detalii și rigorile pe
care le respectăm noi cei care
producem vestimentații de
calitate. Când întorci o haină
pe dos trebuie să vezi că totul
este impecabil executat.“
Stephan știe foarte bine
ce presupune abilitatea de a
executa ireproșabil fiecare detaliu. El a câștigat în Germania concursul „Fashion and
Fame“ difuzat de p
 ostul TV
Pro Sieben. Atunci a realizat totul de unul singur, de
la tipare, la produsul finit.
Câștigarea acestui concurs i-a

„O haină
frumoasă
sau o mașină
frumoasă au
puterea de a te
face să te simți
bine, apreciat,
admirat.
A fost o plăcere
să descopăr
lucrul acesta
conducând
noua Mazda6.“
Stephan Pelger
GENTLEman’s car
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adus și contractul prin care a
conceput două colecții pentru
catalogul Otto, care era distribuit în 8 milioane de exemplare. Cu aceeași imaginație
debordantă și etică a calității,
Stephan Pelger a conceput
colecții pentru un spectru
larg de clientelă, culminând
cu un portofoliu impresionant de creații haute couture.
A colaborat cu Kanye West și

a creat vestimentații purtate
la premiile Oscar și Cannes.
Pe lista de personalități care
au apelat la creativitatea sa le
regăsim pe Principesa Margareta, Prima Doamnă a
României Carmen Iohannis,
soprana Angela Gheorghiu,
Lilly Becker (soția tenismanului Boris Becker), Andreea
Raicu, Laura Cosoi, Andra,
Andreea Bănică.

Versatilitatea lui Stephan
este pusă în evidență și prin
intermediul magazinului
online shop.stephanpelger.
com, care oferă din luna
decembrie o colecție amplă,
cu vestimentații pregătite
pentru ocazii și venituri cât
mai d iverse. Stephan a regăsit versatilitatea și în stilul
modelului Mazda6: „Personalitatea sa denotă deopotrivă

Roșul Soul Crystal
completează
evoluția limbajului
estetic KODO –
Sufletul mișcării.

www.GENTLEmanscar.ro

Stephan Pelger & Mazda6

Sistemul infotaiment include
instrumentar de bord digital de 7 inch
și oferă compatibilitate cu Apple CarPlay
și Andoid Auto pentru smartphone.

sportivitate, eleganță, dar și o
prestanță business. Din acest
motiv am ales să port trei
ținute în cadrul acestui pictorial, folosind articole vestimentare din colecția mea,
dar și din colecțiile Trends by
Adina Buzatu și C ollective.
De exemplu, Mazda6 poate
juca și rolul unei limuzine
cu șofer, astfel că am purtat
și o ținută potrivită pentru o
întâlnire de afaceri. La polul
opus, am configurat o ținută
potrivită pentru petrecerea
timpului liber, pentru momentele când evadez peste
weekend din forfota orașului.

E o ținută în ton cu sezonul
toamnă/iarnă.“
Însă Stephan a apreciat
noua Mazda6 nu doar pentru
aspect, ci și pentru confort și
siguranță. Odată cu actualizarea stilistică, Mazda6 a
evoluat și la nivel tehnologic.
Ținuta de drum a fost rafinată prin reproiectarea suspensiei și optimizarea izolațiilor fonice. Iar confortul este dublat
de lista bogată de sisteme de
asistare a condusului, printre
care se află asistentul inteligent de frânare automată în
oraș, pilotul automat adaptiv
(activ de la 0 km/h și oferit

în combinație cu transmisia
automată), farurile adaptive
cu LED, a căror distanță de
luminare a crescut cu 80 de
metri, și rețeaua de camere
video care afișează împrejurimile mașinii pe ecranul de
8 inch din centrul planșei
de bord.
Nu în cele din urmă,
Stephan remarcă și faptul
că Mazda6 este și o dovadă că stilul și rafinamentul nu trebuie să poarte un
suprapreț. Modelul de bază,
cu propulsor SKYACTIV-G
2.0 pe benzină de 145 CP,
are un preț ce pornește de la

25.190 euro cu TVA. Gama
mai include motorizări pe
benzină SKYACTIV-G 2.0
de 165 CP și S KYACTIV-G
2.5 de 194 CP (echipat și cu
sistem de dezactivare a cilindrilor, pentru reducerea
consumului). Alternativa
diesel SKYACTIV-D 2.2 are
turbine cu geometrie variabilă și tehnologie de eficientizare a arderii Rapid Multi-
Stage Combustion. Varianta
pusă de Mazda România la
dispoziția lui Stephan Pelger
este cea mai puternică, de
184 CP, dar este oferită și o
versiune de 150 CP •

Mazda6 SKYACTIV-D 2.2
Date tehnice
Preț de listă cu TVA (euro):
32.690
Putere (CP/rpm): 184/4.500
Cuplu (Nm/rpm): 445/2.000
0-100 km/h (s): 9,0
Viteză maximă (km/h): 220
Consum mediu (l/100 km):
5,1
EMISII CO2 (g/km) 133
Excelență Rafinament
stilistic și tehnologii elevate.
GENTLEman’s car
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JUST
HER
HER
Fashion

FO

Fashion

Just for

Inel Carezze, disponibil în
magazinele Cellini. Preţ la cerere.

 hete sniker Sergio Rossi,
G
disponibile în magazinul
Distinto de pe Calea
Dorobanților, nr. 133.
Preţ la cerere.

Just for glamour

Cercei
Carezze,
disponibili în
magazinele
Cellini.
Preţ la cerere.

R ochie
din voal,
disponibilă
în magazinul
Brunello
Cucinelli de
pe Calea
Dorobanților,
nr. 198.
Preţ la cerere.

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

Poşetă din blană, disponibilă
în magazinul Brunello
Cucinelli de pe Calea
Dorobanților, nr. 198.
Preţ la cerere.

Gift Set Prada
EDP 50 ml.
Preț: 471 lei.

Ceas Longines,
disponibil
în magazinele
Cellini şi pe
www.cellini.ro.
Preţ: 5290 lei.

B otine din piele
şi blană, disponibile
în magazinul Brunello
Cucinelli de pe Calea
Dorobanților, nr. 198.
Preţ la cerere.

GENTLEman’s car

Ghete din
blană fără toc,
disponibile
în magazinul
Brunello Cucinelli
de pe Calea
Dorobanților,
nr. 198.
Preţ la cerere.

 ift Set Nina Ricci Bella
G
EDT 50 ml + Lipstick.
Preţ la cerere.
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Audi A6 vs BMW Seria 5 vs Mercedes-Benz Clasa E

Business
casual
Audi A6 e proaspăt lansat pe piață.
BMW Seria 5 e liderul segmentului.
Mercedes-Benz Clasa E are și el
multe de dovedit. Așa că avem
două diesel-uri și un plug-in
hybrid numai bune de comparat.
Text: Andrei Barbu • Foto: Dragoș Savu

GENTLEman’s car
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Audi A6 vs BMW Seria 5 vs Mercedes-Benz Clasa E
ând vorbim
despre clasa
aceasta, a
limuzinelor
p r e m iu m ,
oricât de
mult am vrea, trebuie să
recunoaștem un fapt. Și anume acela că lupta se dă între
acest trio german. Adică Audi,
BMW și Mercedes-Benz. Sigur, mai ai un Jaguar, un
Volvo, un Lexus. Dar niciunul
dintre „outsideri“ nu se ridică
încă la nivelul trioului german.
Din acest comparativ,
Audi A6 este cel mai nou

GENTLEman’s car

model. Iar lucru ăsta se simte
atunci când te urci la bord.
Interiorul este comun cu cel
al modelelor din gama superioară Audi, adică A7 și A8.
Iar asta se traduce într-o oază
de liniște digitală. Ești înconjurat de două ecrane uriașe pe
consola centrală, dar și de un
instrumentar de bord digital,
numit „Virtual Cockpit“. Împreună, aceste trei ecrane se
transformă într-un centru de
comandă ce te izolează de mediul de afară. Prin intermediul
lor controlezi cam tot ce ține
de interacțiunea cu mașina,

ai acces la mai toate setările
și, pentru cineva obișnuit cu
ecrane tactile, interfața asta
complet digitală poate fi facil
de accesat și controlat.
Prin comparație, atât
BMW, cât și Mercedes-Benz,
sunt ceva mai clasice. Sistemele lor de infotainment
rămân controlabile prin intermediul acelor butoane
montate pe consola centrală.
Pentru mine, ce oferă Seria 5
și Clasa E în materie de control reprezintă sisteme mai
intuitive. Mai ușor de folosit
și a căror acționare se face fără

să-ți iei ochii de la drum. Mai
mult, în cazul Clasei E, butoanele de pe volan sunt cu un fel
de touch și te lasă să accesezi
și ecranul principal. Iar acest
lucru este foarte util, mai ales
când te afli la drum. Meniul
iDrive-ului ce echipează Seria
5 pare să fie cel mai bine organizat și cel mai ușor de înțeles.
E greu să alegi cel mai
bun sistem multimedia și de
control. Audi este super-digitalizat și exploatează la maximum ecranele tactile și digitale. Seria 5 vine cu un mix
între control analog și digital,
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cu un design ceva mai clasic al
interiorului, dar cu un sistem
unde totul este acolo unde
te-ai aștepta. Clasa E combină
într-un stil ceva mai modern
ecranele și butoanele. Pentru
mine, interiorul E-ului este
cel mai frumos, mai elegant
și mai orientat spre business.
Asta prin prisma designului
și a interacțiunii cu mașina.
Cu toate acestea, după
pipăiri atente prin locuri mai
puțin vizibile, după o serie de
dezbateri și dispute, am ajuns
la concluzia că Seria 5 vine cu
cele mai bune materiale și cele

43 � Iarnă 2018–2019

mai atente finisaje. Desigur,
diferențele sunt însă minore,
pentru că toate cele trei modele acordă o atenție fantastică interioarelor.
Acum c-am trecut peste
interior, să trecem la lucruri
mai importante. Adică motorizări. Acesta este un comparativ puțin atipic. Audi A6
și Mercedes-Benz Clasa E încearcă să te-ncânte cu puterea
și cuplul tipice unor motoare diesel cu șase cilindri, în
timp ce acest Seria 5 vine
într-o versiune de tip plug-in
hyrbid. În loc de diesel vor-

BMW 530e
se detașează
când vine
vorba despre
rafinament
și liniște
la volan.

bim despre benzină, în loc de
șase cilindri avem doar patru,
dar diferența este compensată
de motorul electric de la bord.
A6-le este 50 TDI quattro,
Clasa E vine în versiunea 350
d 4MATIC, iar 5-ul este 530e
iPerformance.
O să încep discuția cu cel
care iese din tiparul acestui
material. BMW 530e iPerformance vine la pachet cu
un motor de 2,0 litri, supraalimentat, ce dezvoltă 184 de
cai-putere și 290 Nm. În ajutorul acest motor pe benzină
vine un alt motor electric de

www.GENTLEmanscar.ro

Audi A6 vs BMW Seria 5 vs Mercedes-Benz Clasa E

Clasa E mă atrage cel mai
mult când vine vorba despre
designul exterior.
Este elegant, impunător și-ți
cere o doză de respect în plus.

A6 50 TDI quattro
este cel mai puternic
model din test și
asta este evident
când te gândești la
cele 5,5 secunde
de care mașina are
nevoie pentru sprintul
0-100 km/h. Și, în mod
surprinzător, A6-le este
cel mai sportiv.

BMW 530e
iPerformance
este oarecum apropiat
ca performanțe
dinamice de rivalii săi
din acest comparativ,
dar se detașează la
capitolul rafinament.
Pentru că un benzinar
va fi întotdeauna mai
„liniștit“ decât un diesel.

E 350 d 4MATIC
are sub capotă un
motor de generație
ceva mai veche, dar,
în esență, atuurile
sunt aceleași.
Un design exterior
superb, o calitate
impecabilă a
interiorului și o doză de
confort greu de egalat.

Nu există
alegere
greșită în
cazul acestor
trei modele.
Fiecare
excelează
în felul său.
Și e normal
să fie așa,
pentru că
altfel s-ar
pierde orice
urmă de
caracter.
GENTLEman’s car

Iarnă 2018–2019 � 44

45 � Iarnă 2018–2019

www.GENTLEmanscar.ro

Audi A6 vs BMW Seria 5 vs Mercedes-Benz Clasa E
83 kW și 250 Nm. În total,
puterea combinată a lui 530e
este de 252 CP, iar momentul motor ajunge la 420 Nm.
Prin urmare, mașina se mișcă
foarte bine în termeni dinamici. Are nevoie de puțin
peste 6,0 secunde pentru
0-100 km/h și accelerează
până la 235 km/h. Dar chestiile acestea sunt mai puțin
importante. Cu adevărat
important și, de altfel, impresionant, este rafinamentul de care 530e dă dovadă.
În comparație cu diesel-urile
ce-l acompaniază aici, 530e

este într-o altă lume. Fără
vibarții, fără zgomot. Totul
este perfect liniștit, iar mașina
se mișcă fără probleme, chiar
și atunci când bateria rămâne goală. Fără discuții, 530e
iPerformance este cel mai
confortabil și mai rafinat.
Și asta pentru că sistemul său
de propulsie este diferit.
Audi A6 50 TDI quattro
este și el un mild-hybrid. La
fel ca și frații săi mai mari
– A7 și A8 –, noul A6 are
implementat un sistem electric de 48V, alimentat de o
baterie de 0,48 kW ce angre-

nează un motor electric de
12 kW. Acest sistem permite
decuplarea motorului pentru
până la 40 de secunde, între
55 și 160 km/h, iar acest lucru duce la o economie de
0,7 l/100 km în viața reală.
O soluție interesantă, care cu
siguranță sporește eficiența
V6-ului de sub capotă. Un
V6, de 3,0 litri, care-ți pune
la dispozție 286 de cai-putere și un impresionant cuplu:
620 Nm. Așa că nu-i de mirare că A6 50 TDI quattro
este cea mai rapidă mașină
din acest test. Cu un sprint

0-100 km/h în doar 5,5 secunde și cu o viteză maximă
de 250 km/h, A6 se mișcă
lejer. Este o mașină agilă, iar
suspensia pneumatică oferită
opțională contribuie din plin
la nivelul ridicat de confort
pe care mașina ți-l oferă.
Transmisia tiptronic cu opt
trepte lucrează minunat în
combinație cu acest motor
și știe mereu cum să-ți lase
suficiente rezerve de putere.
Noul A6 este surprinzător de
sportiv și de dinamic și e foarte clar că Audi și-a propus să
lucreze mult la acest capitol.

Mercedes-Benz E 350 d
4MATIC, spre deosebire de
celelalte două modele, ignoră
hibridizarea. Și o face pentru
că în familia Clasei E se află
nu unul, ci două modele hibride. Unul diesel și unul pe
benzină, de tip plug-in hybrid,
similar cu 530e, doar că mult
mai puternic. Acesta din urmă
poartă numele E 300 e. Revenind, modelul din test – E
350 d 4MATIC – vine cu un
motor diesel, cu șase cilindri,
ce dezvoltă exact 258 CP și
620 Nm. Suficient pentru un
sprint 0-100 km/h în 5,9 secunde. Transmisia este una cu
nouă trepte și face tot posibilul
pentru a schimba impercepti-

bil și pentru a face orice deplasare cât mai lină. La fel ca noul
A6 și Clasa E poate fi echipat
opțional cu suspensie pneumatică. Totuși, modelul din testul
nostru este echipat o suspensie
normală, dar cu amortizoare
adaptive. Așa că totul este lin,
fluid și accentul este pus fără
doar și poate pe confort. Așa
că, poate E 350 d nu e cel mai
dinamic din acest comparativ,
dar este mai conforabil decât
A6. Și mai rafinat decât A6,
pentru că în cazul Audi-ului,
la turații joase, motorul transmite un zgomot neplăcut.
Mai mult, poate surprinzător,
direcția Clasei E este cea mai
plăcută dintre toate cele trei.

Audi A6
50 TDI quattro

Cu 258 CP,
această
versiunea
a lui E 350 d
urmează să
fie înlocuită.
GENTLEman’s car
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Clasa E are
o transmisie
cu nouă
trepte.
Celelalte,
doar opt.
Contează?
Nu prea.

BMW 530e iPerformance

Comparând un plug-in
hybrid pe benzină cu două
diesel-uri realizezi cât de
mult câștigă 530e la capitolul
rafinament. Și e normal să fie
așa. Noul A6 este cel mai bun
A6 de până acum. Se conduce
bine, este dinamic și are un
interior care aduce digitalizarea la volan. Clasa E rămâne
aceeași limuzină elegantă,
confortabilă și frumoasă.
Pentru că mie îmi place cel
mai mult la capitolul design
exterior. În fine, acestea sunt
mașini diferite, apelează la
oameni diferiți și excelează
la capitole diferite. Care e
cel mai bun? Greu de spus.
Foarte greu •••

Mercedes-Benz
E 350 d 4MATIC

Date tehnice
Preț de listă cu TVA (euro):
61.530
Putere (CP/rpm): 286/3.500
Cuplu (Nm/rpm): 620/2.250
0-100 km/h (s): 5,5
Viteză maximă (km/h): 250
Consum mediu (l/100 km):
5,6
EMISII CO2 (g/km) 146

Date tehnice
Preț de listă cu TVA (euro):
58.132
Putere maximă
combinată (CP/rpm): 252
Cuplu maxim
combinat (Nm/rpm): 420
0-100 km/h (s): 6,3
Viteză maximă (km/h): 235
Consum mediu (l/100 km): 2,1
EMISII CO2 (g/km) 44

Date tehnice
Preț de listă cu TVA (euro):
61.999
Putere (CP/rpm): 258/3.400
Cuplu (Nm): 620
0-100 km/h (s): 5,9
Viteză maximă (km/h): 250
Consum mediu (l/100 km):
6,0
EMISII CO2 (g/km) 159

Excelență
Caracterul dinamic al mașinii.

Excelență
Rafinament și eficiență.

Excelență
Confort și eleganță.
www.GENTLEmanscar.ro
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Focus
pe
deșteptare

Succesul
se susține cu o evoluție constantă
a unui format distinct, carismatic,
ce nu se abate de la valori clare.
Acestea sunt atribute esențiale,
indiferent dacă vorbim despre
radio sau automobilism,
după cum ne demonstrează
George Zafiu și noul Ford Focus.

Text: Alex Buțu • Foto: Dragoș Savu

eorge Zafiu a
fost prima voce
care s-a auzit la
startul emisiei
Europa FM. Era anul 2000
și avea 23 de ani. De atunci,
George a rămas pilon al unuia dintre cele mai îndrăgite
și respectate posturi de radio
din România. A crescut odată cu Europa FM, un post
care s-a impus de la început
printr-o grilă de programe ce
oferă informații și opinii avizate, precum și un playlist cu
piese care ori au devenit deja
atemporale, ori vor deveni.
Toate acestea, împreună cu
emisia răspândită în toată
țara, au transformat Europa
FM în frecvența preferată de
milioane de români. Este un
post despre care orice șofer
din țara noastră poate spune
că l-a avut partener de drum.
A crește un post de radio seamănă cu o cursă de
anduranță. Imaginați-vă un
Le Mans, dar nu pentru
24 de ore, ci pe termen nedefinit. La fel ca la o cursă de
anduranță, la volanul acestui
vehicul ce merge pe unde FM,
GENTLEman’s car
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trebuie să urce o echipă de
piloți complementari. Așadar,
se poate spune că, de 18 ani,
George Zafiu este unul dintre piloții principali de la volanul Europa FM. Și a făcut
asta din postura de director
muzical, director de programe, realizator și prezentator.
Iar, alături de Vlad Petreanu
și Luca Pastia, creează în continuare chimia uneia dintre
cele mai de succes emisiuni
matinale din FM-ul românesc. Este vorba despre emisiunea Deșteptarea, care printrun mix de informații, muzică
și energie a devenit în repetate
rânduri cel mai ascultat matinal din orașele țării.
Consecvența popularității
definește și modelul Ford
Focus, ceea ce face cu atât
mai potrivită asocierea cu
parcursul lui George Zafiu.
De la prima generație lansată în 1998, Focus a fost unul
dintre cele mai de succes modele ale segmentului compact, nu doar în Europa, ci la
nivel mondial. Mai exact, de
la debut, Ford Focus a cucerit
aproape 7 milioane de clienți
www.GENTLEmanscar.ro

GEORGE ZAFIU & FORD FOCUS
Locație: Casa Vlăsia, Snagov
Şoseaua Codrii Vlăsiei, nr. 2
Telefon: 0741 233 110
contact@casavlasia.ro
www.casavlasia.ro
Vestimentaţie proprie.

„În parcările
aglomerate,
găsesc
într‑adevăr
foarte utile
protecțiile
extensibile
ale portierelor
și camera
video pentru
marșarier.“
George Zafiu

Vacanțe la volan
Călătoriile lungi la
volan sunt o tradiție
pentru vacanțele făcute
de George alături de
familie. A experimentat
până și traficul haotic
din Maroc, unde poți
avea parteneri de trafic
măgari sau chiar și
găini. George apreciază
că dinamismul lui
Focus e completat cu
funcții de siguranță
inteligente, precum
frânarea automată.

Picanterii ST-Line
Echiparea ST-Line accentuează caracterul
sportiv al noului Ford Focus prin suspensia
coborâtă cu 10 mm, care se distinge și
prin faptul că are arcuri, amortizoare și
bare stabilizatoare speciale.
GENTLEman’s car
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din Europa și peste 16 milioane pe plan internațional.
Este un model care a sfidat
canoanele clasei, propunând
un standard avangardist de
design și tehnologie, precum
și o varietate de motorizări și
caroserii, atribute care rezonează cu o „audiență“ largă.
Noua familie Ford Focus
duce și mai departe versatilitatea și standardul tehnologic.
Este construită pe noua platformă tehnică C2 și cuprinde
caroserii cu 4 și 5 uși, wagon,
precum și versiunea Focus Active, care împrumută din caracterul unui crossover, având
bandouri de protecție și o
gardă la sol înălțată. Cei care
vor o finisare de lux pot alege
echiparea Vignale. În funcție
de model, Focus poate fi propulsat cu un spectru larg de
motorizări. Opțiunile pe benzină sunt 1.0 EcoBoost (100
sau 125 CP) și 1.5 EcoBoost
(150 sau 182 CP). Alternativele diesel sunt 1.5 EcoBlue
(95 și 120 CP) și 2.0 EcoBlue
(150 CP).
George Zafiu conduce un
model Ford Focus cu echipare ST-Line Business, motor
1.5 EcoBlue de 120 CP și
transmisie automată cu 8 trep51 � Iarnă 2018–2019

te, pus la dispoziție de dealerul FordStore BDT (Business
D evelopment Team) din

București. Este exact conf i
gurația care oferă necesarul
de dinamism și eficiență, de
care George are nevoie pen-

tru a începe ziua cu tonusul
pe care ni-l transmite în fiecare dimineață în cadrul matinalului. De altfel, focusul
lui George este dedicat acum
pentru realizarea emisiunii
Deșteptarea. Și, se poate spu-

ne că și noul model compact
al mărcii Ford pune focus pe
deșteptare la nivel tehnologic,
având în vedere lista impresionantă de sisteme inteligente
pentru asistarea condusului.
Focus a fost mereu un
etalon în segmentul său pentru ținuta de drum cu agilitate sporită. Și continuă această
reputație, după cum remarcă
și George: „Primele calități
pe care le-am apreciat în
cazul noului Focus vor fi pe
placul șoferilor din România.
Remarci din start robustețea
și antifonarea, precum și
suplețea suspensiilor când
traversezi denivelări, precum
liniile de tramvai. Și trebuie să ținem cont că echiparea ST-Line are suspensie
sport. Apoi, direcția precisă
și ușurința cu care se manevrează în aglomerația din
oraș completează plăcerea de
a conduce.“ Opțional, Ford
Focus poate fi echipat cu suspensii care te ajută să nu dai
în gropi, la propriu. Sistemul
de amortizare controlată continuu CCD (C ontinuously
Controlled Damping) simte
când o roată pică într-o groapă și o ridică pentru ca impactul cu m
 arginea gropii să
www.GENTLEmanscar.ro
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Doamnele conduc.

SORINA

Toamnă – Iarnă 2018

Fredholm
și

CABRIOLET

Focus oferă compatibilitate cu Apple CarPlay
și Android Auto și primește comenzi vocale.
fie cât mai redus. Atunci când
o roată din față trece peste o
groapă, semnalul este transmis și către roata din spate
corespondentă. Astfel, aceasta
își ajustează cursa suspensiei
în anticipare. Frica de gropi
nu este singura care sâcâie
șoferii. Un studiu Ford arată
că 81% dintre șoferi se tem să
conducă după lăsarea serii.
De aceea, noul Focus poate
fi dotat cu Sistem Adaptiv
de Iluminare Frontală, care
citește cu ajutorul unei camere video marcajele și indicatoarele rutiere aflate până la
65 de metri distanță. Folosind
informațiile camerei video,
farurile nu sunt dependente de sistemele de navigație,
care sunt deseori neactualizate și nu redau cu acuratețe
modificările aduse traseelor
rutiere. Astfel, farurile își
adaptează fasciculul luminos
GENTLEman’s car

în intersecții, sensuri giratorii și viraje, pentru ca șoferul
să vadă mai bine pietonii și
bicicliștii de pe marginea
drumului. Această cameră video a noului Ford Focus este
folosită și de sistemele de asistare a condusului, care ajută
șoferii să mențină mașina pe
banda de rulare, să stea la o
distanță confortabilă în raport cu mașinile din față și îi

avertizează atunci când sunt
pe punctul de a intra pe contrasens pe autostradă. Noul
sistem head-up display, conectivitatea extinsă prin compatibilitate Apple CarPlay și
Android Auto, funcțiile de
comenzi vocale pentru sistemul infotainment SYNC 3
cu ecran tactil de 8 inch,
sistemul de asistare a manevrelor de parcare și puncta-

jul maxim de 5 stele obținut
în cadrul testelor de impact
Euro NCAP, contribuie la
confort și siguranță atât în
oraș, cât și la drum lung.
Sunt calități absolut necesare
pentru George, care în mod
tradițional parcurge la volan
foarte mulți kilometri călătorind cu familia în vacanțe,
descoperind astfel și cele mai
atipice contexte de trafic •
Ford Focus 1.5 EcoBlue
ST-Line Business
Date tehnice
Preț de listă cu TVA (euro):
24.500
Putere (CP/rpm): 120/3.600
Cuplu (Nm/rpm): 300/1.750-2.250
0-100 km/h (s): 10,2
Viteză maximă (km/h): 193
Consum mediu (l/100 km): 4,2
EMISII CO2 (g/km) 110

Mazda CX-3 » Renault Megane » Hyundai Santa Fe » Mercedes-Benz EQC » Harley-Davidson FXDR 114

Excelență Evoluție susținută
cu tehnologii inteligente.
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Audi Q8 vs BMW X6

Audi Q8 vs BMW X6

Oul
sau
Găina

Noul Audi Q8 intră pe un teritoriu dominat,
până nu demult, de un singur concurent.
Adică acel mascul alfa numit BMW X6.
Între timp și-a făcut apariția și Mercedes-Benz GLE Coupe,
dar bavarezul rămâne totuși punctul de referință.
Text: Andrei Barbu • Foto: Dragoș Savu

?

ntr-o lume în care fiecare vecin conduce
un SUV, e normal
ca străzile să fie pline
de SUV-uri. Un segment ce a pornit cumva ca o
necesitate, s-a transformat de-a
lungul anilor într-un stil de
viață. Într-un mod facil în care

GENTLEman’s car

câștigi la capitolul prestanță și
imagine. Într-un motiv de fală
ori de laudă. Adevărul e că prea
puțini dintre noi au nevoie cu
adevărat de SUV. Și atunci, de
ce totuși atât de mulți dintre
noi alegem să conducem unul?
Răspunsul la întrebarea de
mai sus e tot în rândurile de

mai sus. Pe scurt, conducem
un SUV pentru că ni se pare
că ne oferă ceva în plus. Și,
uneori, chiar ne oferă. Pe de
altă parte, X6 n-a apărut din
necesitate. A apărut pentru că
cineva deștept, din spatele unui
monitor plin de cifre și profile
de clienți, a găsit o nișă. O nișă

numai bună de exploatat, cu
investiții minime și profit invers proporțional cu respectiva
investiție. Un BMW X6 nu este
un model cu mai nimic diferit
de un BMW X5. În afara designului, desigur. Și, evident, când
ai o platformă aproape perfectă, când ai în portofoliu cel
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mai bine vândut SUV din segmentul premium, ți-e ușor să-l
adaptezi astfel încât să acopere
orgoliile celor care-și doreau un
SUV din motivele „greșite“.
Un „SUV cu alură de coupe“ nu e nici pe departe un coupe. Și nu prea mai e nici util,
pentru că spațiul din spate și
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din portbagaj se diminuează
considerabil. Dar e un SUV
care, teoretic, arată mai bine
decât SUV-ul din care se trage. Mă rog, ai înțeles ideea.
Sunt răutăcios când vine vorba despre SUV-uri „cu valențe
sportive“. Dar... nu poți să
nu-i dai Caesar-ului ce-i al lui.

BMW X6 a deschis noi portițe
pentru toată lumea. În primul
rând pentru X4. Apoi, pentru
X2. Pentru GLE Coupe și GLC
Coupe. Și, în final, pentru
Audi Q8.
Da, Audi a așteptat ceva
mai mult pentru a lansa versiunea sa a SUV-ului coupe. Și, zic

eu, bine a făcut. Poate a făcut
asta pentru că a așteptat să vadă
dacă bula nu cumva se sparge.
Și nu s-a spart. Ori poate că a
vrut să aștepte o platformă cu
adevărat competitivă. Sau poate, pur și simplu, a vrut să vadă
negru pe alb că iese în câștig.
Oricare ar fi motivele pentru
www.GENTLEmanscar.ro

Audi Q8 vs BMW X6

Audi Q8 vs BMW X6
această întârziere, ele sunt
scuzabile, pentru că mașina
e fabuloasă. Cel puțin atunci
când o pui lângă un X6 care
are câțiva ani buni de când stă
pe piață.
În versiunea din test, X6
xDrive30d vine cu deja binecunoscutul motor de 3,0 litri,
cu șase cilindri în linie, care-ți
dă controlul asupra a 258 de
cai-putere și a celor 560 Nm
pe care-i ai la dispoziție între
1.500 și 3.000 de rotații pe
minut. Mașina-i grea, așa că
sprintul de la 0 la 100 km/h
durează cam 6,7 secunde,
iar viteza maximă nu e mai
mare de 230 km/h. De cealaltă parte, Audi Q8 50 TDI
quattro are tot un motor de
3,0 litri, dar în configurație
V6. Și vine cu 286 de cai-putere și 600 Nm între 2.250
și 3.250 de rotații pe minut.
Și Q8 e greu, dar e mai rapid. Până la 100 km/h, Q8
50 TDI are nevoie de 6,3 secunde și atinge 245 km/h.
Mai mult, Q8 e mai tehno-

logizat, mai avansat și mai
deștept decât actualul X6
la mai toate capitolele, cu
excepția unuia singur.
În continuare X6 rămâne
mai plăcut la condus. Dacă
asfaltul e bun și drumul virajat, BMW X6 știe cum să-și
ascundă cele peste 2,1 tone.
Iar asta pe mine mă surprinde
de fiecare dată. Are o direcție
plăcută, rapidă și precisă, iar
anvelopele uriașe îți oferă
aderența și încrederea de care
ai nevoie. Sistemul xDrive
își face treaba cu brio, iar
Steptronic-ul cu opt trepe știe
exact ce are de făcut. Așa că
da, la capitolul dinamic X6,
surprinzător, este mai bun.
Dar la toate celelalte capitole, Audi Q8 face pasul în față.
Suspensia pneumatică
este poate cel mai important
avantaj pe care Q8 îl are față
de actualul X6. Deși nu e la
fel de sportivă, această suspensie îți oferă un plus de
versatilitate care cu greu poate fi egalat. Pe lângă o gardă

Interiorul din Q8 este
impresionant. Arată superb,
materialele sunt superbe,
finisările sunt superbe.
Mda... este superb cu totul.

la sol reglabilă în funcție de
preferințe sau de suprafața
de rulare, pneumatica asta
nouă din Q8 are reglaj separat, adaptiv, pentru fiecare roată în parte. Și, în plus,
știe să se adapteze stilului tău
de condus. Este confortabilă
și plutește lin peste orice fel
de drum. Iar când vine vorba
despre off-road, știu clar în
care dintre cele două mașini
aș vrea să fiu. Pe lângă plus
de confort, pneumatica vine
și cu un mare plus în dreptul rafinamentului. Tot la
capitolul rafinament aduce
puncte multe și motorul ăsta
V6 al Q8-ului. Pentru că stă
pe suporți hidraulici cu un
fel de mini-amortizoare, nu
simți niciun fel de vibrație
de la cei șase cilindri. Simți
însă cuplul ăla uriaș atunci
când accelerezi. Și mai simți
și viteza, lejeritatea și eleganța
pe care triptonic-ul – tot cu
opt trepte – o are atunci când
schimbă vitezele. Același
triptonic ce încorporează un

amortizor longitudinal care
are rolul de a te izola pe tine
orice vibrație neplăcută.
Mai mult, Q8 vine cu
un sistem electric de 48V la
bord, ce angrenează un alternator cuplat direct cu arborele
cotit al motorului, care poate
să pornească motorul fără
nici cel mai mic efort atunci
când acesta se oprește în timpul deplasării. Pentru că da,
V6-le ce echipează 50 TDI se
poate opri pentru o perioadă
de până la 40 de secunde între viteze cuprinse între 50 și
160 km/h. Pentru economie,
desigur. În fine, tot la capitolul dinamic, Q8 vine și cu
un sistem de direcție integrală
care te ajută să manevrezi cei
aproape cinci metri lungime
ai mașinii prin locuri mai
înguste.
Și pentru că are un ampatament de aproape trei metri și o lungime totală ceva
mai mare decât a lui X6, Q8
câștigă și când vorbim despre
caracterul practic. Are mai

Chiar dacă interiorul
lui X6 nu înglobează
ecrane peste ecrane, nu e
cu nimic mai prejos când
vine vorba de calitate.
GENTLEman’s car
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produse de sezon de la

E greu să alegi
în momentul de față un X6
în locul lui Q8. Dar nu uita
că un nou X6 e pe drum.

A

mult spațiu în portbagaj și
mai mult spațiu pentru pasageri, indiferent de locul pe
care l-ar ocupa în mașină. Iar
interiorul...
Ei bine, interiorul lui Q8
este același pe care-l vezi și la
A6, și la A7, și la A8. Adică o
oază de materiale premium,
BMW X6 xDrive30d

combinate cu ecrane tactile și
instrumentare de bord digitale. Impresionante la vedere,
plăcute la atingere. Dar poate
mai puțin practice decât „clasicul“ iDrive al bavarezilor.
Mă rog, aici cam totul ține de
preferințe personale. Și, de ce
nu, de cât de obișnuit ești să

apeși pe ecrane sau, în partea
cealaltă, cât de mult îți plac
butoanele rotative.
Noul Q8 este nou. Mult
mai nou decât X6. Iar asta
se vede cam peste tot. Așa
că Audi câștigă acest comparativ fără drept de apel,
fără prea mari bătăi de cap.

lope de iarnă. Gama
N orauto se adresează
oricărui tip de autoturism,
cu anvelope performante
precum Michelin Alpin 6
195/65R15 91T, cu prețul
de 262,7 lei. Pentru prac
ticanții sporturilor de
iarnă este disponibil la
prețul de 699,9 lei suportul
Thule Xtender 739 pentru
șase perechi de schiuri.

O alternativă utilă în orice
sezon este cutia de port
bagaj Thule Dynamic 800
cu volum de 320 l, pentru
2.699 lei. Un accesoriu
versatil este și robotul
de încărcare a bateriei
automobilului Norauto
N1000, (12V și 19Ah), care
este prev ăzut cu com
presor de șapte bari, USB
și lampă. Acesta are preț

promoțional de 379,9 lei.
Și, pentru că plăcerea
condusului nu e completă
fără un sistem audio bun,
N orauto recomandă și
Radio MP3 player‑ul Sony
DSXA200UI cu ampli
ficator Dinamic Reality
4 x 55W, pentru 249,9 lei.
Rețeaua N o ra u to
este formată din cinci
cent re, aflate în Militari

(zona Carrefour), Titan
(zona Auchan), Berceni
(Grand Arena), Vitan
(Auchan) și Drumul Taberei
(Auchan). În curând va
fi inaugurat un centru în
zona Băneasa (Șoseaua
București–Ploiești, nr. 43a,
45, sector 1). Produsele
pot fi comandate și prin
intermediul site - ului
www.norauto.ro

Anvelopă
Michelin Alpin 6
195/65R15 91T
262,7 lei

Cutie
portbagaj
Thule Dynamic 800
2.699 lei

Suport
schiuri
Thule Xtender 739
699,9 lei

Robot de pornire
Norauto N1000
379,9 lei

Radio
MP3 player
Sony DSXA200UI
249,9 lei

Dar, am condus deja noul X5.
Și este superb. Și dacă viitorul
X6 va adopta tot ce are noul
X5, atunci Q8 va avea mult
de furcă. Și spun asta pentru că ăsta-i un comparativ
puțin incorect, în care X6
pleacă din start cu dezavantaje evidente •
Audi Q8 50 TDI quattro

Date tehnice
Preț de listă cu TVA (euro):
73.185
Putere (CP/rpm): 258/4.000
Cuplu (Nm/rpm): 560/1.500
0-100 km/h (s): 6,7
Viteză maximă (km/h): 230
Consum mediu (l/100 km):
7,0
EMISII CO2 (g/km) 183

Date tehnice
Preț de listă cu TVA (euro):
76.991
Putere (CP/rpm): 286/3.500
Cuplu (Nm/rpm): 600/2.250
0-100 km/h (s): 6,3
Viteză maximă (km/h): 245
Consum mediu (l/100 km):
6,6
EMISII CO2 (g/km) 172

Excelență
Sportivitate unică în segment.

Excelență Polivalență,
rafinament și confort.

GENTLEman’s car

utomobiliștii
care caută pro
duse și servicii,
sau cadouri de
calitate pentru sezonul
rece, sunt întâmpinați în
service-urile și magazinele
centrelor N orauto cu o
ofertă amplă.
Din echiparea mașinii
pentru sezonul rece nu
poate lipsi setul de anve
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Orgolii

măsurate

S

ă nu ne păcălim crezând
că astăzi, la
nivelul acesta, mai exist ă m a și n i
proaste. Deloc. Să greșești
atât de rău încât să scoți pe
piață o mașină proastă este, în

GENTLEman’s car

ziua de azi, sinucidere curată.
Și toată lumea știe asta. De la
inginerul care se ocupă de
balamalele portierelor, până
la directorul de marketing.
Și atunci, meseria asta de jurnalist auto devine din ce în
ce mai grea. Și dacă mă-ntrebi
pe mine, din ce în ce mai subiectivă. Ce-i drept, nu c-ar fi

fost vreodată prea obiectivă.
În fine, ideea e alta. Când ai
de judecat două dintre cele
mai performante și avansate
hothatch-uri de pe piață, poți
fi obiectiv doar într-o anumită măsură. De ce? Ei bine, un
hothatch e o mașină pe care
o cumperi din pasiune pentru
condus. Iar pasiunea e rareori obiectivă.

De-a lungul anilor,
Megane RS și-a construit
reputația de cel mai rapid
hothatch din Iadul Verde. Și
când spun hothatch, mă gândesc întotdeauna la o mașină
cu tracțiune față, pentru că
un „hothatch“ cu integrală – așa cum sunt Golf R și
Focus RS – trec deja în altă
ligă. Revenind, Megane RS a
avut acest prestigios titlu de-a

Iarnă 2018–2019 � 60

Deși nu reprezintă un segment de volum,
lumea hothatch-urilor e plină de rivalități,
orgolii și ambiții de învingător.
Și asta pentru că atât Megane RS, cât și Civic Type-R,
pot influența vânzările modelelor „normale“.
Așa că e musai ca vârfurile să fie bune. Cele mai bune.
Text: Andrei Barbu • Foto: Dragoș Savu

lungul generațiilor sale precedente. Dar cu noul Type-R,
japonezii de la Honda le-au
răpit francezilor bucuria
asta. Brutal, fără prea multe
avertismente. Pur și simplu,
Type‑R-ul a spulberat tot ce
știam despre hothatch-uri și
timpii lor pe Nurburgring.
Și asta pentru că acestă compactă supraalimentată este o
brută. O bijuterie a ingineriei și o dovadă că Honda n-a
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uitat să construiască mașini.
Că ține la tradiție și că-și respectă idolii. Că implicarea în
Marele Circ a dat roade. În
fine, că tot ce ține de acest
monstru – pentru că da,
Type-R-ul e un monstru printre hothatch-uri – este studiat
până în cel mai mic detaliu.
Că rezervorul e montat
de-a lungul mașinii pentru o
mai bună distribuire a maselor, nu e un secret. Că aerodinamica mașinii funcționează

de-a binelea, iarăși, nu e deloc
secret. Că la 6.500 de ture te
lovesc din plin cei 320 de
cai-putere, scrie peste tot.
Că mașina e capabilă de o viteză maximă de 272 km/h e
bine-știut. La fel de cunoscut
e și faptul că Type-R-ul face
suta în 5,7 secunde. Ori că ale
sale 1.380 de kilograme sunt
bine ținute în frâu de discuri
ventilate de 350 mm pe față,
venite de la Brembo. Sunt
multe lucruri pe care orice
pasionat de lumea auto le știe

despre Type-R. Dar sunt unele pe care le descoperi doar
după ce duci mașina asta pe
un circuit.
Pentru materialul ăsta
ne-am cam dat peste cap
să ajungem până la Târgu
Mureș și să avem cel mai nou
circuit din România pentru
noi. Adică cei 3,7 kilometri ai Transilvania Motor
Ring, chiar înainte de inaugurarea oficială. Așa că ăsta
s-a dovedit terenul de joacă
perfect. Cu o linie dreaptă
lungă și lată, cu viraje în orb,

www.GENTLEmanscar.ro
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În interiorul
Megane-ului
te simți mai
bine, pentru
că totul e
așa cum ar
trebui să fie
când vine
vorba despre
interacțiunea
cu mașina.

cu u
 rcări și coborâri, cu șine
și viraje extrem de rapide.
Adică exact ce cauți când ai
pe mână două hothatch-uri
de calibrul Type-R-ului și al
Megane-ului RS.
Bănuiam că Honda va fi
mașina mai rapidă. Era destul de limpede. Are 40 de caiputere în plus și peste 100 de
kilograme în minus. Are roți
și anvelope mai mari și este
construită pentru a fi cea mai
rapidă. De partea cealaltă, în
colțul galben, Megane RS
vine cu alte atuuri. Este o
mașină pământeană și, din
partea mea, mult mai frumoasă, mai subtilă și mai matură.
Și poate fi configurată în mai
multe moduri, în funcție de
ce vrei. O poți avea cu șasiul
Sport și automată cu dublu
ambreiaj EDC, sau o poți
avea în versiunea Cup. A
 dică
manuală, cu diferențial cu
alunecare limitată și un set-up
ceva mai rigid al suspensiei.
Type-R-ul nu-ți dă de ales.
Iar asta e destul de restrictiv
într-o lume în care personalizarea e parte din cheia succesului. Și mai știm că Renault
doar ce-a lansat și versiunea
RS Trophy a Megane-ului.
Mult mai potrivită pentru
un comparativ al timpilor pe
circuit. Dar în materialul ăsta
nu despre zecimi de secundă
vreau să vorbesc, ci despre feeling și despre pasiune.

Da, Honda e brutal de
rapidă. Îți spune asta când
o privești. Când o pornești.
Când îți pui centura și când
o treci în +R. E precisă ca un
robot medical și operează
cu viteze uimitoare. E lipsită de dramă, previzibilă și
mereu cu un pas înaintea ta.
Te-ndrăgostești de ea pentru
că te face să arăți bine-n ochii
prietenilor. Și nu pentru că
ești tu un șofer desăvârșit, ci
pentru că ea e o mașină extrem de rapidă. Direcția îți
spune mai multe decât o ghicitoare în ghioc și-ți transmite
mai multe decât Lady Gaga
în „A star is born“. Motorul
răspunde mai repede decât
executorul judecătoresc pe
care-l tot amâni, iar suspensia
te ține lipit de asfalt mai bine
decât ține Loctite-ul o farfurie încă nespartă. Îți spun,
Type-R-ul te face să te simți
într-un joc. Îți dă încredere
că rezolvi totul cu un restart.
Și asta, pe de o parte, e bine.
Pentru că e uimitor de rapidă.
Pe de altă parte, Megane-ul
știa asta. Așa că-ți propune o
altfel de experiență.
Dacă te dai jos din
Type‑R și te urci în Megane, totul pare mai domol.
Mai confortabil și mai echilibrat. Dacă nu treci mașina
în Race, ai putea să juri că
te afli într-un simplu Megane GT. Dar imediat ce l-ai

Honda încă
mai are de
lucru când
vine vorba
despre
interfața de
infotainment
și cea
multimedia.
Nu e nimic
greșit, dar nici
ceva de lăudat.
GENTLEman’s car
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Type-R are 40 de cai-putere
și 10 Nm în plus. Și peste
100 de kilograme în minus.
Megane-ul vine cu direcție
integrală activă.

trecut în Race, ADN-ul ăla
al diviziei R
 enault Sport pune
stăpânire. Motorul de 1,8 litri se trezește la viață și-ncepe
să muncească. Te răsfață cu
280 de cai-putere pe care îi livrează la 6.000 de ture. Dar și
cu 390 Nm – cu doar 10 mai
puțin decât Type-R – de la
2.400 la 4.800 de rotații pe
minut. Are o plajă a cuplului
maxim mai mare, iar asta îl
ajută, pentru că face suta în
5,8 secunde. Deși e mai greu
și mai puțin puternic. Iar la
volanul R S-ului trebuie să
muncești dacă vrei să fii rapid. Roțile spate virează în
sens invers celor din față până
la 100 km/h, dacă ești în mo-

dul Race. După 100 km/h,
virează în același sens. Așa că
e șocant felul în care mașina
virează. Atât de rapid, atât
de lejer încât ai nevoie de
timp de obișnuiță. Nu are

apăsarea Type-R-ului, așa că
spatele are tendințe serioase
de supravirare. Prin urmare,
ești mai mereu în gardă, gată
să contrabrachezi. Mașina
e mai jucăușă. Mai vioaie.

Honda Civic Type-R

Renault Megane RS Cup

Date tehnice
Preț de listă cu TVA (euro):
39.500
Putere (CP/rpm): 320/6.500
Cuplu (Nm/rpm): 400/2.500
0-100 km/h (s): 5,7
Viteză maximă (km/h): 272
Consum mediu (l/100 km):
7,7
EMISII CO2 (g/km) 178

Date tehnice
Preț de listă cu TVA (euro):
31.600
Putere (CP/rpm): 280/6.000
Cuplu (Nm/rpm): 390/2.400
0-100 km/h (s): 5,8
Viteză maximă (km/h): 255
Consum mediu (l/100 km):
7,2
EMISII CO2 (g/km) 163

Excelență
Brutal de rapidă.

Excelență Experiență
de condus fabuloasă.

Mai obraznică și mai neascultătoare. Dar te face să
zâmbești. Larg. Nu ești la fel
de încordat ca-n Type-R. Dar
ești mai antrenat în joacă cu
timpii. Și simți că ești mereu
la limită, deși probabil că limita-i departe.
Da, pe Transilvania Motor Ring, Type-R e mai rapid cu aproape trei secunde.
Dar pentru mine, Meganeul reprezintă esența unui
hothatch. Îmi place mai mult
să-l conduc. E mai distractiv
și mai lipsit de inhibiții. Nu
vrea cei mai buni timpi, dar
vrea cel mai larg zâmbet. Iar
asta-i mai importat decât trei
secunde în plus sau în minus •

Transilvania
Motor Ring
e caruselul
perfect în care
să-ți testezi
abilitățile
de pilot.

GENTLEman’s car
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Porsche
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Prețurile pentru noile modele
Porsche 911 Carrera S și Carrera 4S
pornesc în România de la 125.756 euro,
respectiv 133.582 euro, cu TVA inclus.
Text: Alex Buțu • Foto: Porsche
ici o altă mașină
din istoria automobilismului
nu are un de
sign atât de atemporal și sfidător la adresa trendurilor,
precum Porsche 911. Profilul
său este atât de simplu încât
și un copil îl poate trasa dintr-o linie neîntreruptă. Arată

GENTLEman’s car

ca o formă de relief blândă,
șlefuită de timp. Iar rețeta
aceasta estetică a fost păstrată cu fidelitate de la primul
911 lansat în urmă cu 55 de
ani. Reinterpretarea constantă a temei de design nu i-a
diminuat farmecul. Fiindcă
911 nu este doar un supercar.
Este și un superstar printre
sportive! Așa cum lumea nu
se va plictisi să-l revadă pe
Michael Jackson dansând în
videoclipurile lui legendare,
lumea nu se va plictisi nici
de Porsche 911. Dovada este
că în data de 11 mai 2017 a
ieșit de pe linia de asamblare
de la Zuffenhausen exemplarul Porsche 911 cu numărul
1.000.000.
Cu ocazia salonului Auto
de la Los Angeles a fost lansată
în 27 noiembrie 2018 cea de-a

911 Carrera
opta generație Porsche 911.
Aceasta ascunde sub designul
iconic evoluții tehnologice
substanțiale. Propulsorul boxer pe benzină, cu 6 cilindri, a
primit o serie de îmbunătățiri
precum cele la nivelul injec
ției, turbocompresoarelor și
sistemului de răcire. Astfel,
motorul dezvoltă 450 CP la
6.500 rpm și 530 Nm de la
2.300 la 5.000 rpm. Transmisia cu dublu ambreiaj și
opt trepte este și ea nouă și
contribuie la performanțele
înalte. Modelul Carrera S

cu tracțiune spate atinge
308 km/h și sprintează de
la 0 la 100 km/h în 3,7 secunde. Versiunea Carrera 4S
cu tracțiune integrală ajunge
la 306 km/h și are nevoie de
3,6 secunde pentru a accelera
până la 100 km/h. Pachetul
Sport Chrono reduce aceste sprinturi cu 0,2 secunde.
Plăcerea de a conduce este
dublată de siguranță. Șoferul
poate activa modul special de
rulare pe șosele ude și camera termică pentru vizibilitate
sporită noaptea •
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