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Nicio motocicletă, 
nicio mașină 
nouă, oricât de 
puternică și de 
frumoasă ar fi, 
nu poate învinge 
în fața unei 
mașini de epocă.

140 km/h. Ai libertate, ești mai aproape 
de drum și de peisaj. Nu trebuie să-ți 
mai faci griji pentru ambuteiaje și cozile 
de pe DN1. E adevărat că te bate vântul, 
că te plouă și că noaptea lucrurile devin 
dificile, dar asta face parte din farmecul 
mersului pe motocicletă. Și când te 
gândești că am plătit sub 2.000 de euro 
pentru o motocicletă care, în teorie, 
e mai rapidă decât un Golf GTI sau 
Megane RS, perspectiva se schimbă. 

În plus, de acum vreo cinci ani, 
când am început să merg prima oară pe 
scuter, lucrurile s-au schimbat. Și mă 
refer aici, în primul rând, la atenția 
șoferilor. Pur și simplu, oamenii din 
mașini au început să vadă, să audă, să-ți 
facă loc dacă e cazul. Sigur, pericolul 
este destul de mare, dar, dacă mergi 
normal, șansele să pățești ceva grav sunt 
destul de mici. Cel puțin așa cred.

Deci, e o motocicletă mai distractivă 
decât o mașină? Da și nu. Dacă mergi 
la limită, tind să cred că e mai bine 
în mașină. Asta și pentru că încă 
nu știu să merg, dar și pentru că 
instinctul meu de conservare crește pe 
motocicletă. În schimb, dacă mergi 
lejer, relaxat, la plimbare, aș alege 
oricând o motocicletă în locul unui 
coupe elegant. Și totuși, dacă aducem 
în discuție mașinile de epocă, atunci 
lucrurile se schimbă din nou. 

Interviul cu domnul Ion Țiriac mi-a 
clarificat două lucruri. Primul este că 
pasiunea auto nu se vindecă niciodată. 
Al doilea este că o mașină de epocă, 
cel puțin în cazul meu, este cel mai 
frumos, elegant și plin de viață mijloc 
de a călători. Așa că da, aș renunța la 
orice motocicletă, la orice coupe sau 
cabriolet în favoarea unui Ford Mustang 
Fastback, born in ’67 •

D upă fiecare număr de revistă 
am impresia că descopăr 
lucruri noi despre mașini, 

despre mine și despre ce-mi place mie 
la mașini și despre ce nu-mi place la 
ele. Pentru acest număr al revistei n-am 
avut ocazia să merg cu foarte multe 
mașini, însă am mers cu mașini diferite. 
Și, dacă până acum ceva vreme eram 
înnebunit după orice sportivă (vezi 
BMW Seria 2 M235i), numărul acesta 
mi-am dat seama că și un coupe mai 
relaxat, cu putere nu foarte multă, dar 
frumos desenat și cu interior de nota 
10, poate să fie la fel de plăcut (vezi 
Mercedes-Benz Clasa E Coupe). Pe de 
altă parte, în România nu prea avem 
circuit. Adică nu avem deloc. Așa că 
devine din ce în ce mai periculos să 
mergi tare pe drumurile publice, fie 
ele și circulate extrem de puțin. Și 
atunci am căutat distracție motorizată 
în altă parte și am găsit-o repede, 
pe Facebook. Nu, nu m-am distrat 
plantând amortizoare în grădina fermei, 
dar am găsit niște băieți antreprenori și 
pasionați. Îi cheamă Mudster și pentru 
6.000 de euro îți transformă Duster-ul 
într-o mașinuță care va merge pe orice 
drum de munte, sau prin pădure, sau 
prin apă. Și distracția e garantată, 
crede-mă pe cuvânt.

În altă ordine de idei, între aceste 
două numere ale revistei am făcut și 
trecerea de la scuter mic, de 50 cmc, 
la o motocicletă, tot mică, dar de 
535 cmc. Nu merge repede, dar probabil 
merge mai repede decât multe dintre 
mașinile de pe stradă. Dar ideea cu 
motocicleta e alta, nu mersul repede. 
Îți spun, e al naibii de frumos să mergi 
pe motocicletă. Senzațiile sunt altele, 
iar la 80 km/h ai impresia că mergi cu 

EDITORIAL

Andrei Barbu

PLĂCERI VINOVATE,

SAU ÎNTRE NOU ȘI VECHI

ÎNTRE DOUĂ ȘI
PATRU ROȚI,
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FASHION

  Ceas  T-Touch Expert 
Solar: primul ceas cu 
ecran tactil alimentat 
cu energie solară, cu 
geam din cristal safir 
rezistent la zgârieturi, 
dar în același timp tactil 
cu strat antireflexii 
și carcasă din titan 
antimagnetic cu PVD. 
Curea din cauciuc cu 
închizătoare deploiantă. 
Preț la cerere.

  Pantofi din piele maro  
Il Passo. Preț: 499 RON

  Papion Calabrese. 
Preț: 297 RON

DICHIS
cu personalitate

Papion   
Ascot.  

Preț: 297 RON

Sacou   
Brunello Cucinelli.  

Preț la cerere.

Curea   
Brunello Cucinelli.  

Preț la cerere.

Pălărie   
Borsalino.  

Preț: 1.295 RON 
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Servietă din piele  
Brunello Cucinelli.  

Preț la cerere.

Pantofi disponibili   
în magazinul 

Brunello Cucinelli.  
Preț la cerere.

Esarfă   
Brunello Cucinelli. 

Preț la cerere.

 
Noul parfum Dsquared2 INTENSE HE WOOD Robust, 

puternic și rafinat, este parfumul bărbatului contemporan. 
Dsquared Intense He Wood 50 ml. Preț: 283,5 RON

  Parfum BR BANANI 
ABS MAN EDT 
75 ML /173 RON. 
Disponibil în 
magazinele Sephora 
și Marionnaud.

 
Portofel din piele și 
portțigaret, ambele 
Brunello Cucinelli.  

Preț la cerere.

FASHION

DICHIS
cu personalitate

  Pantofi din piele 
întoarsă Il Passo.  
Preț: 399 RON
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HER
Just for

FASHION

Brăţară Pandora Moments   
din șnur textil, cu închizătoare din 

argint 925, cu mai multe șiruri, 
de culoare albastră-verzuie.  

Preţ: 149 RON

Geantă colecția   
de vară Stefanel.  

Preț: 350 RON

Talisman Pandora   
cu model dantelat cu 

cercuri albastre-verzui. 
Preţ: 229 RON

 
Sandale fără toc  

Il Passo.  
Preț: 299 RON

Chocolate & Orange,  
răsfăț suprem

Bucură-te de diversitatea produselor 
cu ciocolată și portocale ale noii colecții 

organice din magazinul Dolce Natura 
deschis în Băneasa Shopping City, etajul 1. 

Revigorare, detoxifiere și fermitate cu ajutorul 
extractelor pure din cacao, argan și portocale. 

Fantezia unei veri cochete, pline de răsfăț!

  Brăţară Pandora Moments din șnur 
textil, cu închizătoare din argint 925, 
cu mai multe șiruri, de culoare 
portocalie. Preţ: 149 RON

  Sandale bej  
Il Passo.  
Preț: 499 RON

  Sandale cu toc 
Il Passo.  
Preț: 549 RON

  Talisman Pandora cu model 
dantelat din sticlă de 
Murano albastră-verzuie. 
Preţ:129 RON

Clutch  
colecția de vară  

Stefanel,  
un must have  

al sezonului. Preț: 350 RON
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DRIVE SEAT LEON ST SEAT LEON ST DRIVE

Text: Mihai Alexandrescu • Foto: Dragoș Savu

PUTEREA

Locație foto: Casa Vlăsia
Șoseaua Codrii Vlăsiei, nr. 2

www.casavlasia.ro
contact@casavlasia.ro

Privit din față, noul Leon ST arată 
bine. Privit din spate, parcă arată și 
mai bine. Privit din oricare alt unghi, 
arată mai bine decât toate break‑urile 
pe care le‑am văzut. Actorul  
Cristi Popa este alături de Leon ST  
pentru a demonta câteva mituri.

ATRACȚIEI
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Leon ST este o mașină 
revoluționară din multe 

puncte de vedere.  
Dar cel mai important 

rămâne cel al designului, 
unul care aruncă 

break‑urile rivale într‑o 
lumină destul de proastă.

A legerea unei 
mașini noi devine 
din ce în ce mai 

dificilă. Să fie un sedan, 
un hatchback sau un 
break? Diesel sau benzină? 
Manuală sau automată? 
Design sau caracter practic? 
Eficiență sau putere? Acestea 
sunt numai o parte din 
întrebările la care trebuie 
să răspunzi atunci când 
ești pe cale să îți cumperi 
o mașină. Și, după ce ai 
reușit să găsești răspunsurile 
corecte, urmează alegerea 
propriu-zisă. Iar aici 
lucrurile se complică și mai 
tare. Și, de cele mai multe 
ori, ești în căutarea mașinii 
perfecte. Să fie și frumoasă, 
să fie și practică, să fie și 
puternică, și economică, și 
spațioasă, și confortabilă, și 
rapidă și bine echipată.

Acum, dacă ai reușit să-ți 
stabilești câteva priorități 
cum ar fi cele de clasă, de 
buget și de nevoie și dacă 
vrei totuși o mașină „bună 
la toate“, atunci eu nu văd 
altă variantă mai potrivită 
decât noul Seat Leon ST. 

E un break, dar arată 
foarte bine și este, din 
punctul meu de vedere, 
probabil unul dintre cele mai 
frumoase estate-uri făcute 
vreodată. Ai spațiu din plin, 
chiar și pentru o excursie 
cu cardul de credit la Ikea, 
dar ai parte și de ceva în 
plus, ceva ce break-urile 
nu au prea reușit să aducă: 
atracție. „Nu pot spune că 
am întors capul pe stradă 
după vreun break. De fapt, 
mai degrabă am ignorat clasa 
aceasta. Pur și simplu nu 
mi-a atras niciodată atenția. 
Dar Seat-ul acesta vine parcă 
din altă poveste. Nu arată ca 
un break. Pare mai degrabă 
un hatchback «întins». 
E o mașină frumoasă, 
indiferent de unghiul din 
care o privești. În plus, mi se 
pare că este și armonioasă, 
legată, fluidă. Nu are nimic 
din disproporționalitatea 
break-urilor pe care le-am 
văzut pe stradă. Și aici cred 
că e secretul succesului în 
această clasă. Un break 

frumos devine dintr-o dată 
o variantă atractivă, iar Leon 
ST excelează la capitolul 
acesta“, ne spune actorul 
Cristi Popa despre noul venit 
în gama Seat. 

Și sunt în totalitate de 
acord. Mentalitatea de genul 
„Ce să fac cu un break, că 
nu car cartofi?!“ e demult 
depășită, iar Leon ST 
demonstrează că poți avea 
acum o mașină polivalentă 
dar care să arate bine. Pentru 
mine, de exemplu, un break 
ar fi acum alegerea cea mai 
potrivită și asta din simplul 
motiv că am un cățel de talie 
mare pe care îl iau cu mine 
peste tot. Un break nu mai 
înseamnă doar spațiu. Acum 
înseamnă aceleași calități pe 
care le întâlnești la un sedan 
sau la un hatchback, dar cu 
ceva în plus. Iar modelul din 
testul nostru nu face decât să 
întărească aceste idei. În plus, 
Seat Leon ST demonstează 
și faptul că un motor micuț, 
de numai 1,2 litri, este cât 
se poate de capabil să facă 
față unui estate. Da, ai 
citit bine, modelul de test 
este echipat cu motorul 
1.2 TSI, în varianta de 
105 cai-putere și, pe lângă 
asta, este cuplat și transmisiei 
automate DSG, cu dublu 
ambreiaj. Sigur, acum ești 
tentat să spui că motorul 
este prea mic, dar nu e deloc 
așa. Cei 105 cai-putere 
sunt disponibili începând 
cu 4.500 rpm, dar cuplul 
maxim, de 175 Nm, este 
disponibil de la numai 
1.400 rpm. Prin urmare, 
Leon ST se mișcă foarte 
bine. Sprintul de la 
0 la 100 km/h durează 
10,3 secunde, iar viteza 
maximă este de 191 km/h. 
Dacă iei în calcul și 
consumul de combustibil, 
de numai 5,0 l/100 km, 
sistemul Start/Stop care 
te va ajuta să economisești 
carburant în traficul 
aglomerat din oraș, dar 
și transmisia excelentă, 
Leon ST devine din ce în ce 
mai atractiv.

„E ciudat cum un motor 
de numai 1,2 litri poate 

DRIVE SEAT LEON ST SEAT LEON ST DRIVE

Vestimentație  
TRENDS by  
ADINA BUZATU
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pune în mișcare mașina. E și 
mai ciudat că accelerează 
plăcut, iar cutia automată 
face toți banii. Lăsând la o 
parte designul, Leon ST este 
o mașină care merge foarte 
bine. Din scaunul șoferului 
nici măcar nu-ți dai seamă 
că ești la volanul unui 

break, iar micuțul motor 
se descurcă admirabil. 
În plus, poziția la volan, 
instrumentele de bord și per 
total desenul interiorului 
mă duc mai degrabă cu 
gândul spre o mașină 
sport și nicidecum spre un 

break. Doar atunci când 
ridici capul și «te lovești» 
de plafonul panoramic 
uriaș realizezi că ești într-o 
mașină foarte spațioasă. 
Și apropo de plafon, nu 
cred că am mai văzut unul 
atât de mare“, ne spune 
Cristi zâmbind.

Și, din nou, are dreptate. 
În interior, de la volan, 
Leon ST nu pare deloc 
un break. Poziția joasă la 
volan, layout-ul comenzilor, 
volanul cu trei spițe 
îmbrăcat în piele, alături 
de planșa de bord oferă 

o senzație de sportivitate 
care până acum era străină 
pentru lumea estate-urilor. 
Iar nivelul echipărilor, de 
la pilot automat adaptiv 
până la asistența pentru o 
eventuală coliziune frontală 
și avertizarea pentru 
depășirea benzii de rulare, 

se apropie mult de cele 
întâlnite în clase superioare.

Seat Leon ST nu este 
un simplu break. Este o 
mașină care aduce multe 
avantaje acestei clase și care 
demonstrează că poți avea 
o mașină bună la toate, 

dar care să fie și frumoasă. 
Ne mai arată că un motor 
de 1,2 litri poate fi extrem 
de distractiv și că transmisia 
automată DSG este absolut 
minunată. Așa că, dacă 
ai nevoie de o mașină 
spațioasă, Seat Leon ST este 
o alegere extraordinară •

SEAT LEON ST 1.2 TSI 
START&STOP DSG7

DATE TEHNICE
PREȚ DE LISTĂ (cu TVA): 19.433 euro
PUTERE (CP/rpm): 105/4.500
CUPLU (Nm/rpm): 175/1.400
0-100 km/h (s): 10,3
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 191
CONSUM MEDIU (l/100 km): 5,0
EMISII CO2 (g/km): 115

EXCELENȚĂ Un motor mic,  
o transmisie excelentă, pentru 
rezultate surprinzătoare.

Plafonul panoramic este un accesoriu  
pe care sigur vei vrea să‑l ai și pe mașina ta.  

Pur și simplu, îți luminează ziua.

DRIVE SEAT LEON ST
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pasiunii
NOBLEȚEA

Text: Andrei Barbu • Foto: Dragoș Savu

De vorbă cu Ion Țiriac despre o pasiune aprigă, 
ce creează dependențe și vindecă dorințe. 
Lumea auto de atunci și de acum, printre 

mașinile din colecția personală, expuse acum 
într‑un loc de poveste: galeria Țiriac Collection.

ION ȚIRIAC INTERVIUINTERVIU ION ȚIRIAC



GENTLEMAN’S CAR WWW.GENTLEMANSCAR.RO27 � IULIE 2014IULIE 2014 � 26

ION ȚIRIAC INTERVIUINTERVIU ION ȚIRIAC

 ași mărunți, 
vorbe moi, un ecou timid și cipici din 
plastic peste încălțări. Gresie neagră, 
lucioasă și un aer încărcat de istorie 
și pasiune. Un miros de piele trecută 
peste timp te copleșește și aduce cu sine 
amintiri din copilărie, de drumul spre 
țară, pe bancheta din spate a Skodei 
100, condusă puțin cam curajos de 
bunicul cu părul cărunt. Din tavan 
atârnă leneș zeci, poate sute de becuri cu 
pălărie care aruncă o lumină rece peste 
ceea ce se numește Țiriac Collection. 
Pentru un îndrăgostit de misterioasa 
lume a automobilismului, galeria Țiriac 
Collection e ca un vis, un monument 
ridicat în cinstea unei iubiri mecanice. 
Construit din roți, motoare, cutii de 
viteze și din formele apetisante pe care 
carosieri de mult apuși și le imaginau, 
le sculptau și le transformau cu măiestrie 
de artiști în mașini. În obiecte valoroase, 
performante, care au devenit idoli ai 
copilăriei și aspirații ale puștiului deja 
adult. E straniu cum un astfel de loc, 
măreț prin comorile pe care le ascunde, 
s-a ridicat din asfaltul bucureștean. 
E straniu cum, dintr-o dată, o astfel 
de galerie a pus Bucureștiul pe harta 
automobilistică a lumii. 

Și totul ține de un singur om. 
Un om cu o pasiune și cu hotărârea 
de a transforma pasiunea în realitate. 
Un om a cărui voce puternică se lovește 
de mașinile din jur și răsună cu un ecou 
puternic. „Întotdeauna mi-au plăcut 
mașinile. Din păcate nu prea am avut 
timp de ele. Pe parcursul a 50 de ani 
am fost în jurul lumii, de dimineața 
până seara, n-am dormit mai mult de 
4-5 zile în același pat zeci de ani. Dar 
și atunci, în momentul în care am 
putut să-mi permit din punct de vedere 
economic – și asta a început numai 
după anii ’70 –, am cumpărat mașini. 
În ’69, care a fost cel mai bun an al 
meu, câștigând 17 turnee, am adunat în 
total 5.000 de dolari și mi-am cumpărat 
primul Mercedes. Un 280S. Țin minte 

Doar 83 de unități ale modelului 
Mercedes‑Benz 540 K Cabriolet A 

au fost produse. Fabricată în 1937, 
cu un V8 de 5,4 litri sub capotă, 
mașina dezvoltă 115 cai‑putere.

Locație foto: Țiriac Collection
Calea Bucureștilor, nr. 289, 
Otopeni, Ilfov
www.tiriaccollection.ro
office@tiriaccollection.ro
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că era S, pentru că avea carburatoare 
și știau românii să umble la el. Injecția 
de abia apăruse și dacă se strica ceva, 
nu avea cine să-l repare. Am fost un 
mare fan Ferrari și mereu, mereu am 
luat mașini, le-am ținut pe unde n-am 
știut de ele... Acum, de abia aștept să-mi 
vină LaFerrari. A trebuit să vorbesc cu 
Montezemolo de patru ori până să obțin 
unul, că dacă n-ai cumpărat 10 Ferrari și 
încă unul în ultimele 18 luni, nu ți-l pot 
vinde. Zice: «Ion, am inventat o nouă 
lege pentru tine! Noroc că ai cumpărat 
F12-le acum trei luni, că altfel nu puteam 
să ți-l dau»“, ne spune domnul Țiriac. 

Începem turul galeriei de la stânga 
spre dreapta și, în timp ce discutăm 
despre această pasiune, trecem pe lângă 
o serie de Rolls-Royce-uri Phantom, o 
colecție impresionantă ce se întinde pe 
parcursul multor generații de limuzine 
britanice. „De exemplu, acesta a fost al 
lui Elton John“, continuă Ion Țiriac, 
arătând spre un Rolls-Royce Phantom 5, 
roz. „Așa l-a vopsit el, așa l-am lăsat și eu. 
Istoria contează la ele aproape la fel de 
mult ca și obiectul în sine. A cui a fost, 
de ce a fost și așa mai departe. O astfel 
de mașină costă numai atât cât e cineva 
dispus să plătească pentru ea“, continuă 
domnul Țiriac.  

Înaintăm cu pași înceți, parcă trăgând 
de timp. E greu să-ți alegi mașinile pe 
care să le admiri îndeaproape. E greu să 
alegi ce-ți place mai mult între Rolls-uri, 
Jaguar-uri, Aston-uri, Mercedes-uri și 
câte și mai câte astfel de jucării. Culoarul 
ne duce încet către două exemplare de 
Mercedes-Benz 600 Pullman. O mașină 
impresionantă prin statură și reputație, 
o limuzină de excepție, așa cum ne spune 
și domnul Țiriac: „Nu pot spune că 
m-am îndrăgostit în viața mea. Dar sunt 
lucruri care îmi plac și îmi plac poate 
peste măsură și atunci nu prea am limite. 
De exemplu, Mercedes 600 e un model 
din care am, cred, vreo opt exemplare 
și cred că aș mai cumpăra în continuare 
dacă le-aș găsi într-o stare decentă. Este 
una dintre cele mai dificile mașini din 
lume. În anii ’60 apăruse hidraulica, 
iar la acest model până și geamurile 
sunt hidraulice, iar dacă ceva se strică la 
hidraulica aceasta, ai o problemă mare. 
Dar mie mi se par atât de performante și 
atât de fiabile încât le-am cumpărat pe 
toate pe care am pus mâna“.

Mai departe, continuându-ne drumul 
pe culoarul străjuit de ochii încă tineri ai 
mașinilor de colecție, ne oprim din nou. 
De data aceasta lângă un Ford Mustang 
Mach 1, construit în 1970 și cumpărat de 
domnul Țiriac cu ocazia primei finale de 
Cupa Davis, jucată atunci în Cleveland. 

ION ȚIRIAC INTERVIUINTERVIU ION ȚIRIAC
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Mai târziu, mașina a fost vândută, 
dar în 2003 fiul domnului Țiriac, 
Ion Alexandru, a reușit să o găsească 
și să o readucă în colecție, sub forma 
unui cadou cu ocazia zilei de naștere a 
domnului Țiriac. 

Ne continuăm vizita pe lângă 
mașinile de curse, trecem de câteva 
americane nervoase și ajungem din 
nou în centru, lângă vedeta colecției: 
Mercedes-Benz 540 K Cabriolet A. 
„Pasiunea pentru mașini nu este numai o 
pasiune. E o boală, o boală cronică. Nu 
mă mai duc la licitații, cu toate că din 
când în când nu pot să mă abțin. A fost 
acum două zile una în Anglia, la Aston 
Martin, și am cumpărat patru bucăți. 
Încet-încet, copiii mei or să mă trimită la 
un doctor să vadă dacă-s normal la cap“, 
ne spune în încheiere domnul Țiriac. 

E greu să descrii pe de-a-ntregul tot ce 
înseamnă Țiriac Collection. Pe scurt însă, 
e un paradis, un colț de rai, unde mașinile, 
mai bătrâne sau mai tinere, vin să-și 
trăiască nemurirea. De fapt, nici nu mai 
contează dacă ești pasionat de lumea auto 
sau nu. Această galerie trebuie vizitată. 
În tihnă și liniște, fără grabă. Și dacă o 
vei vizita vreodată, dacă te vei plimba 
agale printre piesele de istorie motorizată, 
dacă vei trage aerul nostalgic în piept, cu 
siguranță te vei întoarce. Țiriac Collection 
are șanse să devină, precum mașinile din 
interior, nemuritoare •

În cadrul colecției, toate cele șase generații ale Rolls‑Royce‑ului 
Phantom au un loc de cinste. Modelele impresionează  
prin dimensiuni și statură, iar eleganța atinge cote maxime.

ION ȚIRIAC INTERVIUINTERVIU ION ȚIRIAC
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J aguar este unul dintre 
brandurile auto 
cu o istorie aparte. 

Un brand care a luat naștere 
în 1922, la inițiativa a doi 
tineri vizionari care nu aveau 
încă vârsta legală pentru a 
înființa o companie. Unul 

ax cu came, un motor 
dezvoltat în Coventry în 
timpul războiului și finalizat 
imediat după. De aici mai 
departe a urmat o serie de 
mașini uimitoare, de la XK 
și E-Type până la limuzina 
XJ. Desigur, nu totul a mers 

dintre acești doi tineri 
era nimeni altul decât Sir 
William Lyons, Mr. Jaguar. 
Inițial compania producea 
atașe pentru motociclete. 
De abia 13 ani mai târziu, 
în 1935, primul precursor 
al Jaguar-ului a fost lansat. 

strună, iar ca proprietate 
a Ford, Jaguar a cunoscut 
probabil cea mai nefastă 
perioadă din istorie. Și totul 
s-a schimbat în anul 2008, 
atunci când Tata Motors a 
fost anunțat câștigător al 
licitației pentru achiziția 

Un cabriolet superb, cu 
un motor de 2,5 litri sub 
capotă, ce dezvolta la vremea 
aceea 68 de cai-putere. 
Totuși, atunci compania se 
numea SS Cars Ltd și doar 
în 1945 – pentru a evita 
inițialele SS – compania 

companiilor britanice. 
Suma vehiculată atunci de 
Ford pentru achiziționarea 
de către Tata Motors a 
brandurilor Jaguar și 
Land Rover a fost undeva 
în jurul a 1,7 miliarde de 
lire sterline.

s-a redenumit în ce avea 
să devină Jaguar Cars Ltd. 
Succesul a urmat imediat 
după cel de-al doilea război 
mondial, iar principalul 
motiv al succesului a fost 
implementarea unui motor 
cu șase cilindri și dublu 

Iar în ultima perioadă 
Ian Callum, directorul de 
design al Jaguar, a reușit 
să se desprindă de designul 
retro-modern al modelelor 
Jaguar și să dea naștere 
unor mașini superbe. Și cel 
mai bun exemplu este chiar 

DRIVE JAGUAR F-TYPE JAGUAR F-TYPE DRIVE

Text: Andrei Barbu 
• 

Foto: Dragoș Savu

PREZENT 
ÎN 

VIITOR

Mulți dintre noi am putea spune că Jaguar F‑Type este o mașină 
care a apărut înainte de vremea ei. Domnul Mihai Ivănescu, Director 

General al Premium Auto, ne spune că tocmai în acest lucru stă 
farmecul Jaguar‑ului: abilitatea de a fi mereu cu un pas în față.
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1990. Cu siguranță, un alt 
motiv care dă naștere acestei 
credințe este importul masiv 
de mașini second hand din 
gama premium germană. 
Cu toate acestea, Jaguar este 
un brand puternic, iar acest 
lucru se obsevă în primul 
rând prin design“. Diferența 
este evidentă atunci când 
compari modelele Jaguar cu 
cele rivale ale producătorilor 
germani. Întotdeauna 
Jaguar a avut ceva în plus 
în materie de design, a 
avut linii aparte, mult mai 
plăcute și mai fine. În plus, 
spre deosebire de rivalii 
germani, unde designul 
unui model se regăsește în 
întreaga gamă, britanicii 
au avut grijă să nu repete 
această greșeală. „Designul 
este mult mai rafinat, iar 
acest lucru se reflectă asupra 
întregii game, pornind de 
la Jaguar și până la Land 

Rover, Range Rover. Dar 
în cazul noilor generații nu 
s-a lucrat doar la aspectul 
exterior, s-a lucrat mult și la 
interior. Mașinile sunt acum 
mult mai confortabile, 
calitatea execuției este 
aproape de perfecțiune, iar 
pentru designul interior 
s-a optat pentru o notă 
conservatoare, dar care 
să înglobeze tehnologii 
de ultimă oră. Făcând o 
paralelă cu un proverb 
englezesc și adaptându-l 
pentru Jaguar, putem spune: 
«Mașina mea, castelul 
meu»“, continuă domnul 
Ivănescu.

Este destul de limpede 
pentru oricine ar fi interesat 
de achiziția unui model din 
gama premium că Jaguar 
câștigă lupta cu rivalii 
germani atunci când vine 
vorba de design, iar în cazul 
performanțelor dinamice 

și tehnice, diferențele sunt 
extrem de mici. Totuși, dacă 
îți faci griji pentru rețeaua 
de dealeri și implicit pentru 
rețeaua de service, poți să 
stai liniștit. „Rețeaua de 
dealeri nu este restrânsă dacă 
o raportăm la modelul de 
distribuție pe care noi vrem 
să-l promovăm. În primul 
rând, ideea de a crește 
excesiv rețeaua de dealeri 
s-a dovedit a fi pierzătoare. 
Noi încercăm să menținem 
un număr echilibrat de 

F-Type. O mașină superbă, 
pasională, ce renaște 
pasiunea pe care E-Type a 
insuflat-o unor generații 
întregi. Mihai Ivănescu, 
Director General al 
Premium Auto, Importator 
Oficial al mărcilor Jaguar 
și Land Rover pentru 
România, ne spune: „Cred 
că Jaguar este privit din 
perspectiva unui brand de 
nișă, mai exclusivist, iar 
acest lucru se datorează 
poveștii care a urmat după 

Ian Callum, directorul de design de la 
Jaguar, și‑a imaginat F‑Type ca pe o punte  

de legătură între trecut și viitor.

Locație foto: clubul rezidențial Stejarii
Strada Jandarmeriei, nr. 14, sector 1, București
office@stejarii.ro

dealeri, care să fie capabili să 
se ridice la noile standarde. 
După 2015, atunci când 
gama Jaguar se va extinde, și 
se va extinde cu modele de 
volum, vom încerca practic 
să dublăm numărul de 
dealeri. În momentul de față 
avem cinci dealeri Jaguar, 
care au șase locații, urmând 
să deschidem în curând în 
Timișoara, Cluj și Iași, orașe 
care pot fi considerate centre 
regionale“, adaugă domnul 
Ivănescu.
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Până la apariția unor 
noi modele Jaguar, care 
cel mai probabil vor veni 
să concureze în segmentul 

SUV-urilor compacte 
premium și în cel al 
limuzinelor de clasă medie 
premium, noi suntem 
nerăbdători să conducem 
noul F-Type Coupe. 
„Lansarea F-Type-ului 
cabriolet a fost un real 
succes, inclusiv pe piața 
germană, unde anul trecut 
F-Type s-a vândut mai bine 
decât Audi R8, iar pe piața 
britanică a fost cel mai 
bine vândut cabriolet din 
segment. F-Type Coupe a 
primit încă de la momentul 
prezentării sale cele mai 
bune aprecieri și suntem 
convinși că inclusiv pe 
piața românească versiunea 
coupe se va vinde mai bine 
decât cea cabrio. Personal, 
la momentul actual, mașina 

mea preferată este F-Type 
Coupe și nu spun asta 
doar pentru că răspund de 
Jaguar pe piața românească, 

ci pentru că este o mașină 
care a știut să îmbine 
trecut cu prezentul și, de ce 
nu, și cu viitorul“, ne spune 
în încheiere domnul Mihai 
Ivănescu.

Din punctul meu de 
vedere, Jaguar și-a construit 
în ultimii ani cea mai 
puternică imagine de brand 

din segmentul premium și 
dacă viitoarele modele de 
volum vor păstra standardele 
de acum, Jaguar are toate 
premisele pentru a continua 
povestea de succes •

JAGUAR F-TYPE V6 S/C

DATE TEHNICE
PREȚ DE LISTĂ (cu TVA):  
de la 79.360 euro
PUTERE (CP/rpm): 340/6.500
CUPLU (Nm/rpm): 450/3.500
0-100 km/h (s): 5,3
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 260
CONSUM MEDIU (l/100 km): 8,8
EMISII CO2 (g/km): 205

EXCELENȚĂ Motorul supraalimentat 
și transmsia automată cu opt trepte.

Imaginile cu interiorul F‑Type‑ului spun cam tot  
ce era de spus. Armonie, viziune și o execuție impecabilă,  

motivele pentru care Jaguar crește de la o zi la alta.
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News A lert

Cum ar fi dacă în interiorul mașinii tale ai avea întotdeauna acces 
la internet? La mailuri, la informații și lumea virtuală ar fi mereu 

prezentă? Sună puțin SF, nu? Ei bine, Toyota a reușit să implementeze 
în clasa business un modul Wi‑Fi și să aducă lumea virtuală la volanul 

noului Avensis. Christian Sabbagh este omul potrivit pentru a ne explica 
și arăta cât de importantă e această conexiune, acum, în epoca vitezei.

DRIVE TOYOTA AVENSIS TOYOTA AVENSIS DRIVE

Text: Cosmin Barbu • Foto: Dragoș Savu

T rebuie să 
recunoaștem că 
oricât de mult 

am încerca să „fugim“ de 
lumea virtuală, prezența ei 
este mult prea accentuată. 
Deja devine din ce în ce 
mai greu să-ți imaginezi o 
lume fără smartphone-uri, 
fără tablete, fără mail pe 
telefon sau fără o conexiune 
„stabilă“ cu lumea virtuală. 
Așa că cei de la Toyota 
au venit în întâmpinarea 
acestor cerințe și au echipat 
modelul Avensis cu un 
modul wireless prin care 
pasagerii mașinii pot avea 
acces la internet. Gratuit! 
Cum funcționează? Simplu: 
activezi sistemul Wi-Fi al 
telefonului tău, accesezi 
rețeaua de internet a mașinii, 
introduci parola și gata. 
E la fel de lejer și de intuitiv 
de conectat ca orice altă 
rețea wireless. „Mi se pare 
o idee extrem de deșteaptă. 
Simplă, inteligentă și foarte 
utilă. Pentru mine, accesul 
rapid la informații de tot 
felul este esențial. Și nu doar 
prin prisma jobului. Sunt 
convins că aproape toată 
lumea folosește un telefon 
«inteligent» și sunt la fel 
de convins că mai toată 
lumea folosește netul de pe 
telefonul respectiv. Fie că 
e vorba despre știri, despre 
accesul la e-mail sau, pur și 
simplu, despre conectarea 
la una dintre rețelele de 
socializare, hotspot-ul din 
Toyota Avensis este un 
gadget foarte util“, ne spune 
Christian Sabbagh. „Și 
nu este vorba doar despre 
cel aflat la volan. Oricine 
din interiorul mașinii se 
poate conecta la net. Asta 
înseamnă că, de exemplu, 
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Hotspot‑ul ce echipează modelul Avensis  
le permite tuturor pasagerilor să se conecteze la 
rețeaua Wi‑Fi și să aibă astfel acces la internet.

dintr-o clasă superioară, 
nivelul excelent de dotări 
sau designul elegant nu 
înseamnă totul. Mașina 
trebuie să fie perfectă și din 
punctul de vedere al ținutei 
de drum, al confortului și 
al performanțelor dinamice. 
Din fericire, Toyota Avensis 
nu face niciun rabat când 
vine vorba despre aceste 
atuuri. Cu o gamă variată 
de motorizări, pornind 
de la 1,6 litri benzină și 

DRIVE TOYOTA AVENSIS TOYOTA AVENSIS DRIVE

până la 2,2 diesel, Avensis 
este gata oricând pentru 
orice test. Modelul din 
cadrul pictorialului nostru 
este echipat cu motorul 
diesel, de 2,0 litri, cuplat la 
transmisia manuală cu șase 
rapoarte. În cazul acesta, 
mașina accelerează de la 0 la 
100 kmh în 9,7 secunde 
și are o viteză maximă de 
200 km/h. Cei 124 de 
cai-putere ai motorului 
2.0 D-4D sunt disponibili 

de la 3.600 rpm, iar cuplul 
de 310 Nm este disponibil 
de la numai 1.800 rpm. Prin 
urmare, Avensis oferă reprize 
de accelerare foarte bune, 
dovedindu-se a fi o mașină 
extrem de flexibilă, mai ales 
în traficul urban. Consumul 
de combustibil este și el un 
mare atu în cazul lui Avensis, 
cu numai 4,5 l/100 km în 
regim mixt, iar la capitolul 
rafinament și confort Avensis 
demonstrează din nou că 
este o limuzină în adevăratul 
sens al cuvântului. „Conduc 
mașini puternice în general 
și m-aș fi așteptat ca un 
motor de numai 2,0 litri să 
nu fie suficient de «voinic», 
dar Avensis m-a surprins. 
Are mult cuplu și asta te 
ajută întotdeauna când ai 
nevoie să accelerezi mai 
puternic și nu am simțit 

dacă pleci cu familia în 
vacanță, copiii pot sta 
liniștiți în spate, conectați 
la Facebook“, continuă 
Christian glumind.

Și partea cea mai bună 
nu se rezumă aici. Toyota 
Avensis este o mașină din 
clasa business, iar asta 
înseamnă că, pe lângă 
acest modul Wi-Fi, ai la 
dispoziție o multitudine 
de alte facilități. Cel mai 
bun exemplu în acest sens 
este sistemul multimedia 
Toyota Touch. Pe scurt, 
acest sistem este controlat 
prin intermediul unui 
ecran tactil de 6,1’’ și oferă, 
printre altele, control asupra 
sistemului Bluetooth, 
accesarea automată a agendei 
telefonului, precum și audio 

streaming al convorbirilor 
telefonice. Desigur, același 
ecran este responsabil 
și pentru sistemul de 
navigație, pentru setările 
mașinii sau pentru redarea 
fișierelor media provenite 
de pe dispozitivele mobile 
conectate la sistemul Toyota 
Touch. Prin urmare, Toyota 
Avensis demonstrează 
că se încadrează perfect 
în clasa business și, mai 
mult, ne arată că lumea 
auto se schimbă. Inovații 
tehnologice, idei istețe, 
implementate cu mare grijă, 
dar și o viziune inovativă 
aduc Avensis-ul pe cele mai 
înalte trepte ale clasei din 
care face parte. 

Dar, atunci când 
vorbim despre o mașină 

Locație foto: Ambasad’Or Club
Drumul Odăii, nr. 34-36, Otopeni
www.ambasador-events.ro

Christian Sabbagh este 
prezentatorul principalului 
buletin al Știrilor Kanal D,  
de luni până vineri,  
de la ora 19:00, la Kanal D.
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niciodată nevoie de mai 
multă putere. Pe de altă 
parte, Avensis mi s-a părut 
o mașină foarte rafinată, 
silențioasă și confortabilă. 

Chiar am rămas surprins 
plăcut de toate calitățile 
mașinii, de la gadgeturi 
până la dinamică și confort“, 
ne mai spune Christian 
Sabbagh. „Este esențial 
pentru o mașină precum 
Avensis să câștige clienții de 
partea sa prin tehnologie și 

comportament rutier și, din 
punctul meu de vedere, se 
descurcă excelent la acest 
capitol. Este o mașină foarte 
bine echipată, cu o serie de 
dotări care pe mine m-au 
surprins. Și nu e vorba doar 
despre internetul în mașină, 
ci despre toate dotările pe 

care le pune la dispoziția 
șoferului și a pasagerilor. 
Adăugând acestor dotări și 
un ansamblu tehnic foarte 
reușit, Avensis se transformă 
într-o mașină excelentă“, 
continuă Christian. 

La finalul testului cu 
Toyota Avensis, concluziile 

sunt cât se poate de clare. 
Acum, în momentele în care 
producătorii se luptă pentru 
supremație, câștigător 
va fi cel care reușește să 
aducă ceva în plus. Iar aici 
Toyota Avensis se detașează. 
Nu avem de-a face doar cu 
o mașină impecabilă din 

punct de vedere tehnic, 
avem de-a face cu o mașină 
completă, extrem de bine 
echipată, fiabilă și eficientă 
și, cel mai important, avem 
de-a face cu o mașină care 
izbutește să aducă ceva în 
plus. Iar Toyota Hotspot 
este genul de inovație care 

te uimește prin simplitate 
și ingeniozitate. O soluție 
deșteaptă, care te va ține 
în permanență conectat 
la informații. O idee care 
duce Avensis-ul în topul 
preferințelor noastre și care 
setează noi standarde în 
clasa business •

Un interior elegant, sobru și foarte bine  
organizat. Iar poziția la volan și materialele 

folosite sunt excelente.

DRIVE TOYOTA AVENSIS

TOYOTA AVENSIS 2.0 D-4D

DATE TEHNICE
PREȚ DE LISTĂ (cu TVA):  
de la 20.334 euro
PUTERE (CP/rpm): 124/3.600
CUPLU (Nm/rpm): 310/1.800
0-100 km/h (s): 9,7
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 200
CONSUM MEDIU (l/100 km): 4,5
EMISII CO2 (g/km): 119

EXCELENȚĂ Un motor rafinat și  
puternic, ideal pentru această mașină.
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ADVERTORIAL

bogate, condimentate după gust cu 
muzică sau doar cu țârâit de greieri.

Piscina face parte din pachetul 
standard al sejurului dumneavoastră. 

Iubitorii sportului alb vor găsi la 
Greaca două terenuri de tenis prevăzute 
cu nocturnă, pe care se pot desfășura zi 

D omeniul Greaca se află la 
45 km de București, în 
localitatea cu același nume, 

și a fost ideea unui vizionar, care și-a 
imaginat în mijlocul câmpiei, la un pas 
de Dunăre, un loc magic în care fiecare 
om să-și traiască pasiunile și poveștile. 
Se întinde pe o suprafață de 32 ha, într-o 
zonă splendidă unde veți fi în deplină 
siguranță tot timpul. Ascunsă poate 
GPS-ului, destinația aceasta se găsește 
foarte ușor întrebând pe oricare din 
localnicii extrem de binevoitori ai zonei. 

Un somn adânc, profund, 
liniștitor, dar și energizant totodată e 
promisiunea pe care fiecare încăpere a 
Domeniului Greaca o face. 15 camere 
cochete și un apartament generos și 
frumos utilat, un salon pentru povești, 
mese tihnite și un colțișor pentru 
tabieturi sau sieste leneșe. În total 
găzduiește maximum 32 de oaspeți. 

Posibilitați de a vă petrece timpul 
liber sunt însă multe.

Restaurantul Domeniului îi strânge 
în jurul meselor pe toți cei care iubesc 
veselia, vorba cu haz, mesele lungi și 

și noapte. Echipamentul complet este 
disponibil la cerere. Patru ATV-uri de 
ultimă generație și trasee bine alese te 
duc la Dunăre pe drumuri de țară, prin 
șleauri sau canale de irigație. Iar pentru 
doamne, Greaca pune la dispoziție 
biciclete de teren și un traseu la fel de 
bine ales.

Copiii au un loc special de joacă 
alăturat locului de joacă pentru adulți. 

Greaca se află în mijlocul a șase 
fonduri de vânătoare, care se întind pe 
23.000 de hectare de teren bogat în 
vânat mare sau mic, de la mistreți până 
la vulpi sau gâște. 

Iar povestea nu se oprește aici. 
Pe Domeniul Greaca urmează să se 
dezvolte un aerodrom, un poligon de 
tir sportiv, ponton pentru ambarcațiuni 
la Dunăre, un centru spa și un club 
rezidențial. 

Și asta nu e tot, pentru că Domeniul 
Greaca va încerca să redefinească 
standardele „vieții de provincie“ cu un 
proiect rezidențial de excepție, despre 
care puteți afla mai multe detalii 
accesând pagina web dedicată acestuia •

Vă invităm să pășiţi pe aleile 
Domeniului Greaca  
și să cercetaţi toate 

cotloanele acestui loc  
ascuns, dar accesibil,  

delicat, dar impunător,  
primitor, dar, totuși,  

selectiv.

UN COLȚ
PENTRU CĂUTĂTORII

RAIULUI!
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Î n clasa compactă se 
dă, probabil, cea mai 
aprigă „bătălie“ între 

producătorii auto. Este clasa 
cu cel mai mare volum de 
vânzări, iar mașinile din 
această clasa au darul de a 
fi și practice, și dinamice, și 

confortabile, și econmice. 
Cel puțin acesta ar fi scopul. 
Prin urmare, nu prea există 
producător auto care să 
nu aibă un concurent în 
segmentul compact. Pentru 
noi, consumatorii, acest 
lucru este cât se poate de 

benefic. Nu numai că avem 
la dispoziție o paletă foarte 
bogată de alternative, dar 
această rivalitate se traduce 
în modele din ce în ce mai 
reușite. Competiția, am 
putea spune, scoate ce e mai 
bun de la fiecare producător, 

astfel încât, acum, 
majoritatea concurenților 
din segment sunt destul 
de apropiați atunci când 
vorbim despre caracter 
practic sau tehnologie. Pe de 
altă parte însă, știm cu 
toții că în alegerea unei noi 

LIFE!
Noul Renault Megane promite să 
exceleze în clasa sa prin  design, 
tehnologie și  per formanță. 
Lucian Adochiței, reprezentantul 
în România al casei de bijuterii 
Pandora, analizează sclipirile 
noului model compact.

DRIVE RENAULT MEGANE RENAULT MEGANE DRIVE

Text: Mihai Alexandrescu • Foto: Dragoș Savu
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Plafonul panoramic și tapițeria 
din piele, în două tonuri  

de culoare, luminează interiorul 
noului Megane.

DRIVE RENAULT MEGANE RENAULT MEGANE DRIVE

mașini intră mult mai mulți 
factori. Iar designul, nivelul 
dotărilor sau performanțele 
dinamice joacă un rol major 
în luarea unei decizii. 

Megane a fost mereu 
un jucător important și 
apreciat în acest segment. 
Are de partea sa aproape 
două decenii de experiență, 
prima generație de Megane 
fiind prezentată oficial în 
1995. Prin urmare, noul 
Renault Megane duce mai 
departe tradiția de succes 
a generațiilor precedente. 
Diferența este că acum, cu 
noua generație, Megane 
aduce un plus în segment 
și reușește să seteze noi 
standarde. Pornind de la 
design și până la gama de 
motorizări disponibile, 
noul Renault Megane 
impresionează. 

În testul nostru avem de-a 
face cu Megane GT Line, 
un model care se deosebește 
de generația precedentă 
printr-un nou design al 
părții frontale care aduce un 
plus important în materie 
de dinamică, precum și prin 
blocurile optice finisate 
într-o nuanță închisă sau 
prin luminile de zi cu LED 
„ascunse“ în noua bară față. 
Dar cea mai mare evoluție 

este în materie de tehnologie. 
„Nu-mi vine să cred că e un 
motor de numai 1,2 litri!“, 
ne spune Lucian Adochiței. 
„Eram convins că este cel 
puțin un motor de 1,6 litri. 
Mașina accelerează foarte 
bine, iar transmisia automată 
este la fel de surprinzătoare. 
Dar motorul este cel care 
mă face să-mi schimb 
complet părerea despre noua 
generație de propulsoare“, 
continuă Lucian. Noul 
Megane GT Line poate fi 
echipat fie cu un motor 
diesel de 1,6 litri ce dezvoltă 
130 de cai-putere, fie cu 
acest motor pe care îl 
testăm și noi, de 1,2 litri, 
supraalimentat, ce dezvoltă 
tot 130 de cai-putere. Și 
da, acest mic motor are 
darul de a surprinde. Pur 
și simplu, la început, nu 
înțelegi cum un motor 
atât de mic poate accelera 
atât de plăcut. Pe de altă 
parte, supraalimentarea este 
responsabilă cu 205 Nm, 
disponibili de la 2.000 rpm, 
astfel că, în combinație cu 
transmisia automată cu 
dublu ambreiaj, motorul 
funcționează impecabil. 
Sprintul 0-100 km/h 
durează 9,7 secunde, iar 
viteza maximă este de 

Cele mai vizibile 
modificări de design 
vizează partea 
frontală a mașinii, 
iar luminile de zi 
LED din grila față 
arată foarte bine.

Motorul 1.2 Tce, 
de 130 CP, ajutat 
de transmisia 
automată EDC, 
face față cu 
brio unui stil de 
condus sportiv.

Vestimentație TRENDS by ADINA BUZATU
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190 km/h. Iar dacă adaugi 
în ecuație și o suspensie 
echilibrată, alături de un 
sistem de direcție rapid, noul 
Renault Megane GT Line 
se transformă într-o 
compactă pe care îți dorești 
să o conduci. Desigur, 
strategia de downsizing dă 
roade și atunci când vine 
vorba de consum. Noul 
Megane GT Line, echipat 
cu propulsorul 1.2 Tce și 
transmisia EDC, obține un 
consum mediu de numai 
5,6 l/100 km.

Veștile bune continuă și 
în interior. „Nu am condus 
demult un Renault, așa că 
mă așteptam la o evoluție. 
Dar interiorul Megane-ului 
pare dintr-o clasă superioară. 
Tapițerie din piele în două 
nuanțe de culoare, sistem 
de navigație, cameră pentru 
mersul cu spatele și materiale 
de calitate foarte bună. Asta 
ca să nu mai vorbesc din nou 
despre design, care mi se 
pare foarte plăcut. În plus, 
poziția la volan și designul 

Sistemul R‑Link este unul dintre cele mai  
performante și user‑friendly sisteme 
multimedia disponibile în această clasă.

DRIVE RENAULT MEGANE

comenzilor sunt aproape 
perfecte“, ne mai spune 
Lucian. „De asemenea, 
plafonul panoramic este 
de mare efect. Îți creează 

o senzație plăcută, iar 
vizibilitatea este foarte 
bună“, adaugă reprezentantul 
Pandora în România. 

Este foarte important ca 
mașina pe care o conducem 
să fie bine echipată. Tuturor 
ne plac gadgeturile, iar cei 
de la Renault au înțeles asta 
perfect. Prin urmare, au 
inventat sistemul R-Link, 
care aduce în clasa compactă 
un sistem multimedia 
complex ce funcționează 
practic asemănător unei 
tablete. Operat prin 
intermediul unui ecran tactil 
cu diagonala de 7, sistemul 
R-Link îți oferă o serie de 
aplicații extrem de utile. 
Printre acestea se numără 
prognoza meteo, știrile zilei, 
Twitter sau acces la e-mail 
direct prin intermediul 
acestui sistem. Tot sistemul 

R-Link vine la pachet și cu 
sistemul de navigație Tom 
Tom și tot aici sunt afișate și 
imaginile redate de camera 
pentru mersul cu spatele. 
De menționat, la capitolul 
dotări, este și pachetul 
de securitate VISIO care 
conține sistem de avertizare 
pentru părăsirea benzii de 
rulare, schimbare automată 
între faza scurtă și fază lungă, 
precum și sistem de asistență 
la plecarea din rampă.

Noul Renault Megane, 
indiferent de varianta de 
echipare, este una dintre 
cele mai reușite compacte 
disponibile pe piață și are 
de partea sa un sistem 
multimedia performant, un 
design extrem de reușit, dar 
și performanțe dinamice de 
top, alături de o transmisie 
eficientă și rafinată •

RENAULT MEGANE  
GT LINE 1.2 Tce 130 CP EDC

DATE TEHNICE
PREȚ DE LISTĂ (cu TVA):  
de la 16.452 euro
PUTERE (CP/rpm): 130/5.500
CUPLU (Nm/rpm): 205/2.000
0-100 km/h (s): 9,7
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 190
CONSUM MEDIU (l/100 km): 5,6
EMISII CO2 (g/km): 139

EXCELENȚĂ Un motor mic,  
dar supraalimentat, dovedește  
că downsizing-ul funcționează.
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Adrian Perjovschi și Jovsky Studio propun domnilor variante pentru a le face pe doamne 
să arate impecabil. Machiajul este una dintre provocările fiecărei femei.  

Cum să‑mi aleg fardurile? Cât de machiată trebuie să fiu? Sunt doar câteva dintre 
întrebările pe care domnii le aud atunci când doamnele ies în societate.

Un machiaj de zi, luminos și curat ce pune accent pe naturalețe și 
scoate în evidență frumusețea nativă este ușor de realizat chiar 
și acasă. Sprâncenele contribuie la echilibrul estetic al întregii 
fizionomii, iar genele dese, negre și curbate dau fermitate și 
hotărâre privirii. Tehnica este simplă – colțul ochiului este alungit 
cu eye-liner, iar pentru pleoape este folosit un fard metalizat.

Pentru serile de 
primăvară, Cristina 
vă propune un 
machiaj misterios cu 
multe nuanţe de mov 
și culori electrice. 
Poate fi realizat prin 
conturarea ochiului 
și a pliului pleoapei 
cu nuanţe de mov, 
iar spre coada 
ochiului se aplică 
diverse nuanţe de 
lila. Pentru un aspect 
fresh, pe pleoapa 
mobilă se adaugă 
verde praz irizat.

Petrecerile tematice de primăvară au nevoie de atenţie specială. Pen-
tru ele, Cristina vă propune o variantă de machiaj care vă va face pie-
sa centrală a petrecerii. Un machiaj viu colorat, demn de un carnaval 
al culorilor. Ploapa este conturată în albastru și galben, iar genele 
verzi întregesc peisajul viu colorat. Portocaliul folosit la machiajul 
buzelor și al pleoapelor armonizează și încălzește trăsăturile feței.

CRISTINA BÎRSAN a fost pasionată de coloristică încă din 
copilărie. La 18 ani a absolvit prima școală de make-up, 
Kruger-Brent, iar apoi s-a specializat la Londra în machiaj 

semipermanent. În paralel, a 
urmat cursuri de perfecţionare 
în tehnica acuarelei. Auto-
depășirea și perfecţionarea 
permanentă sunt crezurile 
după care se ghidează Cristina. 
Doar un profesionist adevărat 
poate ajuta doamnele și 
domnișoarele să-și regăsească 
încrederea în ele și să se simtă 
speciale și frumoase.

ADRIAN PERJOVSCHI a fost, cu siguranță, cel 
mai căutat hairstylist al anului 2013. Oameni de 
televiziune, fotomodele sau vedete din showbiz 
și-au desăvârșit prezența pe scena publică prin 
coafuri semnate Adrian Perjovschi. Adrian Perjovschi 
conduce Jovsky Studio. Pe el și echipa lui îi găsiţi 
pe strada Virgil Madgearu 27, Complex Persepolis, 
corp B, parter, apart. 203, sector 1, București.

H eritage Auto este unul 
dintre locurile în 

care vrei să intri. Și, odată 
intrat, vei vrea să te mai 
întorci acolo. Bijuteriile pe 
patru roți care așteaptă să fie 
scoase la plimbare, alintate 
și rasfățate te vor privi atent 
și dacă ar putea să vorbească 
cu siguranță ar spune: „Pick 
me, pick me!“. Pentru orice 
pasionat de lumea auto, 
showroom-ul Heritage Auto 
este un refugiu ce se poate 
transforma în loc de visare. 
Este locul în care arta și 

Heritage Auto
Șoseaua Pipera, nr. 46G, București

www.heritage-auto.com, office@heritage-auto.com

pasiunea se întâlnesc cu 
tradiția. Un showroom care 
pare să prindă viață prin 
sutele de povești pe care 
mașinile din interior le-ar 
putea spune. Și cu toate astea 
Heritage Auto nu este doar 
de show. Pe lângă faptul că 
oamenii de acolo îți pot da 
cheile de la mașina mult 
visată, ei se asigură că mai 
departe atât tu, cât și ea – 
mașina – rămâneți fericiți. 
De câte ori nu te-ai gândit 
până acum la un Mustang 
din ’67 sau la Citroen DS sau 

la un Jaguar cu personalitate? 
Eu sigur m-am gândit. Și 
de fiecare dată apare aceeași 
problemă: unde să o țin pe 
timp de iarnă, ce fac dacă 
se strică, cum o întrețin. Iar 
dacă și tu ți-ai pus aceleași 
întrebări, atunci Heritage 
Auto vine cu toate soluțiile. 
De la asistență tehnică și 
servisare până la un loc 
protejat, călduț și sigur, în 
care mașina de epocă să stea 
apărată de vreme. 

Heritage Auto, deși 
seamănă cu un muzeu, nu 

este. Sigur, poți intra în 
showroom, poți bea o cafea 
aromată în timp ce visezi 
la plimbări motorizate și 
poți admira toate mașinile 
expuse, dar Heritage Auto 
vinde „daily drivers“, nu 
piese de muzeu. Mașini 
cu personalitate, pe care le 
poți conduce zi de zi. Și, 
până la urmă, pasiunea nu 
ține cont de vârstă, iar un 
Triumph Spitfire s-ar putea 
dovedi unul dintre cele 
mai frumoase moduri de a 
călători în vara aceasta •

DREAMS COMING TRUE!

ADVERTORIAL
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o distanță presetată față de 
mașina din fața. Practic, 
atunci când mașina din față 
încetinește, sistemul adaptiv 
de menținere a vitezei reduce 
automat viteza astfel încât 
distanța față de mașina din 
față să rămână constantă. 
Pe lângă aceste noi sisteme 
de siguranță activă, grupul 
Porsche a implementat și un 
sistem de siguranță pasiv, 
de prevenire a coliziunilor 

Î n primul rând, la fel ca 
în cazul problemelor de 
sănătate, este mai bine 

să previi situațiile neplăcute 
decât să le tratezi. Tocmai 
din acest motiv, Grupul 
Porsche depune eforturi 
considerabile pentru a reduce 
numărul accidentelor rutiere 
prin implementarea unor 
sisteme de siguranță active, 
menite să evite pe cât posibil 
incidentele rutiere. Unul 
dintre sistemele care s-au 
dovedit extrem de utile este 
Lane Assist. Practic, acest 
sistem analizează direcția 
de mers în comparație cu 
marcajele de pe asfalt și îl 
avertizează pe cel de la volan 
atunci când banda de rulare 
este depășită involuntar. 
În plus, acest sistem poate 
vira automat, în condiții de 
siguranță, pentru a menține 
vehiculul pe mijlocul benzii. 
Un alt sistem important este 
Adaptive Cruise Control. 
Prin utilizarea acestui 
sistem, de cele mai multe 
ori, în cazul deplasării pe 
autostradă, șoferul poate 
păstra o viteză constantă și 

Porsche a obținut un nivel 
maxim de siguranță, dar și o 
greutate redusă.

Pe de altă parte, dacă 
un impact are totuși loc, 
este obligatoriu ca mașina 
să fie reparată conform 
standardelor impuse de 
grupul Porsche. Studiile 
demonstrează că reparațiile 
efectuate fără respectarea 
directivelor date de 
producător pun în pericol 
viața pasagerilor, reducând 
gradul de protecție oferit de 
caroserie. Mai mult, aceste 
reparații pot aduce costuri 
suplimentare în cazul unul 
alt impact. Prin urmare, 
recomandarea noastră este ca 
orice reparație a unui vehicul 
avariat să fie efectuată 
într-una dintre cele 73 de 
locații, din 33 de județe, 
pe care grupul Porsche le 
deține în România. Numai 
așa veți avea garanția unei 
mașini sigure, reparate 
corect, la cele mai înalte 
standarde. Iar atunci când 
vine vorba despre siguranța 
pasagerilor, nimic nu este 
mai important •

Numărul accidentelor soldate cu victime pune, 
din păcate, România pe primul loc în rândul 

țărilor europene. Grupul Porsche ia însă 
toată măsurile necesare pentru a preveni și a 

minimaliza efectele unui eventual accident rutier.

multiple, care analizează 
condițiile de drum și ia 
măsurile necesare pentru 
a evita pe cât posibil un 
impact. Desigur, aceste 
sisteme nu ar fi atât de 
eficiente dacă nu ar avea 
la bază o caroserie creată 
special pentru a minimaliza 
efectele unui impact. Prin 
folosirea unor oțeluri de 
calitate înaltă, cu limite de 
elasticitate diferire, grupul 

VW, AUDI,  
SEAT, SKODAPIESE ORIGINALE
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Un loc efervescent și prietenos, ce captează liniile 
sub care se poate regăsi moda românească, Galeria 
Designerilor Români invită totodată și spre o nouă 
legătură cu proiectele creative și autorii lor.

O  firmă luminoasă, de o eleganță 
minimalistă, amintind de 
premierele cinematografelor 

americane, stârnește curiozitatea și 
conduce către un spațiu deschis, decorat 
neconvențional, ce inspiră relaxarea și 
contactul cu stilul propriu.

Adunând creații semnate Andra 
Andreescu, Beliv, Cătălin Botezatu, 
Deea Buzdugan, Studio Cabal, 
Alexandra Calafeteanu, Ștefania 
Caragea, PNK Casual, AMB by Ana 
Maria Cornea, Rhea Costa, Lena 
Criveanu, Mirela Diaconu, Iulia Dima, 
Cathias Edeline, Razvan Firea, Mihaela 
Glavan, Guban, Hannami, Adelina 
Ivan, Malvensky Charms, Liviu Mihai, 
Bogdan Mogos, Casual Monday, 

  Galeria 
Designerilor  
    Români 

Manuri, Naiv Clothing, Anca & Silvia 
Negulescu, Cristina Nichita, Laura 
Olteanu, Dana Paun, Stephan Pelger, 
Elena Perseil, Andreea Raicu by PNK, 
MIAU by Clara Rotescu, Cristian 
Samfira, Norina Stoica, Agnes Toma, 
Novus by Denisa Tudor, Mihai Albu, 
Kinga Varga, Răzvan Vâlceanu, Andrei 
Spiridon, Marquise, Anca Maxim sau 
Corina Vlădescu, Galeria a devenit o 
tentație, surprinzând prin armonia între 
stiluri ce preiau diferite direcții estetice 
interpretate prin fantezie și unicitate.

Cu toate acestea, viziunea sub care 
a fost creată Galeria Designerilor 
Români nu este limitată doar la 
evidențierea modei. „Mă bucură să ne 
dedicăm expunerii noilor expresii ale 
creativității românești în diverse arte 
vizuale, decorative sau multimedia. 
Pictura, grafica, fotografia sau colajul 
reprezintă inițiative care se integrează 
perfect cu spiritul Galeriei. Încă 
de la amenajarea spațiului, alături 
de arhitectul Omid Ghannadi, am 
căutat să definim o identitate unică și 
originală, care să rezoneze cu tinerii 
creativi ai artelor vizuale, de la artiști 
plastici și fotografi, până la stiliști 
sau bloggeri. Un exemplu grăitor al 
direcției pe care vrem să o urmăm 
este vernisajul pictorului Liviu Mihai, 
cel care a folosit ca planșă de lucru 
creațiile vestimentare“, afirmă Cătălina 
Toaxen, Director de Expansiune și 
Repoziționare al Cocor Store.

În aceeași direcție, Galeria 
Designerilor Români a abordat această 
misiune de a se transforma într-un 
spațiu de cultură contemporană și 
pentru a celebra unul dintre cele mai 

importante nume ale 
modei autohotone. 
Stephan Pelger, 
designerul ce tocmai 
a marcat primul 

deceniu de creație vestimentară, aclamat 
la Săptămâna Modei de la Berlin, 
apare ca ambasador al creativității 
românești în afara granițelor țătii. 
„Am fost onorați să vedem succesul 
de care s-a bucurat evenimentul 
Stephan Pelger – 10 years! Dincolo de a-i 
admira stilul, respectăm dedicația lui 
Stephan Pelger, iar susținerea arătată de 
atâția invitați reprezintă o recunoaștere 
a viziunii sale și a valorii pe care acesta 
o aduce modei românești“, adaugă 
Cătălina Toaxen •

Hot Spot 
pentru moda 
românească
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Pentru fiecare copil îndrăgostit de 
lumea celor patru roți există un 
producător preferat. Pentru unii acesta 
este Porsche, pentru alții este Ferrari, 
iar pentru mine acest producător se 
cheamă McLaren.

FEATURE MCLAREN MCLAREN FEATURE

Text: Andrei Barbu  
Foto: McLaren

T otul a început prin 
’93, pe când aveam 
în jur de vreo șapte 

ani, cu o gumă Turbo și 
cu abțibildul cu numărul 
387. Da, este vorba despre 
McLaren F1, „the greatest 
car ever made!“. De ce 
m-am oprit la McLaren 
F1? Motivul e simplu. 
Pe abțibildul respectiv scria 
negru pe alb, în dreptul 
vitezei maxime, 315 km/h. 
Nu văzusem o viteză mai 
mare, deși mestecasem 
pachete întregi. Mai târziu, 
când a apărut internetul 
și pe la noi și puteam cu 
dial-up-ul de după 11 seara 
să găsesc clipuri, eram 
înnebunit. „Are motor din 
aur“, auzeam pe undeva. 
Ce să mai, McLaren F1 era 
mașina supremă în viața 
mea. Și pe bună dreptate, 
pentru că F1 era mașina 
supremă și pentru restul 
globului. Îmi aduc aminte 
că în 1998 McLaren F1 
a devenit cea mai rapidă 
mașină „de serie“ din 
lume, atingând o viteză 
maximă de 391 km/h! 
Da, e adevărat, datele 
tehnice din guma Turbo 
nu erau cele mai precise. 
Oricum, ținând cont de 

toate acestea, în primăvara 
aceasta am avut ocazia să 
vizitez „fabrica“ McLaren. 
Situată în Woking, un mic 
orășel la 40 de minute de 
mers cu trenul de Londra, 
McLaren Technology 
Centre seamănă mai 
degrabă cu un stabiliment 
de pe altă planetă. Clădirea, 
lacul ce o înconjoară și 
toate construcțiile auxiliare 
sunt impresionante. Iar 
în interior… ei bine, în 
interior stă adormită o 
colecție impresionantă 
de mașini de curse. De la 
McLaren-ul F1 GTR care 
a câștigat cursa de 24 de la 
Le Mans în 1995 până la 
monoposturile de Formula 
1 ale marilor campioni, 
incluzându-le aici pe cele 
pilotate de Ayrton Senna 
sau Emerson Fittipaldi. Tot 
aici, despărțit de o serie 
de geamuri uriașe, este și 
standul de lucru al echipei 
actuale de Formula 1, locul 
în care mecanicii și inginerii 
lucrează, dezvoltă și pun 
la punct monoposturile 
pilotate anul acesta de 
Jenson Button și Kevin 
Magnussen. Pentru cineva 
ca mine, vizita în acest 
loc este un vis împlinit. 

VIZITĂ ÎN  PARADIS
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FEATURE MCLAREN MCLAREN FEATURE

Trecând de acest stand, 
pășim pe lângă zecile de 
trofee câștigate de McLaren 
în diferitele competiții 
în care a participat, iar 
mai departe, după un 
coridor lung, se întinde 
„fabrica“. Iar pentru că și 
acum McLaren-urile sunt 
construite manual, „fabrica“ 
este de fapt o sală, unde 
oameni pricepuți și dedicați 
construiesc cu pasiune 
mașini pentru suflet.

Iar dacă, de la F1, 
McLaren a avut o pauză 
lungă în care nu a mai 
construit mașini de serie, 
acum, în ultima vreme, 
pare că britanicii nu se mai 
opresc. Odată cu modelul 
12C, McLaren pare că a 
început o nouă era. Iar 
această nouă eră a culminat 
cu lansarea modelului 
P1. Probabil mai avansat 
tehnologic decât a fost F1, 
mai nebunesc, mai rapid. 
O mașină care deja este 
„sold-out“, un hypercar ce 
a fost lăudat și ridicat în 
slăvi de toată presa auto. 
O mașină atât de complicată 
tehnologic, încât un Bugatti 
Veyron pare o machetă 
LEGO, pe care o poate face 
și un copil de trei ani.

Iar acum, dacă te-ai 
hotărât să visezi la un 
supercar, visează la modelele 
650S, fie Coupe, fie Spider. 
Menite cumva să celebreze 
cei 50 de ani de existență 
a companiei, cele două 
modele vin sub capotă cu 
V8, twin-turbo, ce dezvoltă 
nici mai mult, nici mai 
puțin de 650 de cai-putere. 
De aici vine, desigur, și 
numele. Cele două modele 

sunt recomandate ca mașini 
ce pot fi conduse zi de zi, 
dar eu cred că cel mai bine 
le stă pe un drum de munte 
sau pe un circuit. V8-ul de 
sub capotă, cu o capacitate 
de 3,8 litri, dezvoltă 650 de 
cai-putere la 7.250 de rotații 
pe minut, iar cuplul maxim 
este de 678 Nm, disponibil 
la 6.000 de rotații pe minut. 
Iar pentru că șasiul este 
construit dintr-o combinație 
unică de fibră de carbon 
și aluminiu, 650S Coupe 
cântărește doar 1.330 de 
kilograme. Prin urmare, 
mașina zboară. Atinge 
100 km/h în 3,0 secunde, 
200 km/h în 8,4 secunde și 
300 km/h în 25,4 secunde, 
pentru a ajunge la o viteză 
maximă de 333 km/h. 
Anvelopele, Pirelli P Zero 
Corsa, alături de elementele 
aerodinamice active și de 
frânele cu discuri dintr-un 
aliaj de ceramică și carbon, 
asigură o putere de oprire 
impresionantă, iar pentru 
un compartament rutier 
fără compromisuri, 650S 
beneficiază de control activ 
al șasiului.

Ar mai fi multe de spus 
despre minunile care ies pe 
poarta fabricii din Woking, 
dar un singur lucru e cert. 
Ultimele modele McLaren, 
P1 și 650S, nu fac decât 
să ducă mai departe cu 
succes istoria pe care o 
poartă în spate modelul 
F1. Iar McLaren rămâne în 
continuare acel producător 
care combină ingineria cu 
pasiunea mai bine decât 
oricare altul din lume, iar 
mașinile lor sunt construite 
pentru viitor •

650S Coupe accelerează de la 0 la 100 km/h  
în 3 secunde și de la 0 la 200 km/h în 8,4 secunde.

Sigur, atât de multă putere torturează anvelopele 
Pirelli P Zero Corsa, dar consumul mediu declarat 

este de numai 11, 7 l/100 km.
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Santa Fe este SUV-ul cu cea mai 
impresionantă evoluție de‑a lungul timpului, 
iar noile modele demonstrează că Hyundai 
este unul dintre producătorii auto care pun 

accent pe calitate, fiabilitate și design.

FEATURE HYUNDAI GRAND SANTA FE HYUNDAI GRAND SANTA FE FEATURE

Liniile elegante ale caroseriei  
se regăsesc armonios transpuse în designul 

rafinat și aerisit al interiorului.

H yundai Santa Fe 
ne-a demonstrat 
încă de anul 

trecut evoluția pe care a 
înregistrat-o atât din punct 
de vedere vizual, cât și al 
tehnologiilor utilizate.  
Încet, dar sigur, Santa Fe 
și-a asumat o nouă imagine, 
cu un alt potențial și, cel 
mai important, a reușit 
să surprindă printr-un 
design fluid și impunător. 
În plus, aspectul exterior 
al modelului Hyundai 
este completat de către 
tehnologiile eficiente 
disponibile. Putem spune 
că, în acest moment, sunt 
puține SUV-uri care arată 
la fel de bine precum noul 
Santa Fe, iar atunci când 
arunci un ochi pe listele 
de prețuri îți dai seama că, 
de fapt, modelul Hyundai 
a reușit să-și creeze singur 
un fel de nișă. Santa Fe este 
un concurent redutabil, 
demn de luat în calcul în 
segmentul său. 

Și cu toate acestea, cei 
de la Hyundai au decis 
să mai facă un pas, tot în 
direcția potrivită: Grand 
Santa Fe. La fel de atractiv 
și de bine tehnologizat 

Text: Andrei Barbu • Foto: Hyundai

precum Santa Fe, dar mult 
mai spațios. Prin interiorul 
ergonomic, noțiunea de 
caracter practic primește 
un nou sens atunci când 
vorbim despre Grand Santa 
Fe, care poate acomoda 
până la șapte persoane. 
Calitatea materialelor, 
interiorul rafinat și nivelul 
dotărilor oferite ne duc cu 
gândul la un model din clasa 
premium. Volanul încălzit, 
plafonul panoramic, 
tapițeria din piele, sistemul 
activ de management 
la direcției, sistemul de 
navigație sau camera pentru 
mersul cu spatele sunt doar 
câteva dintre dotările pe care 
Grand Santa Fe le pune la 
dispoziția utilizatorilor.

Sub capotă se află un 
motor de 2,2 litri, care 
dezvoltă 197 de cai putere 
și 436 Nm, în timp ce 
transmisia automată cu 
șase rapoarte are grijă să 
distribuie puterea mai 
departe, către sistemul 
de tracțiune integrală. 
Analizând acest propulsor, 
este lesne de înțeles că 
Hyundai se află cu un pas 
în fața rivalilor săi, care 
oferă motoare mai mari, 

dar aduc cu sine costuri 
substanțiale și, de cele mai 
multe ori, acestea nu reușesc 
să îi egaleze performanțele 
dinamice. Cuplul 
maxim este disponibil 
de la 1.800 rpm, până la 
2.500 rpm. Grand Santa Fe 
accelerează de la 0 la 100 
km/h în 10,3 secunde și 

are o viteză maximă de 
200 km, toate acestea cu un 
consum mediu de numai 
7,6 l/100 km.

În concluzie, dacă ești 
în căutarea unui SUV cu 
personalitate, Hyundai Santa 
Fe și Grand Santa Fe sunt 
două dintre cele mai bune 
opțiuni disponibile pe piață •

HYUNDAI  
GRAND SANTA FE 2.2 CRDi

DATE TEHNICE
PREȚ OFERTĂ (cu TVA): 45.227 euro
PUTERE (CP/rpm): 197/3.800
CUPLU (Nm/rpm): 436/1.800
0-100 km/h (s): 10,3
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 200
CONSUM MEDIU (l/100 km): 7,6
EMISII CO2 ÎN REGIM COMBINAT 
(g/km): 199

EXCELENȚĂ Motorul și transmisia 
automată lucrează de minune.

NOI
ORIZONTURI
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T rebuie să spun de la început că 
ideea unui MINI mai mare, 
cu patru uși, gardă la sol înaltă 

ș tracțiune integrală nu m-a atras nici 
în 2011, când Countryman-ul a fost 
lansat, și nu mă atrage nici acum foarte 
tare. Poate sunt tradiționalist sau poate 
MINI-ul mini, așa cum îl știm cu 
toții, îmi place prea mult. Oricum ar 
fi, derivarea MINI-ului în tot felul de 

BĂIATUL

Countryman‑ul se află pe final de generație,  
dar asta nu ne‑a oprit să‑l scoatem din oraș și să‑l ducem 

pe drumurile pe care a copilărit.

DRIVE MINI COUNTRYMAN MINI COUNTRYMAN DRIVE

Text: Andrei Barbu • Foto: Cars Photo

DE LA ȚARĂ
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roadstere, cabriolete, mașini 
ale păcii sau crossovere 
urbane nu e pe placul meu. 
Pe de altă parte însă, Porsche 
are două SUV-uri în gamă, 
așa că trebuie să accept 
„globalizarea“ și nevoia 
unei game care să conțină și 
modele de volum.

Iar cum acest 
Countryman încearcă să 
pună mare accent pe raliuri 
și pe istoria MINI de la 
Monte Carlo, cu stickere 
în stil „checkered flag“ și 

o vopsea mai roșie decât a 
ouălor de Paște, părea că o 
să ne distrăm de minune. 
Motorizarea testată, un 
1,6 litri, normal aspirat, ce 
dezvoltă 122 de cai-putere 
și 160 Nm la 4250 rpm, 
combinată cu transmisia 
manuală cu șase rapoarte 
și cu sistemul de tracțiune 
integrală, este, într-un 
cuvânt, lentă. Sprintul 
0-100 km/h nu este chiar 
un sprint din moment 
ce durează 11,9 secunde, 

MINI COOPER COUNTRYMAN ALL4

DATE TEHNICE
PREȚ DE LISTĂ (cu TVA): 25.668 euro
PUTERE (CP/rpm): 122/6.000
CUPLU (Nm/rpm): 160/4.250
0-100 km/h (s): 11,9
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 184
CONSUM MEDIU (l/100 km): 6,9
EMISII CO2 (g/km): 160

EXCELENȚĂ Pentru ceva în plus, 
alege versiunea Cooper S sau 
Cooper SD.

DRIVE MINI COUNTRYMAN MINI COUNTRYMAN DRIVE

iar viteza maximă este de 
184 km/h. Pur și simplu, 
motorul nu este suficient 
de puternic încât să ofere 
accelerațiile la care te-ai 
aștepta. Să nu mă înțelegeți 
greșit, probabil că pentru 
90% din cazuri chiar și 
acest Countryman este 
suficient de rapid. Pentru 
o utilizare normală, de zi 
cu zi, de mers la birou, dus 
copiii la grădiniță sau câte 
o escapadă de weekend, 
mașina se comportă decent. 

Însă numărul 37 și stickerele 
te fac să crezi că ai de-a face 
cu o mașină rapidă și nu e 
deloc așa. În plus, pentru 
că trebuie mai tot timpul 
să turezi motorul pentru a 
obține performanțe cât de 
cât acceptabile, consumul nu 
este nici el foarte bun. Sigur, 
mă așteptam să fie mai mare 
decât cel de 6,9 l/100 km 
comunicat de MINI, dar în 
practică valoarea consumului 
mediu ajunge undeva la  
7,8 – 8,0 l/100 km. 

Prin urmare, de ce 
ai alege vreodată acest 
Countryman? Ei bine, 
în ciuda performanțelor 
dinamice mai slabe decât ale 
unui Duster, Countryman 
are totuși atuurile sale. 
În primul rând arată destul 
de bine. Îți va face plăcere 
să-l vezi în fiecare dimineață 
când te pregătești pentru 
o nouă zi, iar interiorul a 
rămas în continuare special. 

Și, în ciuda dimensiunilor, 
a gărzii la sol și a ușilor 
în plus, Countryman este 
totuși un MINI, așa că 
odată ce ai prins viteză, pe 
un drum virajat, nu trebuie 
să mai frânezi. Este dinamic, 
foarte bine echilibrat și 
se comportă pe șosea mai 
bine decât multe dintre 
compactele pe care le-am 
condus în ultima vreme. 
Te vei bucura de direcția 
rapidă și precisă, iar felul 
în care lucrează transmisia 

manuală, cu feelingul 
pe care îl oferă la fiecare 
schimbare de treaptă, nu 
poate să nu te încânte. 

Eu cred că MINI 
Countryman este o mașină 
foarte bine targetată, chiar 
dacă, privind prin prisma 
publicului țintă, devine o 
mașină de nișă. Dar este 
o nișă frumoasă, pentru 
un segment cu spirit de 
aventură și chef de ducă. 
De fapt, marele avantaj al 
Countryman-ului este că 

te face să vrei să pleci, să 
scapi de oraș și de birou. 
Să mergi pe drumul acela 
prăfuit, să descoperi locuri 
și oameni noi. Da, dacă vei 
alege această versiune de 
motorizare nu vei ajunge 
repede la destinație, dar 
vei avea suficient de mult 
timp la dispoziție pentru 
a admira peisajul. În plus, 
căbănuța aceea din satul de 
munte pe care numai tu îl 
știi o să te aștepte cuminte 
la locul ei •
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DRIVE MERCEDES-BENZ CLASA E COUPE MERCEDES-BENZ CLASA E COUPE DRIVE

Î ntr-un fel lucrurile 
sunt destul de clare 
între Audi, BMW și 

Mercedes-Benz. Și cum Audi 
nu a mai prezentat niciun 
model nou de multă vreme, 
iar peste A5 Coupe au trecut 
anii, lucrurile devin și mai 
simple. BMW are Seria 4 
Coupe, iar Mercedes-Benz 
are Clasa E Coupe. Iar cele 
două modele, deși rivale 
pe hârtie, sunt diferite 
și abordează publicuri 
țintă diferite. BMW a 
rămas cu sportivitatea, 
iar Mercedes-Benz pune 
în continuare accent pe 
eleganță și rafinament. 
Iar la aceste capitole, 
Clasa E excelează. Este un 
coupe confortabil, perfect 

pentru drumurile lungi, 
de hoinăreală pe drumuri 
secundare. Arată bine, mai 
bine decât A5 Coupe și 
decât Seria 4 Coupe, iar 
eleganța designului exterior 
se regăsește și în interior. 
Materialele impecabile și 
finisările ar putea da ceva 
bătăi de cap celor de la Audi. 
De fapt, versiunea noastră 
de test, E250 Coupe, este 

atât de rafinată și plăcută, 
încât uiți repede lipsa de 
vlagă a motorului.

Chiar dacă teoretic, pe 
hârtie, E250 Coupe, cu 
al său motor de 2,0 litri, 
supraalimentat, dezvoltă 
211 cai-putere și 350 Nm, 
în practică lucrurile se 
desfășoară ceva mai lent. 
Mașina accelerează de la 0 la 
100 km/h în 7,1 secunde 

și are o viteză maximă de 
250 km/h, dar felul în care 
E Coupe reușește să te 
izoleze de lumea de afară 
îți lasă impresia că mașina 
e mult mai lentă decât 
este de fapt. Probabil că 
vinovată pentru acest lucru 
este și transmisia automată 
cu șapte rapoarte care, 
deși perfectă pentru un 
stil de condus relaxat, nu 
reușește să transmită puterea 
suficient de repede în cazul 
schimbărilor de trepte. 

Cu toate acestea, E Coupe 
devine foarte plăcută 
drumurile virajate datorită 
direcției rapide și în special 
datorită setărilor suspensiei. 
Chiar și pe drumurile 
virajate cu asfalt imperfect și 

denivelări, mașina rămâne 
foarte stabilă, iar pentru că 
motorul este atât de mic și 
de ușor, mașina se înscrie 
foarte exact în viraj. Și dacă 
pentru tine acest lucru nu e 
suficient, poți alege liniștit 
o versiune mai puternică, iar 
E350 Coupe probabil că ar fi 
alegerea ideală.

Dar, așa cum spuneam, 
Clasa E Coupe nu este 

MERCEDES-BENZ CLASA E 250 COUPE

DATE TEHNICE
PREȚ DE LISTĂ (cu TVA): de la 49.761 euro
PUTERE (CP/rpm): 211/5.500
CUPLU (Nm/rpm): 350/1.200
0-100 km/h (s): 7,1
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 250
CONSUM MEDIU (l/100 km): 5,7
EMISII CO2 (g/km): 132

EXCELENȚĂ Rafinament, confort 
și eleganță.

neapărat o sportivă. Este 
în schimb un cruiser 
confortabil, excelent finisat 
și la volanul căruia poți 
parcurge distanțe mari, fără 
bătai de cap. În plus, în 
cazul unei utilizări zilnice, 
E Coupe s-ar putea dovedi 
o alegere mai potrivită decât 
Seria 4 Coupe. Cel puțin în 
România, unde drumurile 
sunt departe de a fi perfecte •

Mercedes‑Benz Clasa E Coupe 
nu este cel mai sportiv 
model din segment, dar este 
fără îndoială cel mai rafinat 
și cel mai confortabil.

PUTEREA 
CONVINGERII
Mercedes‑Benz Clasa E Coupe este, din punctul meu de vedere, 
cea mai elegantă mașină din segment. Și se pare că această 
eleganță poate face uitată lipsa de putere a motorizării din 

cazul de față.
Text: Andrei Barbu • Foto: Dragoș Savu
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RED
AS 
ICE

Sunt puține mașinile care ne fac să le 
dorim, să le visăm, să ni le închipuim 
ale noastre. Dar M235i este, fără doar 

și poate, una dintre ele. O bijuterie 
nemțească, șlefuită de maeștri și 

împinsă către perfecțiune.
Text: Andrei Barbu • Foto: Dragoș Savu

DRIVE BMW SERIA 2 BMW SERIA 2 DRIVE

S pectacolul începe 
în momentul în 
care te-ai urcat la 

volan. Fără preludiu, fără 
politețuri, doar un sunet 
metalic zvăpăiat care-ți 
spune: „Dă-i drumul, ce 
mai aștepți?!“. Sufletul 
mașinii și toată emoția pe 
care M235i o are vine de sub 
capotă. Un motor cu șase 
cilindri în linie, cu injecție 
directă, un intercooler și 
supraalimentare pare să 
fie rețeta perfectă. În total 
326 de cai-putere, gata să 
sară la bătaie la 5.800 de 
rotații pe minut și 450 Nm 
pregătiți și antrenați să lupte 
cu aderența roților spate de 
la 1.300 de rotații minut. 
Rezultatul este spectaculos. 
Un sprint 0-100 km/h 
în 4,8 secunde, o viteză 
maximă de 250 km/h și 
accelerații în reprize care te 

fac să aplauzi. După motor, 
urmează transmisia. Cu 
opt trepte, rapidă și precisă 
ca un chirurg înnebunit 
devenit criminal în serie. 
Trece-o în modul sport sau 
manual și orice schimbare, 
orice acționare a padelelor de 
pe volan devine pozeie pură. 
Și ești înconjurat de un 
sunet fantastic, care ar putea 
fi parola pentru a deschide 
cutia Pandorei. Motorul 
urcă-n ture ca un apucat și 
urlă frenetic în timp ce tu 

ții strâns de volanul superb, 
îmbrăcat în Alcantara. 

Dacă n-aș știi mai bine, aș 
zice că mașina asta a supărat 
zeitățile și că zăpada asta care 
ne-a luat prin surprindere 
e dată de sus în semn de 
gelozie. Pe jos e ud, afară e 
frig, iar anvelopele de vară 
se chinuie din răsputeri să 
rămână lipite de asfalt. În 
bord, beculețele de avertizare 
clipocesc disperate. E păcat! 
Mare păcat că drumul ăsta 
nu e uscat. Să mergi la 

limită, să împingi mașina 
către extreme e periculos. 
Dar parcă vremea, asfaltul, 
zăpadă și chiciura te fac 
să simți mașina mai bine. 
Copacii aplecați, de-o parte 
și de alta a benzii de drum, 
par să se încline și ei în fața 
acestei mașini. 

BMW Seria 2 M235i 
este probabil cea mai bună 
mașină pe care am condus-o 
în ultima vreme. Este 
ușoară, al naibii de rapidă 
și extrem de manevrabilă. 
Te face să simți că ești parte 
integrată a mașinii și că 
poate răspunde comenzilor 
tale, oricât de nebunești 
ar fi, fără niciun fel de 
problemă. M235i te trezește 
din amorțeală mai repede 
decât un duș rece în mijloc 
de noapte. Îți ascute simțurile 
și-ți hrănește terminațiile 
nervoase cu pasiune, îți 

BMW SERIA 2 M235i

DATE TEHNICE
PREȚ DE LISTĂ (cu TVA):  
de la 46.810 euro
PUTERE (CP/rpm): 326/5.800
CUPLU (Nm/rpm): 450/1.300
0-100 km/h (s): 4,8
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 250
CONSUM MEDIU (l/100 km): 7,6
EMISII CO2 (g/km): 176

EXCELENȚĂ Motor, transmisie, 
direcție.

alimentează adrenalina 
din creier prin mișcări 
violente, aceelerații turbate, 
iar orchestra ascunsă în 
eșapament îți cântă războinic 
în ureche. M235i este cu 
adevărat o creație magnifică •
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DUSTER IN THE WIND

» TRACK 1

» TRACK 2

CLASSIC  ROCK
MUDSTER OF PUPPETS

Uneori, tot ce‑ți 
trebuie pentru a scăpa 
de stres este o mică 
escapadă pe un vârf 
de minimunte. Iar dacă 
ai parte și de noroi și 
de companie plăcută, 
atunci rețeta e perfectă.

DACIA DUSTER & MUDSTER DUSTER & MUDSTER DACIA

TEXT: ANDREI BARBU  FOTO: DRAGOȘ SAVU

C am toată lumea care 
a fost vreodată în 
off-road cu o mașină 

știe că, pe lângă un sistem 
de tracțiune integrală, câteva 
diferențiale deștepte și un 
motor voinic, mai ai nevoie 
și de anvelopele potrivite. 
Pentru că fără aceste 
anvelope tot cuplul din 
lume, cu toate diferențialele 
din lume, nu te salvează din 
noroi. Cu atât mai mult cu 
cât e amestecat și cu iarbă 
proaspăt plouată.

Noi am ales să facem 
această mică excursie pe 
drumuri mai puțin umblate 
cu Dacia Duster. Și nu 

pentru că suntem naționaliști 
convinși, ci mai degrabă 
împinși de curiozitate. Noul 
Duster promite multe, arată 
mai bine, iar în interior, deși 
oarecum spartan, are acum 
un display cu touchscreen 
și câteva jucării care aduc 

mașina mai aproape de 
secolul nostru. Și pentru 
că am vrut să fim siguri că 
nu rămânem împotmoliți 
pe undeva, am apelat și la 
prieteni, tot cu un Duster, 
dar ceva mai special. 
Mudster, căci așa se cheamă 

Duster-ul făcut de ei, are 
câteva jucării în plus care-l 
fac aproape de neoprit în 
off-road. 

Oricum ambele mașini 
sunt echipate cu motorul 
diesel, de 1,5 litri, ce 
dezvoltă 115 cai-putere, doar 

că Mudster-ul are câteva 
avantaje în fața unui Duster 
proaspăt ieșit pe poarta 
fabricii. Cel mai evident 
lucru, pe lângă stickere, este 
garda la sol, ceva mai mare, 
dar și jantele și anvelopele, 
montate speciale pentru 



GENTLEMAN’S CAR WWW.GENTLEMANSCAR.RO75 � IULIE 2014IULIE 2014 � 74

ieșirile mai aventuroase. 
După asta, vei observa 
desigur snorkel-ul, care duce 
aventura la un alt nivel și 
transformă Mudster-ul, dacă 
e cazul, într-o mică regată 
care trece fără probleme 
prin apă. Pe lângă asta, 
Mudster-ul vine echipat și cu 
sistem de prindere a roții de 
rezervă în afara mașinii, pe 
portbagaj. Un sistem deștept, 
care culisează în două 
mișcari și îi ajută pe cei care 
vor să-și echipeze Duster-
urile cu sistem de alimentare 
GPL fără să piardă spațiul 
din portbagaj. Acum, pe 
lângă aceste modificări care 
se observă cu ochiul liber, 

DACIA DUSTER & MUDSTER DUSTER & MUDSTER DACIA

Mudster-ul mai are câteva 
atuuri ascunse. Primul 
dintre ele ar fi diferențialul 
spate care are, de altfel, și o 
poveste interesantă. El vine 
din Rusia și este produs 
într-o fabrică de armament, 
unde oamenii se joacă și de-a 
diferențialele în timpul liber. 
Prin urmare, diferențialul 
e solid ca un tanc și cu 
siguranță te va ajuta să 
scapi din unele situații mai 
dificile. Un alt mic bonus e 
un PowerChip, 
care aduce 
în plus vreo 
15 cai-putere 

și cam 20 Nm. Aaa, da, era 
să uit. Mudster-ul mai vine, 
așa cum îi stă bine oricărei 
mașini preparate pentru 
off-road, și cu un troliu care 
are talentul de a te scoate de 
unde rămâi blocat atunci 
când toate celelalte sisteme 
se dovedesc a fi insuficiente. 
Sigur, acum te întrebi cât 
costă toate aceste modificări, 
nu? Ei bine, cu totul, inclusiv 
anvelope și jante, și toate 
cele de mai sus, va trebui să 
plătești cam 6.000 de euro. 
E mult, e puțin, asta tu poți 

să judeci. Tot ce știu eu e că 
Mudster-ul arată bine și nu 
prea are cine sau ce să-i pună 
piedică atunci când iese de 
pe asfalt.

Duster-ul însă s-a 
dovedit a fi și el, așa cum ne 
așteptam de altfel, destul de 
bucuros în off-road. Are un 
sistem de tracțiune integrală 
nepermanent care-l ajută să 
urce liniștit, o gardă la sol 
suficient de mare pentru 
trasee medii, dar și cuplu 
sănătos, cât să nu simți 
nevoia de mai mult.

Una peste alta, Duster 
și Mudster fac echipă 
bună și par să existe unul 
pentru celălalt •

PowerChip-ul 
este necesar 

în cazul 
Mudster-ului 

pentru a suplini 
„scăderea“ de 
cuplu cauzată 

de jantele și 
de anvelopele 

mai mari.

Un troliu e oricând 
bun la mașina omului, 
mai ales dacă-ți place 
prin păduri.

Pe băieții de la  
Mudster îi găsiți pe  

www.mudster.ro sau  
pe pagina lor de 

Facebook care se 
cheamă, desigur, 

Mudster.
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Duster-ul  
nu se sperie  

nici de nămol,  
nici de bălți.  

De fapt, e ca un 
brac german 

proaspăt spălat, 
care vrea să-și 

ascundă mirosul.



GENTLEMAN’S CAR WWW.GENTLEMANSCAR.RO77 � IULIE 2014IULIE 2014 � 76GENTLEMAN’S CAR IULIE 2014 � 76

YAMAHA MT-09

Japonezii de la Yamaha și‑au redescoperit 
recent latura întunecată, odată cu lansarea 
modelelor precum XV950, MT‑07 și MT‑09. 

Acesta din urmă exprimă poate cel mai bine 
filosofia „The Dark Side of Japan”.

ÎNTUNECATĂ

Y amaha MT-09 
uimește în 
primul rând 

prin simplitate. Designul 
său minimalist, lipsit de 
brizbrizuri și elemente 
inutile, atrage atenția, mai 
ales într-o clasă în care unele 
modele par să se străduiască 
prea mult din acest punct de 
vedere. MT-09 marchează 
o revenire la origini, când 
o motocicletă consta pur 
și simplu în două roți, un 
motor și un cadru. Este 
o provocare să desenezi 
un vehicul atât de simplu 
și să-l faci și interesant, 
să-i dai personalitate, fără 
a recurge la tertipuri – 
suprastructuri de plastic și 
diverse elemente menite să 
împrospăteze designul.

Dar proiectanții din 
Iwata au reușit cu brio să 
realizeze o motocicletă 

Text: Marius Băcilă • Foto: Yamaha

LATURA

A FIECĂRUIA

cu personalitate, fără a o 
complica, ci dimpotrivă. 
Iar tehnica lui MT-09 merge 
mână în mână cu designul. 
Motorul tricilindric de 
847 cmc este complet nou, 
dezvoltat special pentru 
acest model, dezvoltând 
115 CP la 10.000 rpm și 
un cuplu respectabil de 
87,5 kgm la 8.500 rpm. 
Cuplul omniprezent este 
de fapt caracteristica de 
bază a acestui propulsor, 
care știe să livreze senzații 
tari sau să-și facă treaba 
eficient și economic, în 
funcție de preferințele celui 
de la ghidon.

Poziția în șa este 
primitoare pentru rideri de 
orice dimensiuni, în ciuda 
dimensiunilor compacte 
ale motocicletei. Scărițele 
sunt amplasate destul de 
jos pentru a nu incomoda 

riderii mai înalți, dar permit 
în același timp înclinări de 
peste 50 de grade în viraje, 
la fel ca o supersportivă 
Yamaha R6. Suspensiile 
sunt gândite pentru a 
oferi suficient confort 
pe orice suprafață și un 
maxim de control în pilotaj 
sportiv. Iar aptitudinile lui 
MT-09 în această direcție 

sunt surprinzătoare, căci 
greutatea la plin de numai 
188 kg asigură o agilitate 
unică în această clasă.

Toate aceste caracteristici 
devin însă și mai atrăgătoare 
când afli prețul lui MT-09: 
naked-ul japonez costă doar 
7.990 de euro, semnificativ 
mai puțin decât aproape 
orice model concurent •
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GENTLEMAN’S BIKE GENTLEMAN’S BIKE

DESCOPERIND 
ROMÂNIA  
PE DOUĂ ROȚI

Proiectul Harley‑Davidson Discover More a ajuns în România 
și ne‑a ajutat să redescoperim frumusețea țării noastre.

Text: Marius Băcilă • Foto: Harley‑Davidson

HARLEY STREET GLIDE, 
UN TOURER  
PENTRU SUFLET
Varianta 2014 a lui Street 
Glide are un aer mai 
„custom“ decât oricând, 
accentuat de culoarea gri, 
jantele cu design deosebit 
și silueta lungă și joasă. 
Motocicleta a fost regândită 
complet în 2014, în cadrul 
proiectului Rushmore al celor 
de la H-D. Motorul Twin 
Cam 103 are cilindreea de 
1.700 cmc și dezvoltă un 
cuplu de camion de la turații 
foarte joase, iar cele șase 
trepte ale cutiei sunt excelent 
etajate. Calitatea fabricației 
și finisările sunt ireproșabile.

Am spus-o și o mai 
spun: cel mai 
frumos, interesant, 

memorabil fel de a călători 
este în șaua unei motociclete. 
E departe de a fi cel mai 
sigur, mai confortabil sau 
mai liniștit mod de a străbate 
lumea, dar este cu siguranță 
unul dintre cele mai poetice.

Cei de la Harley-Davidson 
știu asta, evident, doar 
vând peste 200.000 de 
motociclete anual bazându-se 
parțial chiar pe acest 
fapt: motocicleta este un 
vehicul special, unul care 
îți transportă și sufletul, nu 
doar corpul. Mai-marii de 
la Harley-Davidson Europa, 
însă, au observat că de la 
o vreme clienții de H-D 
sunt mereu aceiași, că prea 
puțini rideri trec la „fierul“ 
american de la alte mărci de 
motociclete. După câteva 
studii și analize, au ajuns la 
concluzia că asta se întâmplă 
pentru că lumea tinde să 
asocieze cruiserele în general 
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GENTLEMAN’S BIKE

și H-D în mod special cu 
un mers mai „bătrânesc“, 
mai organizat, cu ieșiri în 
grupuri mari către întruniri 
de motocicliști îmbrăcați în 
veste de piele. Prea puțin cu 
drumuri noi și aventuroase, și 
mai puțin cu călătorii lungi și 
solitare, în căutarea apusului 
perfect și a sinelui lăuntric.

Ca să demonstreze că 
acestea sunt doar păreri 
preconcepute, oamenii de 
la Harley-Davidson au creat 
proiectul Discover More, în 
cadrul căruia o motocicletă 
(un Street Glide, mai exact) 
va efectua un drum de peste 
20.000 de kilometri prin 
peste 30 de țări, pornind 
din Orientul Mijlociu, 
trecând prin nordul Africii, 
apoi traversând Europa. În 
fiecare țară, motocicleta 
va fi condusă de unul sau 
mai mulți rideri invitați de 
către H-D să reprezinte țara 
respectivă, întreaga călătorie 
fiind documentată pe un site 
special (discovermore.harley-
davidson.com), cu poze, 
filmulețe și povești.

Lucrând de ceva timp în 
presa moto, am avut onoarea 
să fiu unul dintre riderii 
aleși să reprezinte România, 
urcând în șaua Street 
Glide-ului la București 
pentru a-l duce spre Pitești, 
Râmnicu-Vâlcea, Sibiu, 
Făgăraș, Bran, Brașov, 
pentru a-l preda următorului 
rider în pitoreasca cetate 
medievală a Sighișoarei.

A fost un drum cu 
adevărat memorabil, nu 
atât pentru traseul în sine, 
pe care l-am mai parcurs 
de zeci de ori cu toate 
mijloacele de transport 
posibile, ci pentru că am 
fost în șaua unei motociclete 
speciale, în compania unor 
oameni plăcuți și nu în 
ultimul rând pentru că, 
poate pentru prima dată, am 
mers într-un ritm care să-mi 
permită să mă bucur de 
drum, de peisaje, de locurile 
minunate prin care treceam.

Am avut parte de vreme 
capricioasă, trecând de la 
furtună în toată regula la 

ploaie mocănească, ceață, 
soare puternic, de la 7-8°C 
la 30 și am petrecut două 
zile în șaua tourer-ului 
american. De la care mă 
așteptam la o experiență 
specială, dar nu și la nivelul 
tehnologic (ABS, sistem 
audio cu suport USB, cruise 
control, computer de bord) 
sau la plăcerea pilotajului pe 
traseele virajate, de care am 
avut parte din plin.

Bagger-ul american 
are un aspect deosebit, cu 
silueta sa lungă și joasă 
– un amestec de forță și 
eleganță, dar exprimate 
într-un fel discret față 
de confrații săi de gamă, 
mai „țipători“. Poziția în 
șaua lui Street Glide este 
foarte confortabilă, iar 
clasicul V2 american la 
45° transmite suficiente 
vibrații cât să simți că 
„e viu“, dar nu atâtea încât 
să devină de-a dreptul 
deranjant. Deși este vorba 
de o motocicletă destinată 
în primul rând utilizării în 
stil touring, Street Glide 
nu pune neapărat accentul 
pe confortul absolut, acesta 

Acest Harley‑Davidson 
Street Glide va parcurge 
peste 20.000 de kilometri 
vara aceasta. Aș fi vrut 
să‑i fac eu pe toți.

fiind mai degrabă apanajul 
unui tourer full-size, cum 
este Ultra Classic Electra 
Glide. Astfel, pe Street Glide 
simți totuși ceva vânt în față, 
ești în contact cu elementele, 
lucru care m-a făcut să îmi 
placă și mai mult călătoria 
în care am redescoperit 
locurile prin care trecusem 
de atâtea ori, dar nu mă 
oprisem să le admir. După 

o ultimă etapă în care 
m-am bucurat din plin 
de eleganța și eficiența 
cu care Street Glide 
dansează pe succesiunile 
de viraje de viteză medie 
spre mare dintre Brașov 
și Sighișoara, am predat 
ghidonul cu părere de 
rău. Aș fi vrut să-mi 
continuu descoperirile cel 
puțin până în Alaska •

În mod tipic 
Harley-Davidson, 

suprafețele 
cromate abundent 

nu puteau să 
lipsească din 

peisaj. Șaua este 
foarte confortabilă.
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STARCAR

Americanii, în 
ciuda crizei 
modiale, în ciuda 

prețului petrolului, în 
ciuda downsizing-ului 
global al motoarelor, în 
ciuda mașinilor electrice 
și a sportivelor europene, 
o țin una și bună. Muscle 
car, frate! Și numai că nu 
renunță la tradiție și că 
ignoră toate tendințele pieței 
auto, dar construiesc și cel 
mai puternic motor realizat 
vreodată de Chrysler Group. 

Rezultatul este o 
mașinărie dementă, care 
vine sub capotă cu un motor 
Hellcat. Și ce motor! Un 
HEMI de 6,2 litri, V8, 
supraalimentat. Puterea: 
peste 600 de cai. Cuplu: 
încă necomunicat. Dar e 

bine de știut că mașina are 
două moduri în care poate fi 
condusă. Unul nebunesc în 
care șoferul are la dispoziție 
toată puterea și tot cuplul și 
un mod „liniștit“, de stradă, 
unde și puterea, și cuplul 
sunt limitate. Dar, ținând 
cont de faptul că SRT-ul 
„normal“ are un cuplu de 
aproape 650 Nm și 485 de 
cai-putere , ne așteptăm ca 
SRT-ul Hellcat să dezvolte 
un cuplu maxim în jurul a 
800 Nm. 

Și cu toate că la capitolul 
motorizare SRT-ul Hellcat 
rămâne un tradiționalist 
convins, la bord ai toată 
tehnologia modernă. Are 
posibilitatea selectării 
mai multor moduri de 
conducere: Custom, Sport 

sau Track și poate fi echipat 
cu o transmisie automată cu 
opt rapoarte și o grămadă 
de alte gadgeturi care par a 
duce Hellcat-ul mai aproape 
de Nissan GT-R în materie 
de tehnologie. La fel de 
adevărat este că se poate 
opta și pentru transmisia 
manuală Tremec TR6060, 
cu șase rapoarte.

Un lucru este însă cât de 
poate de clar. Americanilor 
le place în continuare 
să meargă tare în linie 
dreaptă, dar depun eforturi 
considerabile să realizeze o 
mașină care să meargă tare 
și pe circuit. Oricum ar fi, 
anvelopele spate cred că 
se vor termina mai repede 
decât benzina •

êêêêê

SRT 
Hellcat

Dodge
Challenger






