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Descoperă mai multe accesând www.hyundai-motor.ro

Imagine cu titlu de prezentare. Consum de energie electrică combinat pentru Hyundai IONIQ 5 - 77,4 kWh (jante din aliaj de 20 inchi) cu 
4WD în kWh/ 100 km: 19,1; emisii CO2 combinate în g/ km: 0 (WLTP); eficiența CO2 clasa: A++. Hyundai IONIQ 5 dispune de pachetul Hyundai 
de 5 ani garanție fără limită de kilometri, alături de garanția extinsă de 8 ani sau 160.000 de km pentru bateria litiu-ion polimer de înaltă 
tensiune. Garanția de 5 ani fără limită de kilometri se aplică doar autovehiculelor Hyundai care au fost vândute inițial de către distribuitorul 
autorizat Hyundai către clientul final, conform termenelor și condițiilor prezentate în pașaportul de service.

Let Hyundai  
power your world. 
De la mobilitate electrică,
la tehnologie robotică inovatoare.

Obiectivul Hyundai este de a ajunge la zero emisii până în anul 2045.

GENTLEMAN’S CAR

EDITORIAL

Andrei Barbu

Viteză pe care Veyron o reușea cu eforturi 
considerabile și cu un W16 sub capotă.

Cred că ai înțeles ideea: electrificarea 
nu doar că se extinde accelerat în lumea 
mașinilor “normale”, dar atinge segmente 
unde ai fi zis că nu e loc de astfel de idei. 
Cert e că de aici înainte, nu prea mai e 
cale de-ntors.

Și uite de ce, în contextul actual, noul 
BMW 3.0 CSL poate să coste 750.000 
de euro. Pentru că este o raritate, nu doar 
prin numărul limitat de exemplare, ci și 
prin tot ceea ce propune. Motor cu șase-n 
linie, 560 de cai-putere și 550 Nm, cutie 
manuală cu șase trepte și așa mai departe.

Dar tocmai aici e speranța. În aceste 
păsări rare, pe care nu ni le vom permite 
niciodată. Vândute la prețuri astronomice, 
speculând poate nostalgia ce va să vină. •

R
ecent, Lamborghini a 
prezentat ultimul V12 
normal aspirat. Cei de 
la BMW au renunțat 
și ei la motoarele cu 

12 cilindri. Mai departe, la 12 ani de la 
apariția pe piață, Audi R8 îi spune adio 
motorului V10 printr-o ediție specială, 
intitulată R8 GT. Și lista poate continua 
cu exemple multiple.

În același timp, noul C 63 AMG S E 
Performance face un pas aproape extrem și 
propune un motor de numai doi litri, ală-
turi de electrificare. Și, cel puțin pe hârtie, 
rezultatele sunt spectaculoase: 680 de cai 
și 1.020 Nm. Un exemplu și mai extrem 
este noul record de viteză pentru mașini 
electrice. Rimac Nevera cu ai săi aproa-
pe 2.000 de cai-putere atinge 412 km/h. 

CÂNTECUL DE ADIO AL 
MOTOARELOR MARI 
E ACOMPANIAT DE O 

FANFARĂ ELECTRICĂ. DUS 
PE ULTIMUL DRUM DE 

DRICURI ELECTRICE. ȘI AȘA, 
UȘOR-UȘOR, APROAPE 
PE NESIMȚITE, APUNE 

O EPOCĂ FABULOASĂ A 
LUMII AUTO. ȘI, LA FEL DE 
LIN, ÎNCEPE UNA NOUĂ. 
PENTRU CĂ, NU-I AȘA, 
NIMIC NU SE PIERDE. 

TOTUL SE TRANSFORMĂ.

ULTIMUL
MOHICAN
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OPINIE

SUPERCAR PENTRU
OFF-ROAD

C
onstructorii tradiționali 
de mașini supersport s-au 
lăsat pe rând cuprinși de 
febra SUV-uri ultra per-
formante. Avem drept 

exemple deja veteranul Porshe Cayenne 
dar și Lamborghini Urus, Aston Martin 
DBX, Bentley Bentayga, Lotus Eletre și 
mai nou Ferrari Purosangue. Iar volu-
mele de vânzări generate de SUV-uri 
oferă stabilitate financiară pentru acești 
constructori auto. Astfel că acum vedem 
că se încumetă să facă proiecte de nișă 
precum supercar-uri pentru off-road. 
După ce micul producător Singer Vehi-
cle Design a prezentat exemplare Porsche 
911 (Type 964) din 1990 transformate 
în mașini capabile de competiții of-road 
precum Baja 1000 și Raliul Dakar, însăși 
compania Porsche s-a decis să abor-
deze această rețetă. Și a prezentat seria 
limitată Porsche 911 Dakar, care va fi 
produsă în 2.500 de exemplare. Atât 
numele său, cât și performanțele de care 
este capabil în afara șoselei amintesc de 
prima victorie înregistrată de Porsche în 
Raliul Dakar. Aceasta a fost obținută în 
1984 cu un model 911, care pentru prima 
oară fusese modificat pentru a beneficia 
de tracțiune integrală.

0-100 km/h se face în 3,4 secunde. Cert 
este că herghelia de 480 cai putere pro-
dusă de motorul boxer al lui 911 Dakar 
poate zburda peste dune de nisip și pe 
teren greu. Iar costul pentru asemenea 
distracție va fi de circa 220.000 de euro.

Și în curând Porsche 911 Dakar va 
avea partener de joacă și versiunea de 
serie a conceptului Huracán Sterrato, 
primul supercar pentru off-road anunțat 
de Lamborghini. Acesta are V10 cu 
610 CP și prinde „suta“ în 3,4 secunde. •

Noul Porsche 911 Dakar are garda la 
sol înălțată standard cu 50 mm. Dar urcă 
încă 30 mm când este activat modul de 
rulare special pentru Offroad, care cali-
brează tracțiunea integrală pentru teren 
greu și nisip. Când garda este elevată la 
acest nivel maxim mașina poate goni cu 
cel mult 170 km/h. Peste acest plafon de 
viteză, mașina coboară la garda setată 
standard. Viteza maximă de 240 km/h 
e limitată din cauza anvelopelor all-ter-
rain create special de Pirelli. Dar sprintul 

Moda super-SUV-urilor a 
condus la apariția unei nișe a 
mașinilor supersport pentru 

off-road.

Alex Buțu
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HER
Just forJust for

JUST FOR GLAMOURJUST FOR GLAMOUR

FASHION

  Hanorac de lână 
disponibil în 
magazinul Brunello 
Cucinelli de pe Calea 
Dorobanţilor nr. 198. 
Preţ la cerere.

  Pantalon de lână 
disponibil în 
magazinul Brunello 
Cucinelli de pe Calea 
Dorobanţilor nr. 198. 
Preţ la cerere.

  Sneakers cyclamen disponibili în 
magazinul Distinto de pe Calea 
Dorobanţilor nr. 133. Preţ la cerere.

Pandantiv Pandora 
disponibil în reţeaua 

magazinelor Pandora. 
Preţ la cerere.

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

  Mănuşi de toamnă - iarnă disponibile în 
magazinul Brunello Cucinelli de pe Calea 
Dorobanţilor nr. 198. Preţ la cerere.

Colier Moschino disponibil în 
magazinul Moschino de pe 
Calea Dorobanţilor nr. 181. 

Preţ la cerere.

Prime blush de la Givenchy, cu o textură cremoasă, uşoară şi 
rezistentă. Patru nuanţe îmbinate în aceeaşi paletă. Preţ la cerere.

Explorează noi orizonturi
Este timpul să redescoperi un model emblematic: Transalp - o motocicletă atât de versatilă, încât refuză să fie încadrată într-o 
singură clasă, fiind cu totul polivalentă. Transalp revine cu un motor nou de 755cc. Cele cinci moduri de condus și 
cadrul ușor, din oțel,  îl fac alegerea perfectă pentru orice mediu, de la străzile orașului, până la drumuri de munte 
neasfaltate. Stilul său dur, aventuros, alături cu confortul de neegalat, atât în șa, cât și în picioare, fac din Transalp 
alegerea evidentă pentru touringul de aventură. 

The Power of Dreams
honda-moto.ro
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NOUA STRATEGIE ŠKODANOUA STRATEGIE ŠKODA

Revoluție Revoluție 
sustenabilăsustenabilă

ŠKODA ARE ÎN PLAN CA PÂNĂ ÎN 2030 
VÂNZĂRILE SALE DE AUTOTURISME 
ÎN EUROPA SĂ FIE REPREZENTATE ÎN 
PROPORȚIE DE PESTE 70% DE MODELE CU 
PROPULSIE PUR ELECTRICĂ. 

Text: Alex Buțu • Foto: ŠKODA

Î
n următorii cinci 
ani, ŠKODA va in-
vesti 5,6 miliarde 
de euro în domeniul 
mobilității electrice 

și 700 de milioane de euro în 
digitalizare. În cadrul acestei 
strategii, constructorul ceh va 
lansa trei noi modele electrice 
până în 2026. Este vorba des-
pre o mașină mică de oraș, un 
SUV compact și un model cu 
7 locuri destinat în principal 
pentru familii. Acestea se vor 
alătura modelelor ENYAQ iV 
și ENYAQ COUPÉ iV.

Însă, în paralel cu aceas-
tă tranziție spre electrifica-
re, ŠKODA va continua să 
dezvolte și motoarele cu ar-
dere internă, care vor avea 
performanțe, eficiență și emi-
sii optimizate. În acest mod 
constructorul ceh va răspunde 
unui spectru amplu de cereri. 
De altfel, un scop important 
pentru ŠKODA este să ajungă 
în Top 5 cele mai bine vândute 
mărci auto în Europa, până în 
2030. Iar evoluția constantă a 
vânzărilor va fi impulsionată 
și mulțumită lansării noilor 
generații de modele ŠKODA 
SUPERB și ŠKODA KODI-
AQ, care sunt confirmate pen-
tru a doua jumătate a anului 
2023. În plus, versiunea actu-
alizată a popularului model 
OCTAVIA va debuta în 2024.

 
ŠKODA VISION 7S ESTE 
OGLINDA VIITORULUI 

Viziunea despre viitorul elec-
trificat al mărcii este exem-
plificată de ŠKODA și prin 
intermediul conceptului VI-
SION 7S. Acesta prefigurea-
ză un SUV cu 7 locuri, care 
va fi construit pe platforma 
tehnică modulară MEB a 
grupului Volkswagen. Bateria 

conceptului are capacitate de 
89 kWh și promite autonomie 
de peste 600 km (WLTP). Un 
avantaj esențial este și faptul 
că puterea de încărcare a ba-
teriei este de 200 kW, ceea ce 
înseamnă timpi scurți pentru 
alimentare. 

O NOUĂ IDENTITATE 
ESTETICĂ 

Conceptul VISION 7S pre-
zintă și noua identitate a măr-
cii ŠKODA, precum și desig-
nul care va defini viitoarele 
modele. Este vorba despre un 
design care inspiră robustețe 
și avangardism, motiv pentru 
care ŠKODA descrie noul lim-
baj estetic drept MODERN 
SOLID. Farurile și stopurile 
în formă de T sunt elemente 
distincte ale noului design. Iar 
SUV-ul VISION 7S poartă și 
noul logo ŠKODA, care nu 
mai are detalii tridimensionale. 
O actualizare la fel de impor-
tantă este și inscripția ŠKODA, 

care folosește litere cu fonturi 
complet restilizate și va fi pre-
zentă pe viitoarele modele în 
mod mai frecvent decât logo-
ul tipic mărcii din Cehia.

De asemenea, ŠKODA a 
confirmat că primul model de 
serie care va beneficia de noul 
design MODERN SOLID va 
fi un SUV electric, care va de-
buta până în 2024 și va avea 
dimensiuni mai mici decât 
ENYAQ iV. 

STRATEGIE 
SUSTENABILĂ ȘI 
RESPONSABILĂ

ŠKODA precizează că abor-
darea MODERN SOLID nu 
reflectă doar estetica viitoare-
lor sale modele, ci și sustena-
bilitatea revoluției tehnologice 
pe care o va implementa. În 
acest sens ŠKODA estimea-
ză că până în 2030 va redu-
ce emisiile de CO2 ale flotei 
sale de modele din Europa cu 
peste 50%. Acest procent este 

raportat la nivelul de emisii 
din 2020. Iar ponderea ma-
joritară a modelelor electrice 
în gama sa, precum și optimi-
zarea motorizărilor cu ardere 
internă vor conduce la această 
măsură care dovedește res-
ponsabilitatea față de mediul 
înconjurător.

Sustenabilitatea este un pi-
lon esențial pentru NEXT LE-
VEL – ŠKODA STRATEGY 
2030. Se va pune accent pe 
principiile economiei circula-
re, care înseamnă o utilizare 
extinsă a materialelor recicla-
bile și a energiei provenită din 
surse regenerabile. Mai mult 
de atât, ŠKODA este din 2021 
una dintre primele companii 
din Cehia care a format un 
consiliu extern și independent 
de consultanță în domeniul 
sustenabilității, din care fac 
parte specialiști cu experiență 
la nivel mondial. Aceștia vor 
ajuta în trasarea și implemen-
tarea strategiilor și soluțiilor 
tehnice. 

Nu în cele din urmă, peste 
22.000 de angajați ai compa-
niei ŠKODA AUTO au trecut 
deja prin cursuri de speciali-
zare în domeniul mobilității 
electrice. Iar aproximativ 
500 de milioane de euro vor 
fi investiți între 2022 și 2030 
pentru cursuri de specializare 
diverse. Deoarece a construi 
viitorul mobilității nu înseam-
nă doar a construi mașini cu 
tehnologii diferite, ci a deschi-
de orizontul unei noi viziuni 
despre standardele de viață. •

Conceptul VISION 7S 
prefigurează unul 
dintre cele 3 noi 
modele electrice pe 
care ŠKODA le va 
lansa până în 2026.
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MG MGA ROADSTER & STEFANO ALBAROSASTEFANO ALBAROSA & MG MGA ROADSTER

Text: Alex Buțu • Foto: Bogdan Paraschiv

SE SPUNE CĂ VIAȚA ESTE O CĂLĂTORIE. 
IAR A FI UN CĂLĂTOR FĂRĂ GRANIȚE 
ESTE MAI MULT DECÂT O ACTIVITATE, 
CI UN MOD DE GÂNDIRE, DUPĂ CUM NE 
DOVEDEȘTE STEFANO ALBAROSA, ATÂT 
PRIN CARIERA SA DE ANTREPRENOR ȘI 
CEO AL CEFIN TRUCKS, CÂT ȘI CA TATĂ, 
SOȚ ȘI PASIONAT DE VEHICULE CLASICE.

A pus bazele Cefin Trucks, 
care și-a câștigat reputația în 
rândul celor mai apreciate 
companii specializate în vân-
zarea, gestionarea și repararea 
vehiculelor comerciale noi și 
rulate din România. Standar-
dele serviciilor oferite pentru 
profesioniștii din lumea trans-
porturilor au fost argumente-
le esențiale pentru care Cefin 
Trucks a fost selectat în 2016 
să devină unic importator al 
mărcii Ford Trucks în țara 
noastră. Ford Trucks este 
constructor de vehicule co-
merciale cu o tradiție de peste 
55 de ani. Iar evoluția în Ro-
mânia a fost una accelerată, 
Ford Trucks devenind lider 
atât în segmentul vehiculelor 
pentru construcții, cât și în cel 
al vehiculelor municipale. Iar 
în segmentul vehiculelor de 
transport internațional Ford 
Trucks își crește anual cota 
de piață, mulțumită noului 
model F-Max. Per total, Ford 
Trucks deține în prezent o 
cotă de peste 10% din piața 
vehiculelor comerciale din 
România. 

Mai mult de atât, în no-
iembrie 2022 a fost sărbători-
tă livrarea vehiculului cu nu-
mărul 3.000 în țara noastră. 
Acestea au fost achiziționate 
de către 660 de clienți unici, 
care activează în transpor-
tul intern și internațional, 
construcții și managementul 
deșeurilor. Iar Stefano Alba-
rosa, dar și Koray Kuvvet, 
Managing Director Eastern 
Europe & Balkans pentru 
Ford Trucks, pref igurea-
ză că următoarele 3.000 de 

A ceasta este o 
poveste despre 
pasiunea care 
nu cunoaște 

frontiere. Este povestea că-
lătoriei de viață a domnului 
Stefano Albarosa, CEO Cefin 
Trucks: un antreprenor itali-
an, care dezvoltă în România 
una dintre cele mai apreciate 
afaceri din domeniul vânză-
rilor de vehicule comerciale 
și este pasionat de a conduce 
roadstere elegante britanice și 
motociclete rebele americane. 

CREATORUL 
PROPRIULUI DRUM

Carierea lui Stefano Albarosa 
a început în Italia, fiind au-
ditor intern mai întâi pentru 
Pirelli, iar apoi pentru Iveco. 
Însă dorința lui Stefano era să 
descopere ceea ce se numea 
atunci "The New Frontier" 
(Noua Frontieră). Adică dorea 
să exploreze oportunitățile din 
Europa de Est, unde piețele și 
standardele sociale erau în 
plină ascensiune. Iar pentru 
a-și găsi calea către această 
zonă și-a orientat activitatea 
către domeniul de operațiuni 
comerciale din cadrul Iveco. 
Astfel a devenit manager regi-
onal al companiei Iveco pen-
tru România, Ungaria și Bul-
garia. Dinamismul piețelor 
din aceste țări i-a oferit lui 
Stefano încrederea și oportu-
nitatea ca în 1995 să aleagă o 
nouă direcție curajoasă, care 
avea să-i marcheze nu doar ca-
riera, ci și traseul vieții. Încă o 
dată a demonstrat viziune. Și a 
hotărât să devină antreprenor 
independent.

Spirit 
fără frontierefără frontiere
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distingă de restul activității 
Morris Garage. Iar 4 ani mai 
târziu a fost fondată MG Car 
Company Limited. 

În 1933 MG K3003 Mag-
nette avea să devină prima 
mașină non-intaliană care a 
câștigat faimoasa cursă Mille 
Miglia (în clasa ei de concurs). 
Iar după Al Doilea Război 
Mondial, MG și-a câștigat 
reputația de producător de 
mașini sport cu preț accesibil. 

unități vor fi comercializate 
în jumătate de timpul care a 
fost necesar pentru primele 
3.000. De asemenea, servi-
ciile de management digital 
pentru f lote și expansiunea 
continuă a rețelei de service 
susțin această evoluție. Deja 
rețeaua de asistență tehnică 
Ford Trucks include 22 de 
parteneri la nivel național.

Flerul acesta pentru a de-
veni independent și explorarea 
oportunităților care deschid 
orizonturi noi sunt valori pe 
care Stefano Albarosa le insu-
flă și copiilor săi. El consideră 
că familia trebuie să fie me-
reu lângă tine, dar trebuie să 
te învețe să te susții și singur. 
Din aceste motive Stefano este 
de părere că trebuie îndemnați 

și îndurmați copiii să iasă din 
zona de confort și să-și desco-
pere pasiunile și aptitudinile 
acumulând experiență și în 
țări străine. Fiindcă și dacă 
se întorc, revin cu un bagaj 
de cunoștințe mult mai bogat 
și o viziune mai clară despre 
cum să-și creeze viitorul.

O FILĂ IMPORTANTĂ 
DIN ISTORIA 

AUTOMOBILISMULUI 
BRITANIC

Spiritul independent și în-
treprinzător care îl definește 
pe Stefano Albarosa este re-
găsit și în povestea companiei 
care a construi MGA-ul din 
colecția sa de vehicule clasice.

Istoria mărcii MG Car 
Company Limited a început 

să fie scrisă în anii 1920 de 
către Cecil Kimber. În 1921 
el a fost angajat de către deja 
celebrul William Morris pe 
post de manager al departa-
mentului de vânzări pentru 
Morris Garage. Acolo Cecil 
Kimber avea să se ocupe de 
crearea versiunilor speciale și 
sportive ale modelelor Morris. 
Astfel, în 1924 a fost lansată 
marca separată MG, pentru 
ca aceste modele sport să se 

Ford Trucks 
este lider în 
segmentele 

din România 
pentru 

vehiculele 
din domeniul 
construcțiilor 

și vehiculele 
municipale.

Dar, deși aceste aspecte 
spartane fac aluzie la prototi-
purile din motorsport, MGA 
este un roadster care nu mi-
zează pe putere pentru a oferi 
plăcerea condusului. A debu-
tat cu un motor de 1,5 litri și 
a primit ulterior unul de 1,6 
litri, așa cum are și MGA-ul 
lui Stefano, care are înscrisă în 
talon o putere de 50 kW.

Așadar, nu este nimic bru-
tal în comportamentul MGA-
ului. Este gândit mai degrabă 
pentru călătorii relaxate și se 
simte bine când șoferul ur-
mează cu tact dar și cu poftă 
trasele ideale, fie pe serpenti-
nele montane, fie pe drumu-
rile șerpuite de pe coasta unui 
ocean. Poate etala în acest 
sens manierele unui gentle-
man britanic, dar și dezinvol-
tura și relaxarea conceptului 
italian de "dolce vita". 

Iar Stefano Albarosa de-
scrie foarte clar motivele pen-
tru care MGA-ul a devenit 
un partener de drum de care 
s-a atașat: "Am ales acest au-
tomobil deoarece are un de-
sign super clasic, fără o linie 
dreaptă de jur împrejur. Deși 
MGA e foarte modest în ceea 

Toate acestea au transformat 
MG în unele dintre cele mai 
îndrăgite modele sport nu 
doar din istoria Marii Britanii. 
Acest succes definește cariera 
modelului MGA, care a fost 
produs în peste 101.000 de 
exemplare roadster și coupe, 
în intervalul 1955-1962.  

MGA, modelul deținut și 
de Stefano Albarosa, s-a bucu-
rat de popularitate în mare par-
te mulțumită designului foarte 
atractiv, inspirat de prototipuri-
le aerodinamice care participau 
în elita competițiilor de motor-
sport de la acea vreme. Forme-
le sale au fost trasate în 1951, 
când pilotul George Philips 
i-a cerul designerului MG Syd 
Enever să proiecteze o caroserie 
pentru mașina la volanul căreia 
a și participat în Cursa de 24 
de ore de la Le Mans. Mașina 
avea la bază un MG TD, cu 
forme pătrățoase, poziție la 
volan înaltă și ecartament în-
gust. Dar structura mașinii a 
fost amplu modificată pentru 
a primi o caroserie de roadster 
aerodinamică, joasă și conside-
rabil lățită. Aceste caracteristici 
au fost preluate și de modelele 
produse în serie, transformând 

MGA în unul dintre cele mai 
recognoscibile și apreciate mo-
dele sport din anii '50. 

DOLCE VITA ÎN STIL 
BRITANIC

MGA-ul de serie are într-
adevăr trăsături și detalii care 
amintesc de mașina creată 
pentru competiții. De exem-
plu, pe lângă design și poziția 
la volan foarte coborâtă, se re-
marcă faptul că doar coupe-ul 
are clanțe la portiere. În cazul 
roadster-ului lipsesc clanțele. 
Accesul se face folosindu-se 
cabluri discret amplasate în 
interiorul micilor portiere. 

„MGA-ul este automobilul 
ideal pentru raliuri de 
mașini clasice sau plimbări 
în zilele lungi de vară.“

Stefano și soția sa Cati 
adoră să se plimbe cu 
roadster-ul la ocazii 
speciale.
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ce privește performanțele, îmi 
plac designul și liniile sale fru-
moase și curbate.

Acest exemplar MG MGA 
1600 Roadster a fost livrat cu 
volan pe partea stângă, pen-
tru piața europeană. A rămas 
la proprietarul inițial până în 
mai 2011, când a fost cumpă-
rat de mine.

Am realizat o restaurare 
completă, în decursul unei 
perioade de 2 ani. Mașina 
este vopsită în aceeași cu-
loare pe care a avut-o când a 
părăsit linia de producție: ex-
terior negru și interior roșu. 

Motocicleta 
Harley-
Davidson 
din 1999 
este alegerea 
rebelă din 
garajul de 
vis al lui 
Stefano 
Albarosa.

MGA-ul are o stare tehnică 
și cosmetică foarte bună. Și 
îl apreciez fiindcă este auto-
mobilul ideal pentru raliurile 
de mașini clasice sau pentru 
condus atât în zilele de vară, 
cât și primăvara și toamna. 
Iar atât lui Cati, soția mea, 
cât și mie ne place foarte 
mult să ne plimbăm cu road-
ster-ul la ocazii speciale."

SPIRIT REBEL 
AMERICAN

Tot renume de călător, dar 
și un spirit liber, are și moto-
cicleta Harley-Davidson din 

1999 care întregește garajul 
de vis al lui Stefano.

Harley-Davidson Softail 
Standard FXST este un stere-
otip pentru designul și spiritul 
tipice producătorului ameri-
can de motociclete. Practic, 
oricui i-ai cere să-ți descrie un 
Harley-Davidson ar avea cel 
mai probabil în minte designul 
acestui model. Iar inițialele 
FXST desemnează versiunile 
care au roată mare la furca din 
față, ceea ce îi oferă un plus de 
caracter și este un indiciu des-
pre experiența de la ghidonul 
acestui Harley-Davidson. Te 

lași purtat de 41 kW produși 
de un motor V2 de 1.338 cmc, 
care se poate face auzit și de 
la o stație distanță, datorită 
duduitului baritonal. Cuplul 
livrat lin de la turații joase 
face modelul Harley-David-
son Softail Standard FXST 
un cruiser de cursă lungă. 
Preferă să abordeze virajele 
în mod destins, fiindcă atuul 
său este că te îmbie să parcurgi 
distanțe lungi în confort. La 
fel ca și MGA, este creat pen-
tru crusing. Adică te învață că 
viața înseamnă să te bucuri de 
călătorie. •

STEFANO ALBAROSA & MG MGA ROADSTER
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ADVERTORIAL ROȚI, ACCESORII ȘI SERVICII BMW ADVERTORIAL ROȚI, ACCESORII ȘI SERVICII BMW

Pregătirea Pregătirea 
de iarnăde iarnă

GARANȚIA 
ANVELOPELOR DE 

IARNĂ BMW
Anvelopele cu simbol stea 

() achiziționate de la un 
dealer autorizat BMW sunt 
însoțite de o asigurare gra-
tuită de 36 de luni. Aceasta 
cuprinde despăgubiri pentru 
furt, vandalism și deteriorări 
cauzate de exemplu de obiecte 
ascuțite sau lovirea bordurii. 
Procentul rambursării după 
achiziționare poate fi de 100% 
din valoarea anvelopelor în 
primul an, 75% în al doilea 
an și 50% în al treilea an. 

GAMA AMPLĂ DE 
JANTE ȘI ACCESORII 

BMW
BMW oferă un catalog 

amplu de roți originale, care 
completează armonios desig-
nul modelelor sale. Acestea 
sunt realizate din materiale 
ușoare, dar foarte reziste, și au 
o tehnologie de vopsire rezis-
tentă în orice anotimp. Vopsi-
rea multistrat rezistă la gerul 
din timpul iernii precum și la 
uzura cauzată de gheață, zăpa-
dă, murdărie și sarea folosită 
pentru dezghețarea șoselelor.

A
nve lope le 
sunt cele 
care trans-
pu n  p e 
c a  r o  s a b i l 

parametrii de performanță și 
abilitățile dinamice ale auto-
mobilelor. Din acest motiv, 
BMW colaborează cu elita 
producătorilor de anvelope 
(precum Michelin, Pirelli, 
Goodyear etc.) pentru a crea 
anvelope cu specificații dedi-
cate fiecărui model din gama 
sa. Aceste anvelope disponibile 
la toți partenerii autorizați se 
disting prin marcajul stea (). 
Ele sunt bazate pe modele de 
anvelope găsite în comerț, 
însă au design, dimensiuni, 
compoziție și tehnologii cre-
ate și adaptate pentru fiecare 
model BMW.

Testarea și proiectarea an-
velopelor cu simbol stea () 
ale automobilelor BMW poate 
dura până la 3 ani. În acest in-
terval o multitudine de anvelope 
sunt supuse la aceleași teste rigu-
roase prin care trec și prototipu-
rile viitoarelor modele de serie 
BMW. Testele se desfășoară atât 

De asemenea, BMW oferă 
o multitudine de accesorii utile 
în sezonul de iarnă. Lista inclu-
de lanțuri pentru zăpadă (care 
nu afectează jantele), kit pentru 
repararea anvelopelor în caz de 
pană, soluții pentru curățarea 
jantelor, cutii de bagaje pentru 
plafon și suporți pentru schiuri 
și plăci de snowboarding.

SERVICIILE DE 
MONTARE ȘI 

DEPOZITARE A 
ROȚILOR

Dealerii autorizați BMW 
oferă servicii pentru montarea 
roților de iarnă, cu aparatură 
specializată și tehnicieni care 
aplică expertiza BMW. Odată 
cu schimbarea roților sunt ve-
rificate atât sistemul de frânare, 
cât și uzura anvelopelor. Acestea 
sunt măsuri necesare pentru a 
circula în siguranță iarna.

Totodată, dealerii auto-
rizați BMW oferă și serviciul 
de depozitare a roților de vară 
pe timpul iernii. Acestea sunt 
ținute în condiții optime de 
temperatură și umiditate și 
sunt ferite de uzură. •

#whateverhappens
#BMWService

în laboratoare cât și pe diferite 
circuite, precum legendarul 
Nürburgring, dar și în cele mai 
extreme condiții meteo de pe 
planetă. Mai exact, BMW are 
un centru de testare în Suedia, 
unde testează mașinile și vari-
antele de anvelope de iarnă pe 
traseele și lacurile înghețate de 
lângă Cercul Polar.  

În plus, anvelopele din echi-
parea originală BMW integrea-
ză cele mai avansate tehnologii. 
Compoziția și designul cauciu-
curilor sunt perfecționate pen-
tru a scădea gradul de uzură 
și rezistența la înaintare, care 
inf luențează consumul de 
combustibil și energie. De ase-
menea, zgomotul de rulare este 
redus prin soluții de antifonare 
lipite pe interiorul anvelopelor. 
Iar BMW are deja o tradiție în 
a oferi anvelope care pot rula 
temporar și cu pană, în funcție 
de severitatea perforării. Asta 
înseamnă că automobilul nu 
este imobilizat, nu trebuie che-
mat serviciul de asistență ruti-
eră și nu este necesară schimba-
rea roții, care este mai dificilă și 
incomodă în condiții de iarnă.  

PENTRU UN NIVEL ÎNALT DE 
PERFORMANȚĂ ȘI EFICIENȚĂ, 
BMW RECOMANDĂ CLIENȚILOR SĂ 
ALEAGĂ ANVELOPELE DE IARNĂ CU 
SIMBOL STEA () DIN ECHIPAREA 
ORIGINALĂ A MODELELOR 
SALE. ACESTEA SUNT OFERITE 
DE DEALERII AUTORIZAȚI BMW, 
ALĂTURI DE O GAMĂ EXTINSĂ DE 
ACCESORII ȘI SERVICII
DEDICATE SEZONULUI RECE.

Text: Alex Buțu • Foto: BMW

Anvelopele cu 
simbol stea () 
create special 

pentru BMW trec 
prin 50 de teste 

de calitate.
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DRIVE ŠKODA ENYAQ 80X ŠKODA ENYAQ 80X DRIVE

ÎN VERSIUNEA 80X, ŠKODA ENYAQ 
PUNE LA BĂTAIE TOATE ATRIBUTELE 
CARE TRANSFORMĂ O MAȘINĂ 
ELECTRICĂ ÎN CEA MAI BUNĂ 
ALEGERE RAȚIONALĂ.

Text: Andrei Barbu • Foto: Cars Photo

PachetulPachetul
completcomplet
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ŠKODA ENYAQ 80x îți 
îndeplinește toate așteptările 
din punctul de vedere al răs-
punsului dinamic. De exem-
plu, sprintul de la 0 la 100 
km/h este realizat în doar 
6,9 secunde. Și, în același 
timp, platforma care stă la 
baza acestei arhitecturi este 
una aproape perfectă. Chiar 
și încălțat cu jante pe 21 de 
inch, ENYAQ știe cum să 
echilibreze și să jongleze între 
confort și dinamică.

Pe de o parte, direcția 
rapidă, centrul de greutate 
coborât și puterea disponi-
bilă instantaneu te invită să 
explorezi abilități dinamice 
pe care echiparea Sportline 
le sugerează. De cealaltă par-
te, suspensia matură, nive-
lul de rafinament și liniștea 
din interior completează o 

Răspunsul 
rapid al 

direcției, 
centrul de 

greutate jos 
și tracțiunea 

integrală oferă 
un dinamism 

apreciabil, 
considerând 

greutatea 
mașinii.

experiență de condus cizela-
tă. Toatea acestea recomandă 
modelul ENYAQ 80x drept 
una dintre cele mai reușite 
mașini electrice de pe piață.

Cele două motoare elec-
trice lucrează într-un tandem 
perfect, care se concentrează 
pe eficiență și pe o livrare 
optimă a cuplului și puterii. 
Are aderență atent gestionată, 
indiferent de condiții, dar lu-
crând într-un angrenaj com-
plex care să acopere nevoile 
de autonomie specifice unei 
mașini electrice cu baterie 
mare. Iar o parte importantă 
din acest angrenaj o reprezin-
tă rezistența la înaintare. Deși 
vorbim despre o caroserie de 
tip SUV/crossover spațios, 
care cântărește aproximativ 
2,1 tone, coeficientul aerodi-
namic este de numai 0,258 și 

Î
n funcție de cerințe, 
dorințe și preferințe, 
ENYAQ poate f i 
configurat astfel în-
cât să acopere orice 

necesitate când vine vorba 
despre deplasarea electrică. 
În configurația aceasta însă, 
mașina își propune să acopere 
toate doleanțele. De la depla-
sare urbană în deplin con-
fort, la drumuri lungi într-o 
notă de sportivitate, până la 
drumuri ceva mai greu acce-
sibile, grație faptului că are 
tracțiune integrală.

Pentru a reuși toate aceste 
sarcini, versiunea 80x ape-
lează la o baterie mare, cu o 
capacitate de 77 kWh, și la 
două motoare electrice, astfel 
încât plusul de tracțiune să 
fie asigurat. Prin urmare, cu 
265 de cai-putere și 425 Nm, 

DRIVE ŠKODA ENYAQ 80X ŠKODA ENYAQ 80X DRIVE

Buna izolarea fonică e 
completată de suspensiile 
confortabile, care estompează 
denivelările cu nivel mic de 
zgomot și vibrații.
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de litri pe care să-i umpli cu ba-
gaje. Unde mai pui că soluțiile 
de depozitare și micile artificii 
practice sunt atât de ingenioase 
încât e greu de înțeles de ce nu 
toată lumea le aplică.

Și abia acum urmează 
partea unde cehii excelează. 
În versiunea sa de bază, cu un 
singur motor electric, cu bate-
ria mică, ENYAQ are un preț 
de listă de 44.416 de euro, cu 
TVA inclus. Ei bine, în cazul 
versiunii 80x prețul de listă e 
cu doar opt mii de euro mai 
mare. Și asta fără să scădem 
eco-bonusul. Practic, dacă 
tragi linie, poți avea versiunea 
80x cu puțin peste 40.000 de 
euro, incluzând aici și TVA.

Și tocmai din acest motiv, 
ŠKODA ENYAQ 80x este, 
din punctul meu de vedere, 
cea mai bună alegere pentru 
un SUV electric, cu integrală, 
pe care îl alegi rațional, fără 
nici cea mai mică urmă de 
îndoială. •

este, cu siguranță, unul din-
tre motivele care-i oferă lui 
ENYAQ autonomie foarte 
bună.

De fapt, în urma datelor 
de consum înregistrate în 
timpul testului, la drum în-
tins vorbim despre peste 400 
de kilometri. Iar în mediul 

din punct de vedere tehnolo-
gic, cât și din punctul de ve-
dere al motorizării, tracțiunii 
și autonomiei.

Și nu-ți imagina că la nivel 
de spațiu și caracter practic 
există vreun compromis. Nici 
vorbă. Cu un ampatament de 
aproape 2,8 metri, ENYAQ 
oferă atât de mult spațiu în in-
terior încât uneori nici nu mai 
știi ce să faci cu el. Iar portba-
gajul îți pune la dispoziție 585 

Propulsia cu două  
motoare electrice 
gestionează eficient cei  
265 CP pentru o autonomie 
ce poate depăși 500 km.

urban de peste 500 de ki-
lometri. În condiții reale de 
trafic! Mai mult, dacă iei în 
calcul și faptul că ENYAQ 
80x poate să se încarce cu 135 
kW de la surse ultra-rapide, 
realizezi repede că pachetul 
propus de ŠKODA este unul 
cât se poate de atractiv. Atât 

DRIVE ŠKODA ENYAQ 80X

ŠKODA
ENYAQ 80X 

DATE TEHNICE
PREȚ de listă cu TVA (EURO): 
de la 52.619
PUTERE (CP): 265
CUPLU (Nm): 425
0-100 KM/H (s): 6,9
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 160
CONSUM MEDIU (kWh/100 km):  
16,7
AUTONOMIE WLTP (km): 521

EXCELENȚĂ Un pachet complet 
pentru mobilitatea electrică.
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desigur, încărcarea se poate face 
și la o simplă priză domestică.

Partea bună este că șoferul 
poate alege rularea în mod 
electric, hibrid sau cu motorul 
termic. În plus, poate selecta 
conservarea unui nivel de încăr-
care a bateriei, pentru a păstra 
autonomia electrică de exemplu 
pentru mersul în oraș. Și poa-
te activa funcția de încărcare 
în mers, caz în care este folosit 
motorul termic în acest scop.

Versatilitatea lui BMW 
330e sunt completate și de 

reducând volumul portbaga-
jului de la 480 la 375 litri.

Dar sistemul plug-in hybrid 
compensează prin versatilitate 
și consum redus de combusti-
bil. Bateria cu o capacitate bru-
tă de 12 kWh (11,2 kWh net) 
susține o autonomie pur electri-
că de 52-60 km (WLTP). Ast-
fel se poate tempera consumul 
de benzină până la 1,5 - 2 l / 
100 km. Iar pornirile și mersul 
prin aglomerația urbană sunt 
foarte line, mulțumită rulării 
electrice. Bateria se încarcă și cu 

DRIVE BMW 330e xDrive BMW 330e xDrive DRIVE

BMW 330e xDrive promite o 
autonomie electrică de până 

la 60 km și își încarcă bateria 
și în mers.

km/h în 5,8 secunde, cu doar 
0,1 secunde mai lent decât 
BMW 330i xDrive cu 245 
CP produși de același motor 
de 2 litri cu benzină. Această 
performanță este apreciabilă, 
ținând cont de faptul că 330e 
xDrive cântărește 1.825 kg, 
în timp ce un model 330i 
xDrive cu același 2 litri pe 
benzină are 1.595 kg. De-
sigur, diferența de greutate 
este explicată prin adăugarea 
motorului electric și a bateri-
ei litiu-ion, aceasta din urmă 

hibridăhibridă
RealitateRealitate

A chiz iț ionarea 
unu i  plug-
in hybrid are 
avantaje pre-

cum cele câteva mii de euro 
subvenționate de stat prin Pro-
gramul Rabla Plus și taxele mai 
mici datorită motoarelor cu 
cilindree mai mică și emisiilor 
reduse. Aceste argumente fac 
modelul BMW 330e xDrive 
o alegere bună inclusiv pentru 
flotele companiilor care vor o 
mașină cu statut premium, dar 
oferă beneficii de eficiență. 

Propulsia este formată 
dintr-un motor de 2 litri cu 
benzină, o baterie litiu-ion 
și un motor electric integrat 
în cutia de viteze. Motorul 
cu 4 cilindri are tehnologie 
BMW TwinPower Turbo și 
dezvoltă 184 CP și 300 Nm. 
Iar cel electric generează 109 
CP și 265 Nm. Per ansamblu 
sistemul hibrid produce 252 
CP. Însă BMW 330e are stan-
dard și funcția XtraBoost, 
activată fie când selectează 
șoferul modul Sport, fie la 

kick-down. În aceste cazuri 
se livrează instantaneu încă 
40 CP, timp de 10 secunde. 
Funcția XtraBoost este dis-
ponibilă chiar și când bateria 
propulsiei plug-in hybrid este 
consumată. 

Modelul testat de noi are 
și versiunea Steptronic Sport 
a transmisiei, care costă 
doar 102 euro suplimentari 
și are setări care fac și mai 
prompte schimbările celor 
8 trepte. BMW 330e xDri-
ve demarează de la 0 la 100 

ajutorul sistemului de frânare 
regenerativă și folosindu-se mo-
torul termic. Însă trebuie alocat 
timp și pentru încărcarea de la 
priză. Mai exact, puterea de în-
cărcare este de 3,4 kW, astfel că 
alimentarea completă a bateriei 

durează 3,75 ore. Deci, pentru 
eficiență, este recomandabil 
ca mașina să fie încărcată de 
exemplu în timp ce se fac cum-
părăturile la hypermarket. Iar 
dacă ai stație în parcarea de la 
serviciu e cu atât mai lejer. Și, 

Text: Alex Buțu • Foto: Dragoș Savu

BMW 330e xDrive ESTE VARIANTA 
PLUG-IN HYBRID A SEDANULUI 
BAVAREZ CARE ÎNCEARCĂ SĂ ÎMPACE 
PE TOATĂ LUMEA. ESTE EFICIENT ȘI 
CONFORTABIL, DAR OFERĂ UN NIVEL 
ÎNALT DE RAFINAMENT DINAMIC.
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1.230 de euro și are amortizoa-
rele controlate electric. Aces-
tea își adaptează calibrarea în 
fracțiuni de secundă, conform 
condițiilor de drum. Iar șoferul 
are la rândul său posibilitatea de 
a alege între mai multe varian-
te de calibrare, care favorizează 
confortul sau caracterul sportiv. 
Toate acestea ajută la compen-
sarea surplusului de kilograme 
adus de sistemul plug-in hybrid 
și completează rafinamentul di-
namic al lui 330e. •

sistemul de tracțiune integrală 
xDrive, care echipează și mo-
delul din test. Diferența de 
preț dintre modelele 330e cu 
tracțiunea integrală și tracțiune 
spate este de 2.500 de euro. 

Dar avantajul lui xDrive este 
că asigură dinamism printr-o 
distribuire complet variabilă a 
cuplului între cele două punți, 
având ambreiaj multidisc con-
trolat electronic. 

De altfel, am apreciat că 
ținuta de drum a lui BMW 
330e xDrive are la fel ca și pro-
pulsia un caracter dual foarte 
armonios. Este o mașină care 
oferă un nivel înalt de confort, 
dar demonstrează clar de ce 
Seria 3 este în segmentul său 
un etalon în ceea ce privește 
plăcerea condusului. Asta se 
datorează pe de o parte siste-
mului de direcție variabilă in-
clus în echiparea standard, cât 
și șasiului adaptiv M, care costă 

BMW 330e
xDrive Sedan

DATE TEHNICE
PREȚ de listă cu TVA (EURO): de 
la 56.525
PUTERE (CP): 292
CUPLU (Nm): 420
0-100 KM/H (s): 5,8
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 230
CONSUM MEDIU (l/100 km): 
1,5-2,0
EMISII CO2 (g/km): 33-45

EXCELENȚĂ Propulsie și ținută 
de drum versatile.

Odată cu facelift-ul, Seria 3 a 
primit panoul de bord digital 

și curbat, care aliniază 
ecrane de 12,3 și 14,9 inch.

DRIVE BMW 330e xDrive

ŞI SERVICIILE BMW.
CU ACCESORIILE ORIGINALE 

BUCURAȚI-VĂ DE IARNĂ, 
ÎN TOATĂ SPLENDOAREA EI.



35 �  IARNĂ 2022 – 2023IARNĂ 2022 – 2023 � 34GENTLEMAN’S CAR WWW.GENTLEMANSCAR.RO

MERCEDES-AMG EQE 43 4MATIC DRIVEDRIVE MERCEDES-AMG EQE 43 4MATIC

Pregătește-tePregătește-te
să fii uimit!să fii uimit!
DACĂ AMG AR FI FĂCUT MAȘINI ELECTRICE DINTOTDEAUNA, 
AȘA LE-AR FI FĂCUT. CU JANTE MARI, CU UN VOLAN 
SUPERB, CU SCAUNE PROFILATE ȘI SUNET ARTIFICIAL. 
ȘI CU VREO 858 DE NM, CÂT SĂ JUSTIFICE DIN PLIN 
PREZENȚA LOGO-URILOR SPECIFICE. NOUL EQE DIN GAMA 
MERCEDES-EQ E O PREZENȚĂ SPECTACULOASĂ, DAR MERITĂ 
CEI PESTE 100.000 DE EURO?

Text și foto: Andrei Barbu

Text: Andrei Barbu • Foto: Bogdan Paraschiv 
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EQE e olimpic la matematică. 
Tracțiunea sa integrală calculează 
de 160 de ori pe secundă cuplul 
ideal transmis la roți.

Cei 476 de cai putere electrici te trăznesc  
cu o poftă de condus cât să nu duci dorul  
unui V8 bi-turbo.

P
e numele său 
complet Mer-
c e de s -A MG 
EQE 43 4MA-
TIC, mașina 

îți pune la dispoziție suficien-
tă putere încât să cam uiți de 
V8-uri bi-turbo. Mai exact, e 
vorba despre 476 de cai-pute-
re. Și cuplu cât să uiți de un 
V12 supra-alimentat. Adică 
fix 858 de Nm. Ceea ce, după 
toate standardele de putere și 
cuplu, înseamnă enorm.

Cele două motoare elec-
trice primesc energie de la o 
baterie mare, cu o capacitate 
utilă de 90 kWh. Fiind vorba 
despre atât de multă putere și 
atât de mult cuplu, acest AMG 
are un sistem de management 
al tracțiunii capabil de 10.000 
de calcule pe minut. Și după 
ce trage linie alege modul op-
tim în care să trimită puterea 
pentru cel mai bun nivel de 
aderență posibil. Și, ca prin 
magie pură, acest sedan din 
viitor cu ale sale 2,5 tone de 
metal și alte materiale bine 
alese accelerează de la 0 la 100 
km/h în 4,2 secunde. Și uite 
așa, cu demonstrații de forță 
brută - vorbim totuși despre 

850 Nm - înțelegi de ce lumea 
vede propulsia electrică drept 
alternativă pentru viitor.

Acum să nu crezi că 
EQE-ul este o mașină de li-
nie dreaptă. Pentru că ai fi 
departe de adevăr. Suspensia 
pneumatică se interpune între 
roți și caroserie și se luptă cu 
masa mașinii, cu gropile, cu 
denivelările și cu mișcările 
de ruliu. Și, din fericire, 
acestea sunt bătălii pe care 
AIRMATIC-ul le câștigă de 
fiecare dată. Iar atunci când 
distribuția cuplului, prin sis-
temul 4MATIC, e analizată 
de 160 de ori pe secundă, poți 
să fii sigur că împărțirea vari-
abilă a cuplului livrează pute-
rea acolo unde trebuie și acolo 
unde e nevoie de ea.

Și mai e ceva ce EQE 43 
face foarte bine: se pliază pe 
cerințele tale. Volanul superb 
ascunde două butoane prin 

MERCEDES-AMG EQE 43 4MATIC DRIVEDRIVE MERCEDES-AMG EQE 43 4MATIC
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Performanțele demne de reputația AMG 
fac cu atât mai apreciabilă autonomia ce 
ajunge la 533 km.
care poți seta diferiți parame-
tri ai mașinii. De la modul în 
care puterea e livrată, sau nive-
lul de intervenție al controlului 
tracțiunii, și până la sunetul 
care-ți este transmis artificial, 
prin boxe. Știu că sună mai de-
grabă ca o găselniță de market-
ing, dar crede-mă că nimic din 
experiența acestei mașini nu e 
lăsat la întâmplare. Și nici nu 
vei găsi sisteme sau opțiuni care 
să existe doar de dragul de a fi.

Pe de altă parte, nu trebu-
ie să uităm că această mașină 
trebuie să ofere un spectru de 

experiențe. Iar atunci când 
vrei confort, crede-mă că 
îl ai din plin. Și totul se în-
tâmplă datorită unui interior 
minunat, dar și mulțumită 
modului în care EQE te ține 
departe de zgomotele de afa-
ră. Bateria e împachetată ca 
un sandwhich uriaș în mate-
riale fono-absorbante. N-ai 
niciun zgomot de rulare, 
iar vântul se aude doar dacă 
mergi cu geamul deschis. De 
asemenea, direcția integrală 
virează și roțile spate până la 
3,6 grade, în sens opus sau si-

milar cu roțile față, în funcție 
de viteză.

Până la urmă, EQE 43 e o 
demonstrație de forță din partea 
Mercedes-AMG și asta se reflec-
tă inclusiv în cazul prețului. Pen-
tru că e vorba despre 108.030 
de euro, cu TVA inclus. Și nu, 
nu sunt deloc bani care să-ți 
prisosească. Dar în acest caz, 
EQE este o mașină spectacu-
loasă, care se conduce superb și 
demonstrează că eficiența ener-
getică și puterea uriașă pot face 
echipă bună când nimeni nu e 
dispus la compromisuri. •

DRIVE MERCEDES-AMG EQE 43 4MATIC

MERCEDES-AMG
EQE 43 4MATIC

DATE TEHNICE
PREȚ de listă cu TVA (EURO): 
de la 108.030
PUTERE (CP): 476
CUPLU (Nm): 858
0-100 KM/H (s): 4,2
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 210
CONSUM MEDIU (kWh/100 km):  
19,7-22,5
AUTONOMIE WLTP (km): 533

EXCELENȚĂ O veritabilă alterna-
tivă electrică pentru un V8 AMG.
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DANI OȚIL & HONDA CIVIC e:HEV DANI OȚIL & HONDA CIVIC e:HEV

PROPULSIA NOII GENERAȚII HONDA CIVIC e:HEV E 
CAPABILĂ SĂ-ȘI REGENEREZE ÎN MERS ENERGIA FOLOSIND 
UN MIX DE BENZINĂ ȘI ELECTRICITATE. ȘI CINE SĂ NE 
EXPLICE MAI BINE DESPRE ABILITATEA DE A REGENERA LA 
FIECARE RESTART ENERGIA BUNĂ, DECÂT DANI OȚIL? 

Text: Alex Buțu • Foto: Bogdan Paraschiv 

RestartRestart
electrizantelectrizant

S
ă luăm startul în 
fiecare zi lin dar 
cu energie cred 
că este ceva ce ne 
dorim cu toții. 

Iar Dani Oțil și noua Honda 
Civic cu propulsie full hybrid 
au acest exercițiu. Emisiunea 
Neatza cu Răzvan și Dani 
este difuzată de Antena 1 de 
14 ani, a primit între timp 
titlul de Super Neatza și este 
cel mai longeviv și de succes 
matinal din istoria televiziunii 
românești. Iar a 11-a generație 
Honda Civic este acum dis-
ponibilă cu o nouă propulsie 
e:HEV, care îi permite să por-
nească în mod electric, lipsit 
de zgomot și vibrații, și să 
ruleze cât mai mult folosind 
electricitatea, lucru care face 
mai relaxat și eficient condu-
sul în vacarmul și aglomerația 
traficului urban.

Honda Civic e:HEV are 
un sistem de propulsie com-
pus dintr-un motor turbo de 
2 litri cu benzină, două mo-
toare electrice, o transmisie 
e-CVT și o baterie litiu-ion. 

Propulsorul cu injecție di-
rectă de benzină se remarcă prin 
faptul că are eficiență termică de 

41%. Este un record pentru un 
motor cu ardere internă dispo-
nibil pe o mașină de serie, iar 
asta aduce avantaje cum este 
consumul redus de combustibil. 
De altfel, noul Civic e:HEV este 
creditat cu un consum mixt de 
4,7 l/100 km pentru echiparea 
Elegance sau 5 l/100 km pen-
tru echipările Sport și Advance. 
Și am fost plăcut surprinși să 
constatăm că pe parcursul a 2 
zile de test am înregistrat un 
consum de circa 5 l/100 km, 
circulând atât în București, cât 
și în afara acestuia. 

Șoferul are libertatea de 
a comuta oricând între mo-
durile Normal, Sport, Econ 
și Individual, în funcție de 
preferințele sale. Astfel sunt 
fructificate în mod eficient 
resursele celor două tipuri de 
motoare. Mai exact, Honda 
Civic e:HEV este propulsa-
tă de motorul electric care 
generează 184 CP (135 kW) 
și cuplu maxim de 315 Nm. 
Fiind motor electric, acest 
cuplu este livrat prompt la 
accelerări cu poftă, dar per-
mite rularea foarte lină și 
fără zgomot. Între timp, mo-
torul cu 4 cilindri alimentat 

HONDA CIVIC e:HEV

DATE TEHNICE
PREȚ de listă cu TVA (EURO): 
de la 32.990
PUTERE (CP): 184
CUPLU (Nm): 315
0-100 KM/H (s): 7,8
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 180
CONSUM MEDIU (l/100 km): 4,7 
EMISII CO2 (g/km): 108

EXCELENȚĂ Propulsie hibridă 
eficientă și dinamism rafinat.
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trase, frânări etc., ca un pilot 
mediu și gentleman driver. 
Dar să scoți din 143 CP ai 
motorului pe benzină 184 CP 
la roți mie mi se pare tare. Aici 
intervine electricitatea. Eu 
sunt un om care se uită mai 
mult la cuplu și mai puțin la 
cai putere. Gândește-te că de 
la 180 și ceva de Nm ai moto-
rului pe benzină, după ce tre-
ce curentul din baterie la roți 
dispui de 315 Nm. Asta chiar 
mi se pare tare!“

Cu aceste resurse Honda 
Civic e:HEV atinge viteza 
maximă de 180 km/h. Și ac-
celerează de la 0 la 100 km 
în 7,8 / 7,9 / 8,1 secunde, în 
funcție de varianta de echipa-
re (Elegance/Sport/Advance).

Lui Dani i-a plăcut și cum 
este procesat și transmis su-
netul motorului termic prin 
difuzoarele sistemului audio 
din mașină. Îi place cum con-
tribuie la plăcerea condusului 
această coloană sonoră sinte-
tică. „Este vorba despre faptul 
că prin sistemul audio se difu-
zează și sunete care simulează 
schimbarea treptelor de vite-
ză. Deși propulsia utilizează 
o transmisie de tip e-CVT, 
adică are variație continuă, 
deci este lipsită de trepte de 

Rolul 
principal al 

motorului cu 
benzină este 
să producă 

energia pentru 
motorul 

electric care 
asigură 

propulsia.

viteză propriu-zise.“ - sublini-
ază Dani. Ba chiar, senzația 
de schimbare a treptelor este 
percepută veridic și pentru 
că odată cu sunetul care si-
mulează schimbarea vitezei 
și acul turometrului indică o 
variație în nivelul de turații. 

Iar atributele pentru plă-
cerea condusului nu se rezu-
mă la propulsie. La fel ca și 
generațiile anterioare, noua 
Honda Civic are una dintre 

cele mai apreciabile ținute de 
drum din segmentul com-
pact. Sistemul de direcție 
este precis și are o asistare 
atent cântărită pentru a te 
face să te simți mereu conec-
tat la reflexele mașinii. Adică 
nu ai impresia că învârți de 
volan de parcă ai mesteca în 
cafea, așa cum multe mașini 
sunt calibrate în prezent. Dar 
manevrabilitatea este ușoară 
și în aglomerația urbană. Iar 

suspensiile sunt un mare atu 
al noului Civic, deoarece 
oferă un nivel lăudabil de 
estompare a denivelărilor, 
fără zgomot și cu vibrații 
contenite foarte bine. 

De asemenea, ținuta de 
drum rezultă și din felul în care 
este distribuită greutatea între 
cele două punți. Bateria este 
amplasată sub bancheta din 
spate și nu sacrifică volumul 
portbagajul, care este generos 
(410 litri). În plus rigiditatea 
torsională a caroseriei a cres-
cut cu 19% și ecartamentul la 
roțile din spate este mai lat cu 
18 mm. Iar Dani a apreciat în 
mod deosebit și măsurile de 
reducere a greutății, pe care 
le-a comparat cu acelea din 
competițiile de motorsport la 
care participă de mulți ani. De 
exemplu, capota de aluminiu a 
noului Civic este cu 43% mai 
ușoară decât a fostei generații, 
în timp ce hayonul este din 
rășină și cântărește cu 23% 
mai puțin. Toate acestea fac 
șoferul să se simtă mai conec-
tat la experiența condusului, 
deoarece amplifică ținuta de 
drum dinamică. Iar pen-
tru Dani aceste calități sunt 
esențiale, mai ales în timpul 
curselor la care participă ca pi-

LOCAȚIE
Dumbrava Vlăsiei
Nr. 1/122, 077015
0040 741 175 153
contact@dumbravavlasiei.ro

cu benzină produce 143 CP 
și 186 Nm, este cuplat la o 
transmisie automată e-CVT 
și are cu precădere rolul de 
a produce energia necesară 
pentru motorul electric care 
propulsează mașina. Al doilea 
motor electric este de fapt un 
generator care încarcă bate-
ria. Iar în acest sens Honda 
Civic e:HEV are un avantaj 
important prin faptul că se 
încarcă în mers. La fiecare 
frânare sau decelerare bate-
ria este încărcată. Intervenția 
frânării regenerative poate fi 
setată pe 4 trepte de intensita-
te, folosindu-se padelele de la 
volan. Așadar, noul Civic nu 
necesită încărcare de la priză.

Dani Oțil remarcă la rân-
dul său eficiența acestui sistem 
full hybrid: „Eu nu sunt meca-
nic. Eu mă pricep cel mult la 

DANI OȚIL & HONDA CIVIC e:HEV DANI OȚIL & HONDA CIVIC e:HEV

DIGITAL ȘI ANALOG
Dani apreciază că noua 
interfață digitală nu a 
renunțat la butoanele 
intuitive pentru comenzi 
esențiale. 
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hondatrading.ro
Modelul din imagine este Civic e:HEV, Sport, culoarea Premium Crystal Blue Metallic. Consum (WLTP) între 4,4-5,0 (l/100km), emisii CO2 
mixte: 113 (g/km).  Măsurătorile, preluate din testele laboratoarelor conform reglementărilor UE, sunt prezentate în scop comparativ și nu 
reflectă neapărat experienţa actuală de condus.

Next level
Hybrid

Noul

cule de pe banda ta și de pe 
banda opusă. La drum lung 
am apreciat că în ecranul din 
spatele volanului erau ilustra-
te vehiculele. Iar ilustrațiile 
corespundeau cu TIR-urile, 
mașinile mici și motocicle-
tele pe care le întâmpinam 
pe traseu.“ - precizează Dani 
Oțil, pentru care siguranța 
este un factor important, 
mai ales din postura sa de 
părinte.

De altfel, noua Honda Ci-
vic tocmai a primit punctajul 
maxim de 5 stele în cadrul 
testelor de siguranță și colizi-
une realizate de EuroNCAP. 
Este echipată standard cu 11 
airbag-uri. Dintre acestea fac 
parte airbag-uri pentru ge-
nunchii șoferului și pasage-
rului din față. Și este inclus 
și airbag-ul central, care se 
umflă între scaunele din față 
pentru a nu permite lovirea 
șoferului și pasagerului în ca-
zul unui impact lateral. •

lot în Campionatul Național 
de Viteză în Coastă, precum 
și în Campionatul Național 
de Super Rally, unde conduce 
un Radical SR4 care reprezin-
tă tocmai reducerea la esențial 
a unei mașini de curse.  

Tot referitor la experiența 
de la volan, Dani s-a bucurat 

siunea Elegance păstrează 
indicatorul de viteză analog, 
alăturat unui ecran digital 
de 7 inch. Dar Dani a con-
dus și modelul Advance și 
i-au plăcut ilustrațiile din 
instrumentarul digital care 
fac parte din funcțiile nume-
roaselor sistemele inteligente 
pentru asistarea siguranței 
și condusului. „Noul Civic 
are o multitudine de senzori 
care detectează celelalte vehi-

Honda Civic e:HEV promite 
autonomie maximă de 
până la 840 km. Iar 
consumul mixt de benzină 
este de 4,7-5,0 l/100 km.

că, deși a fost implementată o 
nouă interfață digitală, Hon-
da Civic reintroduce butoane 
de control în ecranul tactil de 
9 inch din centrul planșei de 
bord. La nivelul de echipare 
Advance instrumentarul de 
bord este 100% digital, cu 
ecran de 10,2 inch. Iar ver-

DANI OȚIL & HONDA CIVIC e:HEV
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A TREIA GENERAȚIE BMW X1 A „DAT CU 
SEEN“ TUTUROR CRITICILOR, IAR ACUM 
RĂSPUNDE CU UN „WINKY SMILEY FACE“.

între mașini. Un design bun 
îți poate asigura jumătate din 
succes, iar BMW cunoaște 
plus valoarea acestui talant 
de la MINI și Rolls- Royce. 
Când ceilalți încep să-și se-
mene, trebuie să faci o mu-
tare curajoasă într-o direcție 
care să te schimbe radical 
și să-ți ofere un avantaj de 
prospețime. Desigur, există 
riscul unei schimbări prea 
bruște, cu care clientul să se 
obișnuiască mai greu. În ca-
zul ăsta, primele impresii nu 
funcționează în favoarea ta 
și s-ar putea să ai un început 
de semestru mai greoi. Dar 
BMW este obișnuit și cu asta 
- perioada Bangle a fost unul 
dintre cele mai bune exerciții 
de business “win or lose”. 
Unde câștigurile nu au fost 
de bani, pierderile s-au trans-
format în “know-how”.

BMW a făcut un salt 
imens pentru designul noilor 
modele. A riscat cu acea grilă 
pentru noul BMW Seria 4, cu 
farurile pentru noul BMW 
Seria 7 și cu opulența noului 
XM. Și-au dorit ca mașinile 
lor să arate distinct de orice 
altceva există acum pe piață 
și au reușit. Rămâne de văzut 
dacă riscul ăsta se va trans-
forma în like-uri sau în un-
follow. Deocamdată pentru 
unii este mai greu de digerat 
și doar timpul ne poate spune 

F
iecare producă-
tor auto promi-
te ceva. Mer-
cedes promite 
confort, Volvo 

promite siguranță, Audi pro-
mite aderență pe suprafețe 
alunecoase și cele mai fru-
moase beculețe în bord, iar 
BMW, ca de fiecare dată, 
promite sportivitate. Totuși, 
în ultima vreme, cam toată 
lumea promite de toate, ca 
un fel de “all-inclusive, best 
buy, early booking, last mi-
nute, doar acum, grăbește-te 
să prinzi cea mai bună ofertă”.

Bineînțeles, toți oferă ches-
tii și din felia celuilalt - mulți 
spun acum despre mașinile 
lor că sunt plăcute de condus, 
sigure, confortabile, dotate 
cu cele mai noi tehnologii. Și 
nu greșesc când spun asta - e 
puțin adevărat, chiar dacă e și 
puțin fals. Toate brand-urile 
sunt blindate cu tehnologii 
de ultimă oră, cele mai sigure 
sisteme de asistență pasivă și 
activă, opționale care să aducă 
un plus de confort și rafina-
ment. Așadar, cum mai faci 
diferența? Dacă toți oferă de 
toate, din același bufet cu in-
grediente, unde mai este la-
tura creativă, unde mai este 
distinctul, personalitatea?

Am putea spune că de-
signul a rămas criteriul care 
face cu adevărat o diferență 

BMW X1 xDrive23d DRIVEDRIVE BMW X1 xDrive23d

Text: Mihai Alexandrescu • Foto: Cars Photo

LikeLike
and followand follow
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Un design 
bun îți poate 

asigura 
jumătate 

din succes, 
iar BMW 
cunoaște 

plus valoarea 
acestui talant 

de la MINI și 
Rolls- Royce.

lui, una care-l deosebește de 
frații săi fără să-l înstrăineze 
de familie. Sportivitatea lui 
este una mai ascunsă, trebuie 
descoperită de la volan, acolo 
unde te așteaptă cu sustenabi-
litate, conectivitate, confort, 
siguranță. Cum altfel?

Interiorul din noul BMW 
X1 este o evoluție peste me-
die față de modelele anterioa-
re. Practic, totul pare dintr-o 
generație viitoare, atât layout-
ul cât și materialele, tehnologia. 
Atât de mare este saltul încât 
te întrebi dacă mai merită să-
ți cumperi un X3. Este mai 
aerisit, mai expresiv, mai lu-
minos. Materialele sunt parcă 
prea bune pentru clasa asta. 
Singurul lucru care deranjea-
ză cu adevărat în noul BMW 
X1 este înlăturarea acelei rotițe 
iDrive care te ajuta să navighezi 
prin meniu. Acum totul este 
digital, cam lipsit de formă și, 
implicit, ușor golit de simțuri, 
de ASMR-uri. Volumul port-
bagajului a crescut și el cu 35 li-
tri, ajungând până la 540 litri și 
1.600 de litri cu bancheta spate 

BMW X1 nu 
mai pare sfios 
pe lângă un 
X3 sau un 
X5, ci are o 
postură a lui, 
una care-l 
deosebește 
de frații 
săi fără să-l 
înstrăineze 
de familie.

dacă cele dintâi impresii vor 
rămâne și cele din urmă.

Pe lângă sportivitate, 
BMW vorbește tot mai des 
despre sustenabilitate și co-
nectivitate. Sunt doi termeni 
aproape la fel de nelipsiți în 
comunicatele și declarațiile de 
presă recente. Asta înseamnă 
că, dacă până acum forma 
mașinilor lor era dictată într-
o proporție mare de sportivi-
tate, acum trebuie să se mu-
leze pe o formă dictată de trei 
criterii - lucru care afectează 
atât designul exterior cât și 
designul interior.

BMW X1 pare să fie un 
astfel de model - desenat 
pentru criteriile viitoare ale 
mărcii. Promisiunea pentru 
sustenabilitate a contribuit 
decisiv la aerodinamica aces-
tei mașini. Deși a crescut con-
siderabil în dimensiuni - e cu 
53 mm mai lung, 24 mm mai 
lat și 44 mm mai înalt, BMW 
X1 este unul dintre cele mai 
aerodinamice mașini din 
clasa ei (0,26 Cx). Sub acei 
rinichi se ascund sisteme de 

siguranța la impactul cu pi-
etonii. Proporțiile mașinii 
sunt, într-adevăr, mai robus-
te decât în cazul generațiilor 
precedente, dar asta nu-l face 
să pară greoi, static.

Dimportivă, BMW X1 nu 
mai pare sfios pe lângă un X3 
sau un X5, ci are o postură a 

răcire pentru motor care se 
transformă în aerodinamică 
activă. Mai puțin vânt care ți 
se opune se traduce într-un 
consum mai mic și un zgomot 
în cabină mai redus. Capota 
din aluminiu pare că ascun-
de motoare de curse, dar ea 
este umflată pentru a crește 

BMW X1
xDrive23d

DATE TEHNICE
PREȚ de listă cu TVA (EURO): 
de la 47.005
PUTERE (CP): 211
CUPLU (Nm): 400
0-100 KM/H (s): 7,4
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 225
CONSUM MEDIU (l/100 km):  
4,8-5,4
EMISII CO2 (g/km): 125-141

EXCELENȚĂ Identitate distinctă 
și tehnologii avangardiste.

BMW X1 xDrive23d DRIVEDRIVE BMW X1 xDrive23d
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rabatată. Așadar, noul BMW 
X1 punctează și la capitolul 
versatilitate.

Dar, să fie totul numai pe 
plus? Nu chiar - e clar că noua 
generație a câștigat la multe 
capitole importante, unde 
generațiile anterioare nu stă-
teau cel mai bine, dar ceva 
s-a pierdut totuși. S-a mai 
pierdut din sportivitate, acel 
criteriu care, până nu demult, 
era cel mai important pentru 
marca bavareză. Nu mult, 
dar suficient încât să o simți. 
Ceea ce... nu e chiar atât de 
rău. Generațiile anterioare se 
simțeau în majoritatea cazu-
rilor mult prea rigide pentru 
un crossover de oraș. Erau 
sportive din obligație pentru 
tradiția mărcii, fără ca această 
sportivitate să aducă cu ade-
vărat un plus mașinii.

Dacă renunți la jantele 
de 20 inch, noul BMW X1 
se poate lăuda cu un confort 
pe care și șoferii de Merce-
des-Benz sau Land Rover l-ar 
invidia. Nu mai este chiar 
atât de ușor de strunit pentru 
un condus sportiv, direcția 
pare reglată mai mult pen-
tru manevre ușoare în oraș 
decât pentru viraje atacate 
cu aplomb. Asta-l face pe X1 
să se simtă mai mult ca un 

X5, chiar dacă este mai ușor 
și mai compact decât acesta. 
Răspunde mai greu la co-
menzile șoferilor, cu pasiunea 
unui chelner grec la ora 12, 
dar aș considera-o o schim-
bare în bine, nu în rău - ceva 
mai multă relaxare la volan 
nu strică niciodată.

Dacă ar fi să trecem pe 
listă lucrurile pierdute în 

raport cu acelea câștigate, 
noul BMW X1 ar fi pe plus. 
Este acum un pachet mai 
cuprinzător, o ofertă mult 
mai ușor de acceptat chiar și 
pentru fanii break-urilor, o 
opțiune pentru șoferul tânăr 
maturizat devreme. De fapt, 
poți enumera mult mai mul-
te categorii ori stereotipuri 
de clienți pentru noul X1 

Singurul lucru care deranjează cu adevărat 
în noul BMW X1 este înlăturarea rotiței 
iDrive care te ajuta să navighezi prin meniu.

deoarece este o mașină care 
poate satisface o mulțime de 
cerințe, oricât de diferite ar 
fi ele. Dovadă stă și numărul 
mare de motorizări din care 
poți alege - opt motoare, 
dintre care trei diesel, trei 
pe benzină și două hibride, 
toate cuplate la transmisii 
automate.

În concluzie, noul BMW 
X1 reușește să dea un refresh 
bine venit în această clasă, un 
punct și de la capăt care cu 
siguranță va atrage noi clienți 
- unii dintre ei veniți de la 
alte mărci, alții care vor să 
păstreze marca și să schimbe 
doar perspectiva. E un BMW 
care-și exprimă sportivitatea 
într-un mod mai discret și 
adoptă o ținută de drum care 
se mulează mai bine pentru 
calm, pentru buna adaptare 
a discursului politic și pen-
tru incluziune socială. Nu e 
perfect, dar are niște filtre 
care-i ascund foarte bine mi-
cile neajunsuri și cu siguranță 
își va găsi noi followeri măcar 
pentru asta. •

DRIVE BMW X1 xDrive23d

BMW M 1000 R
EXTRAVAGANT DE PUTERNIC

PRIN 3ASY RIDE DE LA 355 € / LUNĂ
(TVA ŞI CASCO INCLUSE)
Această ofertă este disponibilă la dealerii participanți BMW Motorrad și este emisă de către UniCredit Leasing Corporation IFN SA.
Prețul ofertat este pentru o motocicletă BMW M1000R cu o configurație specifică, este exprimat în EURO și include TVA. Ratele s-au obținut prin BMW 3asy Ride Select (care este un leasing 
financiar) cu un avans de 10%, pe o perioadă contractuală de 48 de luni cu rate lunare fixe (dobândă EURO fixă) și 52% valoare reziduală garantată ca opțiune finală de plată. Ratele includ 
TVA 19% și asigurarea multianuală CASCO. Plata finală opțională se achită în cazul în care clientul dorește să păstreze motocicleta la finalul contractului de leasing. Dacă utilizatorul dorește să 
returneze motocicleta la final de contract, acesta nu mai trebuie să efectueze plata finală opțională. În funcție de starea în care este returnată motocicleta pot exista costuri suplimentare generate de 
necesitatea efectuării unor reparații (care nu sunt acoperite de garanție sau CASCO) sau pentru depășirea rulajului agreat în contract. 
Oferta este destinată exclusiv persoanelor juridice și este supusă unor termene și condiții. Finanțarea este condiționată de aprobarea dosarului de finanțare depus de client prin dealerii participanți 
către UniCredit Leasing Corporation IFN SĂ.  Oferta este valabilă până la 30.12.2022, dar poate fi modificată, retrasă sau prelungită în orice moment.
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RANGE ROVER EVOQUE P200 AWD DRIVEDRIVE RANGE ROVER EVOQUE P200 AWD

ManiereManiere
aristocratearistocrate

EVOQUE ÎȘI MERITĂ PRESTIGIUL DE RANGE 
ROVER, PRECUM ȘI LOCUL ÎN ACEASTĂ 
FAMILIE DE SUV-URI ARISTOCRATE. ȘI ÎȘI 
JUSTIFICĂ STATUTUL CU TEHNOLOGII DE 
ELECTRIFICARE, CONFORT, VERSATILITATE 
ÎN OFF-ROAD ȘI UN RAFINAMENT ELEVAT. 

Text: Alex Buțu • Foto: Cars Photo

A d o u a 
generație a 
mo de lu lu i 
Evoque a 
debutat în 

2018, iar în 2020 gama sa de 
motorizări a fost actualizată 
cu o propulsie plug-in hybrid 
cu 300 CP, precum și cu 
două noi variante diesel mild-
hybrid, cu 163 și 204 CP. Ast-
fel, toată gama de motorizări 
include sisteme de electrifi-
care. Deoarece și propulsia 
cu benzină care produce 
200 CP beneficiază de avan-
tajele sistemului mild-hybrid. 
Iar în testul acesta am făcut 
cunoștință cu modelul P200 
AWD, care are motorul turbo 
de 2 litri, cu 4 cilindri, din 
noua generație Ingenium. 
Acest propulsor alimentat cu 
benzină lucrează în tandem 
cu un starter-generator angre-
nat prin curea, care primește 
energie de la o baterie auxili-
ară amplasată în podea. 

Sistemul mild-hybrid efi-
cientizează consumul și re-
duce emisiile de CO2, având 
funcții variate. Susține o 
parte dintre sistemele elec-
trice ale mașinii și asigură o 
funcționare mai armonioasă 
și lipsită de vibrații a sistemu-
lui Start/Stop. Acesta oprește 
motorul când mașina este 
staționară sau la viteze de sub 
17 km/h (dacă șoferul apasă 
frâna). Dar grație hibridiză-
rii repornirea motorului este 
gentilă, astfel că mersul bară 

la bară în aglomerația urbană 
este mai confortabil. 

De asemenea, Evoque 
P200 AWD are și sistem de 
frânare regenerativă, care 
încarcă bateria suplimenta-
ră inclusă în sistemul de hi-
bridizare. Folosind această 
energie, starterul generator 
preia din sarcina motorului 
cu benzină și îi oferă un plus 
de suflu când se accelerează. 
Așadar, acest sistem mild-
hybrid oferă și un răspuns 
mai prompt al propulsiei 
când este solicitată, de exem-
plu în timpul depășirilor. Un 
avantaj este și faptul că tot 
cuplul de 320 Nm este dis-
ponibil încă de la 1.200 rpm 
și până la 4.000 rpm. Livra-
rea cuplului și a celor 200 CP 
are loc într-un mod lipsit de 
răspunsuri bruște, mulțumită 
și transmisiei automate cu 
9 trepte, care dă priorita-
te eficienței și schimbărilor 
line. De altfel, constructorul 
britanic creditează modelul 
Evoque P200 AWD cu un 
consum de 8,9-9,6 l/100 km. 
Iar în timpul testului noi 
am înregistrat chiar și 
8,6 l/100 km, circulând atât 
în forfota din București, cât și 
pe DN1. Deci valorile oficia-
le sunt plauzibile. Și asta este 
de apreciat mai ales fiindcă 
vorbim despre un SUV care 
cântărește peste 1,8 tone.

Până la urmă Evoque este 
un model premium, ticsit 
cu tehnologii și sisteme in-
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Evoque este un etalon 
în segmentul SUV-urilor 
premium compacte pentru 
confortul oferit de suspensii.

teligente. Iar felul în care se 
așează pe șosea este unul din-
tre avantajele esențiale care 
îl impun drept un etalon de 
confort în segmentul SUV-
urilor premium compacte.

Este o mașină care îți 
transmite robustețe și rafi-
nament prin ținuta de drum. 
Și suspensiile sunt un factor 
principal. Putem spune chiar 
că sunt cele mai confortabile 
suspensii din segment. Chiar 
dacă nu integrează perne de 
aer și alte tehnologii sofistica-
te, la fel ca frații mai mari din 
familia Range Rover, trecerea 
peste denivelări, șine de tram-
vai și limitatoare de viteză este 
făcută cu un grad de estom-
pare elevat. Nivelul înalt de 
confort este păstrat și când 
treci peste denivelări succe-
sive. Și atunci zgomotele par 
trecute prin vată și vibrațiile 
sunt contenite foarte bine. 
Evoque se comportă așa cum 
știe un aristocrat britanic să-și 
conțină și să-și mascheze cu 
demnitate și ștaif momentele 
când îi este provocat tempera-
mentul. Maniera galantă, de 
gentleman, este și cea cu care 
îi place lui Evoque cel mai 

mult să-l tratezi când îl con-
duci. Are un stil relaxat, care 
te face să învârți de volan la 
fel de grațios și calm ca și cum 
ai mesteca în tradiționalul 
ceai britanic de la ora 5. 

Însă Evoque nu este doar 
manierat. Ci și versatil. Nu 
se sfiește să-și murdărească 
roțile dacă te aventurezi și 
în afara șoselei. Chiar dacă 
nu este un off-roader pentru 
teren greu, are moduri de 
rulare și abilități care îl fac 
mai descurcăreț decât riva-
lii săi. Poate traversa vaduri 
de apă adânci de 600 mm, 
comută de la tracțiunea pe 
puntea față la cea integrală 
în doar 300 milisecunde și 
are un diferențial blocant 
la puntea din spate. De 
asemenea, Evoque folosește 
sistemul Terrain Respon-
se 2 pentru a detecta nive-
lul de aderență și condițiile 

RANGE ROVER EVOQUE P200 AWD DRIVEDRIVE RANGE ROVER EVOQUE P200 AWD
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Sistemul mild-hybrid sporește rafinamentul 
sistemului Start/Stop, precum și eficiența și 
răspunsul motorului de 2 litri cu benzină.

de  rulare și își adaptează în 
timp real răspunsul sistemu-
lui de tracțiune. La rândul 
său, șoferul poate selecta și 
diverse moduri care optimi-
zează rularea pe noroi, nisip, 
zăpadă, iarbă etc. Nu lipsesc 
sisteme precum cel de asis-
tare la coborârea pantelor. 
Iar Evoque face și mai ușor 
condusul în off-road putând 
fi echipat opțional și cu o 
așa-zisă funcție de „capotă 
transparentă“. Adică șoferul 
poate vedea obstacolele de 
sub roțile din față, fiindcă 
în ecranul central din planșa 
de bord sunt afișate imagi-

nile captate de o cameră vi-
deo din partea frontală a lui 
Evoque. 

Apropo de tehnologiile 
digitale, Evoque a fost ac-
tualizat și cu un nou sistem 
infotainment, care primește 
actualizări over-the-air pentru 
funcții, aplicații și navigație. 
În varianta Pivi Pro sistemul 
are ca și în cazul lui Range 
Rover Velar un ecran de 10 
inch în centrul planșei de 
bord, care este tactil și esca-
motabil. Iar sub el se află un 
ecran tactil de 10 inch, care 
include și butoanele rotative 
pentru climatizare. Standard 

instrumentarul de bord este 
format din ceasuri de tip ana-
log, care încadrează un ecran 
TFT. Și opțional este integrat 
un instrumentar de bord com-
plet digital, cu ecran de 12,3 
inch. Nu lipsesc conectivita-
tea Apple CarPlay și Android 
Auto, încărcarea wireless pen-
tru smartphone și sistemul de 
recunoaștere vocală pentru 
numeroase comenzi.

Toate acestea vin într-o 
prezentare premium, care 
preia estetica avangardistă 
tipică familiei Range Rover, 
precum și materialele rafinate 
din habitaclu. •

DRIVE RANGE ROVER EVOQUE P200 AWD

RANGE ROVER
EVOQUE P200 AWD

DATE TEHNICE
PREȚ de listă (EURO):
de la 47.020 +TVA
PUTERE (CP): 200
CUPLU (Nm): 320
0-100 KM/H (s): 8,6
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 216
CONSUM MEDIU (l/100 km):  
8,9-9,6
EMISII CO2 MIXTE (g/km): 200-217

EXCELENȚĂ Avangardism etalat 
cu maniere aristocrate.
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COSMIN TUDORAN ȘI MOTO-HUB BMW MOTORRAD COSMIN TUDORAN ȘI MOTO-HUB BMW MOTORRAD

O
mul nostru 
a apărut 
pe scena 
muzica lă 
româneas-
că în înde-

părtatul an 1999, cu formația 
Ca$$a Loco. Bistrițean la origi-
ne, în 2000 s-a mutat în Capita-
lă unde avea nevoie de un mijloc 
de transport rapid și eficient, 
moment în care a intrat în scenă 
un scuter Piaggio Typhoon. În 
2003 și-a luat permisul pentru 
categoria A, în același timp cu 
cel pentru categoria B. Au ur-
mat și alte scutere, zeci de mii 
de kilometri parcurși pe două 
roți, apoi și relația cu BMW 
Motorrad, al cărei mărci este 
ambasador în România.

Întrebat fiind dacă mai 
folosește scuterul atât de frec-
vent, odată ce s-a văzut cu un 
BMW R 1250 GS Adventure în 
garaj, Cosmin ne spune: „Ohoo, 
sunt scuterist cu peste 10 mii de 
ore la ‘volan’ ceea ce m-ar putea 
transforma ușor în ‘specialist’, 
după unele vorbe. Cum să nu-l 
folosesc? Pe lângă că e job-de-

scription ca ambasador BMW 
City Mobility, nu doar că îi salut 
valoarea practică, dar primele 
plecări în primăverile tinere sunt 
mai mult decât o încântare. Plă-
cerea de a pleca la oraș știind clar 
că vei fi mai mult decât relaxat, 
neavând nici un stres legat de 
trafic și parcare este colosală. Și 
nu glumesc. Are valoare practi-
că, sentimentală și o latură de 
grijă în a rula mai mare decât 
cu orice autoturism.” 

Și de unde legătura cu 
BMW Motorrad? „Cred că 
pașii au fost simpli, fiind oa-
recum cu sigla asta în față de 
când eram tinerel. Însă pe par-
tea moto trebuie să le recunosc 
importanța și oamenilor pe care 
i-am cunoscut prin intermediul 
mărcii, iar cum ei sfințesc lo-
cul, m-am uns și eu pas cu pas. 
M-am dat cu mir bavarez și am 
devenit un fan înrăit.” 

Așadar, când îl întrebăm 
despre motocicleta și scuterul 
preferate, răspunsul nu are cum 
să ne surprindă: „Mă voi referi 
exclusiv la ce am sub ‘brad’, și 
anume 1250 GSA Triple Black 

Text: Marius Băcilă • Foto: Dragoș Savu

COSMIN TUDORAN ESTE CEEA CE S-AR 
NUMI UN OM MULTILATERAL DEZVOLTAT. 
LA BAZĂ INGINER HORTICULTOR, 
PASIONAT DE VINURI (DE UNDE ȘI IDEEA 
DE PROFUDEVIN), ARTIST, SCUTERIST 
ȘI MOTOCICLIST FERVENT... CE SĂ MAI, 
OMUL LE ARE PE TOATE. AM STAT 
PUȚIN DE VORBĂ CA SĂ AFLĂM CARE-I 
LEGĂTURA DINTRE EL ȘI VEHICULELE 
MOTORIZATE PE DOUĂ ROȚI.

și C400 GT, tot negru. Că am 
tot văzut că negru slăbește și 
am zis să par mai slăbuț atât în 
GSDry cât și-n outfit mai de 
oraș. Deși, la scuter recunosc, 
m-aș mai da cu fotoliul C 650 
GT câteodată că tare mult îmi 
plăcu modelul respectiv.”  Ul-
tima dată când am vorbit cu el, 

Cosmin 
Tudoran este 
ambasador 
BMW Motorrad 
în România.

PASIUNE PASIUNE 
FĂRĂ LIMITEFĂRĂ LIMITE
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BMW R 1250 GS
AVENTURA FĂRĂ LIMITE

Curiozitate neliniștită, curaj, întotdeauna ceva nou de descoperit: pentru asta există R 1250 GS. 
A devenit simbolul motocicletelor adventure de-a lungul deceniilor și continuă să impresioneze. 
Dotarea suplimentară precum sistemul de încălzire a șeii îți conferă un plus de confort și datorită 
celor șapte moduri de deplasare stăpânești suveran orice situație de deplasare. Cu acest GS 
aspirația ta la descoperiri nu cunoaște granițe.
Viraje succesive, pietriș aruncat de roata spate, călătorii fără sfârșit: cu R 1250 GS decizi cum 
va arăta aventura. Tehnologia sa de top și echiparea cuprinzătoare te conduc sigur, dinamic 
și confortabil pe orice drum.

Trăiești #SpiritOfGS.

MOTO-HUB

avea un C 650 GT și spunea 
că și-ar dori un GS. Acum, 
că îl are, cât de mult și cum 
îl folosește? „Nu atât de des 
precum aș vrea, de exemplu 
anul curent făcând ture doar 
prin țară, dar nimic de lăudat. 
Deși am prieteni care folosesc 
GSA-ul mai mult pentru de-
plasările în oraș, după primele 
ture mi-am dat seama că prefer 
scuterele pentru asta, GSA-ul 
fiind o unealtă bună pentru 
satisfăcut pofta de descoperi-
re, de aventură și necunoscut. 
Nu mă pot lăuda cu off-road-
ul încă, e ceva pentru lista de 
anul viitor.” În atâția ani și ki-
lometri, sigur a adunat multe 
aventuri memorabile, așa că 
îl întrebăm despre asta: „Cea 
mai memorabilă experiență 
de până acum a fost turul în 
Andaluzia, unde m-aș cam 
întoarce în primăvară. Turul 
respectiv, organizat de Moto-
Hub, a fost pentru mine o pie-
tricică bună de temelie în noua 
viață pe 2 roți, având plăcerea 
de a descoperi alături de alți te-
merari mult mai bine pregătiți 
și cu mii de kilometri în plus. 

Lucru care nu a fost tratat cu 
vreo diferență, ba dimpotri-
vă, ajutându-mă efectiv să-mi 
îmbunătățesc mersul. Niște 
oameni faini și profesioniști.” 

Că tot aduseși vorba de 
Moto-Hub, parcă ne tot în-
tâlnim pe-acolo în ultima 
vreme. „Cu ei am o relație 
de prietenie sinceră”, răs-
punde Cosmin. „Este un 
hub unde dai de oameni din 
diferite domenii cu care poți 
lega tot soiul de legături, 
povești ale împătimiților și 
profesioniștilor. Mai are și o 

latură sentimentală, sunt în 
curtea USAMV și cum mi-a 
plăcut mâncatul 6 ani la can-
tină, trec cu drag pe-acolo.” 
Din vorbă-n vorbă, ajungem 
la probleme motociclistic-fi-
losofice și la explicația far-
mecului motocicletei față de 
alte vehicule terestre. „Pentru 
mine este senzația de „tu cu 
tine”, de dansat singur, de 
gândit la traseu și la ce faci”, 
ne spune simpaticul ardelean. 
„Poate e prea mult, dar aș fo-
losi o comparație cu tenisul, 
în care spațiul pe care-l ocupi 

și ce anume faci cu «racheta» 
țin exclusiv de frâiele tale. 
Alte forțe, altă senzație, altă 
responsabilitate.” Ce și-ar 
dori să facă pe motocicletă 
și nu a făcut încă? „Aș zice 
500.000 de kilometri safe, 
cam asta mi-aș propune. Și, 
mai apoi, multe rute prin 
lume. Unele propuse pentru 
la anul, de exemplu ar fi să bi-
fez o Africa de Sud, o sesiune 
de „window shopping” prin 
Toscana și niște Alpi bavarezi. 
Tot ce trebuie e timp.” 

Din ce ne spune, dedu-
cem că pasiunea lui pentru 
cele două roți motorizate este 
foarte puternică. „Clar a plecat 
de pe poziția de «curiozitate», 
apoi urcă spre «hobby», ca mai 
apoi să se transforme în pasi-
une serioasă”, spune Cosmin. 
„Iar, din ce mă știu, diferența 
de la pasiune la meserie nu e 
mică, ar fi pentru mulți pasul 
următor. Clar nu aș mai trăi 
fără două roți în fața casei, 
fără această soluție zilnică, 
așa că m-aș declara spre ca-
pătul mai intens al spectrului 
pasiunii.” •

COSMIN TUDORAN ȘI MOTO-HUB BMW MOTORRAD

LOCAȚIE
MOTO- HUB BMW Motorrad
Bd-ul Expoziției, nr. 1-3, 
Cămin A2 Agronomie, 
Sect. 1, București
office@moto-hub.ro
0721 294 294
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DUPĂ SUCCESUL ÎNREGISTRAT 
CU 150.000 DE EXEMPLARE 
COMERCIALIZATE ÎN PRIMII 4 ANI DE 
CARIERĂ, AUDI E-TRON PRIMEȘTE 
ACTUALIZĂRI IMPORTANTE ȘI ESTE 
REBOTEZAT AUDI Q8 E-TRON.

Pentru ambele formate de 
caroserie, modelul Q8 e-tron 
este disponibil cu trei versi-
uni de motorizări. Propulsia 
de bază cu 2 motoare electrice 
produce 250 kW (cu modul 
Boost activat) și cuplu de 664 
Nm. Aceste modele denumi-
te Audi Q8 50 e-tron și Audi 
Q8 Sportback 50 e-tron au 
autonomie electrică de 491, 
respectiv 505 km (WLTP), 
având baterie cu o capacitate 
netă de 89 kWh.

Modelele superioare, Q8 
55 e-tron, au tot 2 motoare 
electrice și implicit tracțiune 
integrală. Acestea dezvoltă 
300 kW (în modul Boost) și 
664 Nm. Autonomiile sunt 
de 582 și 600 km (WLTP) 
pentru Q8 55 e-tron și Q8 
Sportback 55 e-tron. 

Vârfurile de gamă bene-
ficiază de 3 motoare electri-
ce. Audi SQ8 e-tron și Audi 
SQ8 Sportback e-tron ge-
nerează 370 kW (cu Boost) 
și 973 Nm. Iar viteza lor 
maximă este de 210 km/h, 
spre deosebire de plafonul 
de 200 km/h al modelelor 
cu puteri inferioare. Cele 
două modele de top promit 
să ruleze câte 494 și 513 km, 
cu un plin de baterie, care în 

G
ama de mo-
dele electrice 
produse în 
serie de Audi 
a fost inau-

gurată în 2018 cu SUV-ul 
e-tron. În prezent gama con-
structorului german cuprin-
de 8 automobile alimentate 
exclusiv cu electricitate și va 
depăși 20 de modele până în 
2026. De asemenea, Audi are 
în plan ca în termen de 11 ani 
să devină exclusiv producător 
de mașini electrice. 

Evoluția aceasta cu ritm 
susținut a pieței electricelor 
este ref lectată și de actuali-
zările primite de bestseller-ul 
Audi e-tron. Odată cu face-
lift-ul, SUV-ul a primit și un 
nume nou: Audi Q8 e-tron. 
Și se distinge prin elemente 
precum noul logo Audi cu 
design bidimensional și grila 
frontală restilizată, cu o ban-
dă luminoasă care conturează 
partea ei superioară. De ase-
menea, retușarea estetică a 
adus și o optimizare la nivel 
aerodinamic. Acum SUV-
ul are coeficient de frecare 
cu aerul scăzut de la 0,28 la 
0,27, iar pentru versiunea lui 
Sportback îmbunătățirea este 
de la 0,26 la 0,24.

AUDI Q8 E-TRON PROFILPROFIL AUDI Q8 E-TRON

Text: Alex Buțu • Foto: Audi

Curentul Curentul 
schimbăriischimbării



65 �  IARNĂ 2022 – 2023IARNĂ 2022 – 2023 � 64GENTLEMAN’S CAR

Audi Q8 e-tron are faruri care proiectează 
indicații pe șosea și poate fi manevrat în 
spațiul de parcare cu smartphone-ul.

cazul lor are capacitate netă 
de 106 kWh (la fel ca vari-
antele Q8 55 e-tron).

Puterea de încărcare a ba-
teriilor este de 150 kW pentru 
Audi Q8 50 e-tron și 170 kW 
pentru Audi Q8 55 e-tron 
și SQ8 e-tron. La stații DC 
care livrează asemenea nivel 
de energie, încărcarea de la 
10 la 80% din capacitatea 
bateriei de 106 kWh durează 
31 de minute, timp în care 
acumulează energie pentru 
parcurgerea a până la 420 km 
(WLTP). De asemenea, în 
echiparea standard Q8 e-tron 
se încarcă de la surse AC cu 
până la 11 kW. Însă opțional 
puterea de alimentare poate fi 
crescută la 22 kW.

Nu în cele din urmă, re-
sursele propulsiilor sunt acum 
fructificate cu și mai mult 
rafinament dinamic. Acest 
lucru se datorează noilor 
calibrări pentru sistemul de 
direcție, ESC și suspensiilor 
peumatice care sunt echipare 
standard și permit ridicarea 
gărzii la sol cu 76 mm. •

PROFIL AUDI Q8 E-TRON

SQ8 e-tron este primul model de serie mare 
oferit de Audi cu trei motoare electrice. 
Acesta dezvoltă 370 kW.

București, Șoseaua Odăi 307–309 (Șos. de Centură), sector 1
Tel.: +4 0722 302 151; office@yamaha-motor.ro

MOTODYNAMICS
Importator oficial Yamaha în România

TRACER 9 GT
www.yamaha-motor.eu/ro 

YAMAHA TRACER 9 GT
ROADS OF LIFE.
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STARCAR

S pectre răspunde 
profeției fondatori-
lor Charles Rolls și 
Henry Royce, care 

apreciau calitățile propulsiei 
electrice. Sir Henry Royce era 
fascinat de electricitate, iar pe 
timpul primei sale aventuri an-
treprenoriale, denumită F. H. 
Royce and Company, a creat 
dinami și motoare electrice 
pentru macarale. Charles Rolls 
a avut o viziune foarte clară 
despre viitorul electrificat. În 
aprilie 1900 a condus un auto-
mobil electric numit Colum-
bia și a declarat că sistemul de 
propulsie al acesteia este ideal. 
Cuvintele lui Charles Rolls des-
pre automobilul electric au fost 
acestea: „Mașina electrică este 
perfect silențioasă și curată. Nu 
există miros sau vibrații și vor 

deveni foarte folositoare când 
vor putea fi instalate stații de 
încărcare fixe. Dar pentru mo-
ment, nu anticipez că mașinile 
electrice vor servi prea bine, 
cel puțin pentru mulți ani de 
acum încolo.“

êêêêê

ROLLS-ROYCE SPECTRE DEBUTEAZĂ 
SPRE FINALUL LUI 2023 ȘI VA FI PRIMUL 

MODEL ELECTRIC DIN ISTORIA DE 
120 DE ANI A MĂRCII BRITANICE.

Text: Alex Buțu • Foto: Rolls-Royce

pulsiilor electrice. Așadar, 
tranziția către propulsia 
electrică va fi percepută ca 
f iind naturală și potrivită 
caracterului și confortului 
tipice Rolls-Royce.

Constructorul britanic 
chiar subliniază că imensa 
baterie de 700 kg amplasată 
în podeaua lui Spectre are și 
rolul de a spori izolarea foni-
că. Iar autonomia pe care o 
oferă este de circa 520 km.

Rolls-Royce Spectre ge-
nerează 430 kW (584 CP) și 
900 Nm. Sprintează de la 0 
la 100 km/h în 4,5 secunde 
(deși cântărește 2.975 kg), are 
tracțiune integrală și virează și 
cu roțile posterioare.

De asemenea, Rolls-Royce 
ne spune că Spectre va în-
cheia teste care străbat peste 
2,5 milioane de kilometri, 
inclusiv în arșița din Africa 
de Sud și pe lacuri înghețate 
de lângă Cercul Arctic. Asta 
simulează 400 de ani de utili-
zare, raportat la media de ki-
lometri parcurși de obicei de 
un automobil Rolls-Royce.  •

ProfețieProfeție
adeverităadeverită

Spectre monitorizează șoseaua pentru a 
adapta amortizoarele și barele antiruliu 
înainte de viraj și pe denivelări.

De altfel, silențiozitatea 
și rafinamentul motorului 
V12 utilizat de modelele 
Rolls-Royce moderne sunt 
la un nivel atât de înalt în-
căt îți oferă o senzație foar-
te similară cu aceea a pro-
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Fără griji pentru întreținerea autovehiculului tău. 
Achiziționează acum pachetul ServiceCare
de la Mercedes-Benz Vans.

Pentru mai multe detalii scanează codul QR


