MISTRZOSTWA ŚWIATA
KOMPAKTOWYCH
NOWY SUV
SUV-ÓW

W RODZINIE

Przedruk artykułu z magazynu
Motor nr 28/2018 z dnia 09.07.2018

PORÓWNANIE 12 kompaktowych SUV-ów

Mistrzostwa świata
kompaktowych SUV-ów
Segment kompaktowych SUV-ów rozwija się bardzo dynamicznie. Samochody
te popularnością ustępują tylko modelom miejskim i kompaktowym, ale szybko
je doganiają. Sprawdziliśmy, który z nich zasługuje na mistrzowski tytuł.
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SsangYong Korando

Jeep Compass
12 kompaktowych SUV-ów
Peugeot 3008
o mocy 130-177 KM
Jeep Compass

Kia Sportage

Silnik: benz., turbo, R4, 1368 cm3
Moc maksymalna: 140 KM

Silnik: benz., turbo, R4, 1591 cm3
Moc maksymalna: 177 KM

Mitsubishi Eclipse Cross

Nissan Qashqai

Silnik: benz., turbo, R4, 1499 cm3
Moc maksymalna: 163 KM

Silnik: benz., turbo, R4, 1618 cm3
Moc maksymalna: 163 KM

Opel Grandland X

Peugeot 3008

Silnik: benz., turbo, R3, 1199 cm3
Moc maksymalna: 130 KM

Silnik: benz., turbo, R4, 1598 cm3
Moc maksymalna: 165 KM

Kia Sportage

Skoda

Volkswagen Tiguan
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Nissan

M
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ija kolejny rok, od kiedy zapanowała moda
na SUV-y, a auta tego
typu wciąż zyskują na popularności. W uropie w pierwszej pięćdziesiątce najpopularniejszych modeli jest 15 uterenowionych (i to nie gdzieś
w ogonie – Tiguan jest piąty,
a ashqai szósty). Podobnie
wygląda gust Polaków. U nas
też – w zależności od tego, czy
analizujemy sprzedaż, czy rejestracje wśród klientów indywidualnych – co trzecie-czwarte z najchętniej wybieranych
aut ma zwiększony prześwit.
W ostatnich miesiącach
na nasze drogi wyjechało kilka
nowych kompaktowych SUV-ów,
m.in. Mitsubishi clipse Cross,
Opel Grandland X czy Skoda

Karoq. Inne doczekały się nowych odsłon (np. Jeep Compass) albo liftingu, jak Nissan
ashqai i SsangYong Korando.
Dlatego postanowiliśmy
sprawdzić, jak wygląda aktualny rozkład sił w świecie samochodów uterenowionych.
W tym celu, przy okazji rozgrywanego właśnie mundialu
w piłce nożnej, zorganizowaliśmy mistrzostwa świata kompaktowych SUV-ów. Swoich reprezentantów wystawiło w nich
7 państw z trzech kontynentów:
Japonia (3 zawodników), rancja, Korea, Niemcy (po 2 graczy), Czechy, iszpania i USA.
Obecnie nabywcy coraz bardziej odwracają się od diesli,
więc skupiliśmy się na wersjach
benzynowych. Wybraliśmy te

mocne, pozwalające osiągnąć
„setkę” w ok. 9 s. I – w miarę możliwości – wyposażone
w automatyczne przekładnie.
Od uczestników tego turnieju
nie wymagaliśmy napędu 4x4
(choć dwóch z nich korzysta
z jego dobrodziejstw).
Sprawdźmy, który z dwunastu graczy wypadł najlepiej.

Jeep Compass
Druga generacja kompaktowego Jeepa zadebiutowała w ubiegłym roku. Wygląda świeżo i ciekawie, a pewne
podobieństwo do większych
modeli tej marki (zwłaszcza
z przodu) dodaje jej charakteru.
Spore fotele z dwuosiową regulacją zagłówków i podparcia lędźwiowego są wygodne.

Trzymanie w zakrętach zeszło na dalszy plan. I dobrze,
bo do dynamicznej jazdy nie
zachęcają spore przechyły. Jeep
prowadzi się pewnie, ale nie
daje zbyt dużej przyjemności
kierowcy. Za to zawieszenie
o sporym skoku sprawnie tłumi
wstrząsy. Tylko czasem z okolic kół dochodzi dudnienie, ale
część winy ponoszą 18-calowe
felgi testowanego auta, o cal
większe od seryjnych.
Jako że benzynowy Compass
z automatem nie przystaje ceną
do reszty stawki – kosztuje aż
146 900 zł (to dlatego, że skrzynia taka jest łączona tylko ze
170-konnym „benzyniakiem”,
napędem 4x4 i topowym wyposażeniem) – w jego przypadku
zrobiliśmy wyjątek i do testu

wybraliśmy odmianę o mocy
140 KM z ręczną przekładnią.
Silnik 1.4 turbo jest żwawy, ma spory zakres użytecznych obrotów i zapewnia nie
najgorsze osiągi (0-100 km/h
w 9,4 s) przy średnim spalaniu
na akceptowalnym poziomie
7,8 l/100 km. A do tego okazuje się niezbyt głośny – nawet
podczas przyspieszania.
Takie auto z najbogatszym
wyposażeniem (choć na tle konkurentów wcale nie imponującym) kosztuje 123,7 tys. zł.
Niemało, ale w naszym teście są
4 jeszcze droższe auta.

Kia Sportage
Aktualna odsłona Sportage a
zadebiutowała 3 lata temu, ale
jej nadwozie wciąż wygląda

Renault Kadjar
Qashqai

Mitsubishi Eclipse Cross

Opel Grandland X

Suzuki SX4 S-Cross

Karoq

Renault Kadjar

Seat Ateca

Silnik: benz., turbo, R4, 1618 cm3
Moc maksymalna: 163 KM

Silnik: benz., turbo, R4, 1395 cm3
Moc maksymalna: 150 KM

Skoda Karoq

SsangYong Korando

Silnik: benz., turbo, R4, 1498 cm3
Moc maksymalna: 150 KM

Silnik: benzynowy, R4, 1998 cm3
Moc maksymalna: 149 KM

Suzuki SX4 S-Cross

Volkswagen Tiguan

Silnik: benz., turbo, R4, 1373 cm3
Moc maksymalna: 140 KM

Silnik: benz., turbo, R4, 1395 cm3
Moc maksymalna: 150 KM

Seat Ateca
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* w sesji zdjęciowej wzięła udział mocniejsza wersja z automatem i napędem 4x4, ale oceniliśmy odmianę o mocy 140 KM z napędem na przednie koła
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Jeep Compass 1.4 TMair 140 Limited*

Kia Sportage 1.6 T-GDI 7DCT 4WD GT Line

W nieźle wykończonym wnętrzu Compassa uwagę zwraca kierownica z bardzo grubym wieńcem, obszyta miękką i przyjemną w dotyku skórą. Plus za „męskie” (duże i solidne) klamki i przełączniki.

Dobrze wykonany i ergonomiczny kokpit okazuje się bardzo łatwy
w obsłudze (ma np. pokrętło do regulacji skali mapy). Wersja GT
Line wyróżnia się przyjemnie leżącą w dłoniach kierownicą.

Wygodne fotele z dwuosiowo
ustawianymi zagłówkami średnio podpierają w zakrętach.

Wygodne i prawidłowo wyprofi- Sporo miejsca i obszerna kanalowane siedzenia Kii. Zagłówki pa z regulacją nachylenia oparreguluje się w 2 płaszczyznach. cia (dźwignią przy siedzisku).

Z tyłu – wygodnie wyprofilowana kanapa oraz sporo przestrzeni w każdym kierunku.

Największe drzwi w stawce. Ich Wykończone plastikiem burty
Choć to coraz popularniejsze
Daleko umieszczony panel klirozwiązanie, w teście bezkorko- matyzacji – trzeba oderwać ple- kształt (są szerokie u góry) uła- bagażnika Sportage'a bardzo
wy wlew paliwa ma tylko Jeep. cy od fotela, by do niego sięgnąć. twia montaż fotelików dla dzieci. łatwo porysować.
Kia ma najmniejszy
prześwit
w teście
(ex aequo
ze Skodą)
– 17,2 cm.

Stylowe,
muskularne nadwozie Compassa. Niezłe
20,8 cm
prześwitu.
KIA SPORTAGE 1.6 T-GDI 7DCT 4WD

Szerokość: 182 cm
Szer. wnętrza przód/tył: 144/138 cm

Szerokość: 186 cm
Szer. wnętrza przód/tył: 145/138 cm
1

Poj. bagażnika: 491/1492 l
Ładowność: 672 kg

46

długość: 439/rozstaw osi: 264
* przy fotelu kierowcy odsuniętym metr od pedałów; wymiary w cm, ładowność = masa całkowita minus masa własna
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długość: 448/rozstaw osi: 267

46

66

73*

48

62

62

86-106

60

165

94

94-1
01

Poj. bagażnika: 438/1251 l
Ładowność: 538 kg

Poj. zbiornika paliwa: 62 l
Teoretyczny zasięg: 810 km

94-1
0

Poj. zbiornika paliwa: 60 l
Teoretyczny zasięg: 960 km

97

JEEP COMPASS 1.4 TMAIR 140

atrakcyjnie – zwłaszcza w wersji GT ine z felgami 19 i charakterystycznymi poczwórnymi światłami dziennymi.
W przestronnej i przyzwoicie wykończonej kabinie odmianę tę wyróżniają: skórzana
tapicerka, czarna podsufitka
i przyjemnie leżąca w dłoniach
sportowa kierownica. Warto
zwrócić uwagę na wyjątkowo
łatwą obsługę i rozplanowanie
kokpitu w zgodzie z zasadami
ergonomii. Jadący z tyłu docenią największe w teście drzwi.
Układ jezdny zapewnia
kompromis między prowadzeniem i tłumieniem nierówności. Ze wskazaniem na komfort
– mimo opon o niskim profilu (45) jedyne, co może przeszkadzać na zniszczonej drodze
to dość głośna praca zawieszenia. Na krętej trasie Sportage
całkiem pewnie wykonuje polecenia prowadzącego, ale jego
nadwozie wyraźnie wychyla się
przy gwałtownych manewrach,
nieraz zmuszając SP do zdecydowanej interwencji.
Klienci chcący kupić benzynową wersję z automatem
są skazani na mocniejszą odmianę z napędem obu osi. Silnik 1.6 bije rywali mocą i momentem obrotowym: 177 KM
i 265 Nm. Sportage osiągami
plasuje się jednak w środku
stawki – i to pomimo dwusprzęgłowego automatu, który bardzo szybko przeskakuje
między 7 przełożeniami.
Zużycie paliwa zawodzi
– 9,1 l na 100 km to najgorszy
wynik w teście. A do tego Kia
kosztuje aż 127 tys. zł. Dobrze,
że chociaż ma najbogatsze wyposażenie w stawce. Ostatecznie
Sportage ląduje na 6. pozycji.

Mitsubishi Eclipse Cross
clipse Cross wyróżnia się
dynamiczną linią, ale jego wnętrze nie wygląda zbyt ciekawie.
Za to obsługa okazuje się bardzo łatwa i nie wymaga przyzwyczajenia, mimo zastosowania gładzika do zarządzania systemem multimedialnym (rozwiązanie takie zwykle irytuje).
Nowości Mitsubishi nie polubią wysokie osoby. Z przodu będą narzekać na mały zakres regulacji fotela (zmuszający do kurczenia nóg) i ekranu
head-up (powyżej 185 cm wzrostu nie widać wskazań), z tyłu
– na ograniczoną przestrzeń
na głowy oraz krótkie siedzisko i oparcie. Nie zachwyca też
bagażnik – i minimalne 378 l,
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i 1159 l po złożeniu kanapy
to najgorsze wyniki w teście.
163-konny silnik jest cichy,
pełen życia i ma sporo „pary”
już od niskich obrotów. Szkoda, że jego temperament studzi
bezstopniowy automat. Choć
na tle innych konstrukcji tego
typu wypada nieźle (potrafi symulować biegi i szybko reaguje
na dodanie gazu), i tak chwilami męczy utrzymywaniem silnika na jednostajnych obrotach.
Osiągi są dobre (0-100 km/h
w 9,1 s), ale okupione dużym
zapotrzebowaniem na paliwo
– średnio to aż 8,7 l na 100 km.
clipse Cross nie zapewnia ani Kokpit wygląda (i jest wykonany) lepiej niż ten w popularnym ASX-ie.
ponadprzeciętnego komfortu, Ekran dotykowy umieszczono daleko od kierowcy, ale można go
obsługiwać gładzikiem zamontowanym przy prawym kolanie.
ani wybitnego prowadzenia.
Testowana wersja za 125 990 zł
ma bogate wyposażenie... z kilkoma brakami. Seryjnie oferuje
np. ekran head-up czy podgrzewanie foteli, kanapy, kierownicy i przedniej szyby, ale nawigacji czy skórzanej tapicerki nie
da się do niej nawet dokupić.
Kilka słabych stron sprawiło, że ten udany samochód zajął
dopiero ósme miejsce.

Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 CVT Intense Plus Nissan Qashqai 1.6 DIG-T 160 N-Connecta + Styl

We wnętrzu Qashqaia uwagę zwracają niezłe tworzywa wykończeniowe i ładna kierownica z wyjątkowo małą obudową poduszki
powietrznej. Obsługa nie sprawia najmniejszych problemów.

Nissan Qashqai
Z przodu siedzi się wygodnie,
ale fotela nie da się odsunąć
zbyt daleko od pedałów.

Przesuwana kanapa oferuje
regulację kąta oparcia... i ma
bardzo krótkie siedzisko.

Choć gładziki w samochodach
często denerwują, ten w Mitsubishi działa bardzo dobrze.

Tylko Nissan w testowanej werPoprzeczka z tyłu pogarsza widoczność (wycieraczka obejmuje sji nie wymaga dopłaty za okno
dachowe (duże, nieotwierane).
tylko małą część górnej szyby).

Tu też zakres regulacji fotela jest Skromna przestrzeń na kolana.
Wejście utrudniają najwęższe
za mały. Niedużo miejsca nad
drzwi w porównaniu.
głowami (seryjny szyberdach).

Niski otwór tylnych drzwi. Maksymalna wysokość pakunków to
68 cm, o 14 mniej niż w Atece.
Znana od
lat sylwetka Nissana
Qashqaia
wciąż nie
chce się
zestarzeć.

Bardzo ciekawa linia
Mitsubishi
nieco ogranicza miejsce nad głowami z tyłu.
NISSAN QASHQAI 1.6 DIG-T 160

Szerokość: 181 cm
Szer. wnętrza przód/tył: 143/139 cm

długość: 441/rozstaw osi: 267
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Szerokość: 181 cm
Szer. wnętrza przód/tył: 144/140 cm

Poj. bagażnika: 410/1565 l
Ładowność: 531 kg

93

00

Poj. bagażnika: 378/1159 l
Ładowność: 690 kg

Poj. zbiornika paliwa: 65 l
Teoretyczny zasięg: 1120 km

92-9

Poj. zbiornika paliwa: 63 l
Teoretyczny zasięg: 940 km
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MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 1.5 CVT

83

ashqai to jeden z prekursorów segmentu, a jego obecna
odsłona (debiut w 2013 r., lifting
rok temu) w Polsce bije rywali popularnością (a w uropie
ustępuje tylko Tiguanowi).
I z zewnątrz, i w środku Nissan może się podobać. W kabinie uwagę zwracają przyjemne
tworzywa wykończeniowe i nastrojowe podświetlenie w okolicy dźwigni zmiany biegów.
Skąd taka dźwignia w tym
porównaniu Cóż, automat
można mieć tylko w połączeniu
ze 115-konną jednostką, ale ta
odmiana nie spełnia założeń testu (rozpędza się do 100 km/h
w aż 12,9 s), a silnik 1.6 turbo o mocy 163 KM występuje
wyłącznie z ręczną skrzynią.
W tej wersji ashqai łączy dobre osiągi (9,2 s do „setki”)
z niedużym zużyciem paliwa
(7,4 l/100 km). Bak mieści aż
65 l, co pozwala tankować auto
średnio co 870 km – obie te wartości są największe w stawce.
Nissan nie zachęca do dynamicznej jazdy (wyraźne przechyły nadwozia, niezbyt bezpośredni układ kierowniczy), ale
robi wrażenie bardzo sprawnym tłumieniem wstrząsów.
Z ceną 111 tys. zł ashqai zalicza się do najtańszych propozycji w teście – i to mimo świetnego wyposażenia seryjnego.

46

długość: 439/rozstaw osi: 265
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W jego skład wchodzi nawet
szklany dach, który rozjaśnia
wnętrze, ale też ogranicza przestrzeń, czyniąc kabinę Nissana najciaśniejszą w stawce (bez
okna dachowego też byłaby
w jej ogonie).
ashqai to dobra propozycja,
ale na tle nowszych rywali wyraźnie widać jego słabe strony.
Stąd dopiero 9. miejsce.

Opel Grandland X 1.2 Turbo A6 Elite

Peugeot 3008 1.6 THP EAT6 Allure

Opel Grandland X

24 Motor 28/2018

Jadący z tyłu mają do dyspozycji krótkie siedzisko oraz najmniej miejsca na nogi.

Efektowne fotele ustępują tylko 3008 zapewnia dużo przestrzetym w Oplu. Masaż w obu kosztu- ni w obu rzędach, z tyłu – barje 4000 zł. Dużo miejsca na nogi. dzo niski tunel centralny (3 cm).

Plus za elektryczną regulację
nachylenia siedziska. Podobną
(ale ręczną) ma też Tiguan.

Ładowarkę indukcyjną umiesz- Peugeot (tak jak Nissan, Opel,
W bagażniku nie przewidziano
czono w podłokietniku, przez co Seat, Skoda i VW) ma wszystkie ani jednego haczyka do powiełatwo zostawić telefon w aucie. szyby otwierane automatyczne. szenia siatki z zakupami.
Ciekawie
wyglądający Peugeot ma
największy
prześwit
– 21,9 cm.

Opel Grandland X ma
bardziej
elegancką
linię niż
mniejszy
Crossland X.
PEUGEOT 3008 1.6 THP 165 EAT6

Szerokość: 184 cm
Szer. wnętrza przód/tył: 146/139 cm

Szerokość: 184 cm
Szer. wnętrza przód/tył: 146/142 cm

Poj. bagażnika: 520/1482 l
Ładowność: 650 kg

02

Poj. bagażnika: 514/1652 l
Ładowność: 590 kg

Poj. zbiornika paliwa: 53 l
Teoretyczny zasięg: 880 km

45

długość: 448/rozstaw osi: 268
* przy fotelu kierowcy odsuniętym metr od pedałów; wymiary w cm, ładowność = masa całkowita minus masa własna
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94-1

Poj. zbiornika paliwa: 53 l
Teoretyczny zasięg: 960 km
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OPEL GRANDLAND X 1.2 TURBO A6

64

Zaprezentowane 2 lata temu
3008 wyróżnia się niebanalnym
kokpitem, w którym elektroniczne zegary obserwuje się
nad małą kierownicą. Dobre
wrażenie robi wykończenie
(w tym tapicerowane fragmen-

Najlepszy fotel kierowcy w teście oferuje płynną regulację
pochylenia oparcia.

93-1
00

Peugeot 3008

W nieźle wyglądającym i przyjaznym w obsłudze kokpicie Opla
Jedyny w swoim rodzaju kokpit (podobne są tylko w innych Peuczęść elementów pochodzi z Peugeota (np. panel sterowania szyba- geotach) jest łatwy w obsłudze i wykonany z dobrych materiałów.
mi i klamki, a także menu komputera pokładowego i multimediów). Impulsowa dźwignia automatu działa nieco gorzej niż klasyczne.

59

Grandland X to większy
z dwóch nowych uterenowionych Opli. Tak jak krótszy
o 26,5 cm Crossland X, powstał
przy współpracy z Grupą PSA.
Dlatego dzieli płytę podłogową z Peugeotem 3008. Zresztą
także silnik, który napędza testowane auto. To najmniejsza
(1,2 l) i najsłabsza (130 KM) jednostka w tym porównaniu. I jedyna 3-cylindrowa. W ofercie
Grandlanda X nie ma jednak
innego silnika benzynowego.
Osiągami Opel odstaje
od reszty – „sprint” do 100 km/h
zajmuje mu aż 11,5 s. I odbywa
się przy akompaniamencie nieprzyjemnego warczenia spod
maski. Za to przy stałej prędkości warkot znika, a Grandland X staje się najcichszym autem w stawce. Do jego mocnych
stron należą też płynnie działający automat i najmniejszy w teście apetyt na paliwo. Opel zużywa go średnio 7,1 l/100 km,
o 2 l mniej niż Kia.
Układ jezdny ukierunkowano na komfort – i rzeczywiście
jest on więcej niż przyzwoity.
Zawieszenie sprawnie i cicho
tłumi nawet spore nierówności.
Ceną jest pewna niechęć do dynamicznej jazdy – Grandland X
ma wyraźną skłonność do bocznych przechyłów i do płużenia
przodem (na szczęście interwencje SP są szybkie, ale daleko im do brutalności).
W testowanej wersji Opel
ma rozsądną cenę (113 700 zł),
nie zachwyca jednak poziomem
wyposażenia. Nie licząc odpowiadającego za bezpieczeństwo
– to jest właściwie kompletne
(i najlepsze w stawce). Ostatecznie niemiecki SUV ląduje
na niezłej piątej pozycji.

71*
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długość: 445/rozstaw osi: 268

46

MEGATEST
ty deski rozdzielczej), zastrzeżenia budzi rozmiar szczelin
między niektórymi elementami
kokpitu. A także brak wydzielonego panelu klimatyzacji – jej
ustawienia zmienia się dotykowo, na ekranie centralnym.
Najszersza w teście kabina
zapewnia najwięcej miejsca
na nogi kierowcy i sporo przestrzeni nad głowami. Wyróżnia
się też sporą liczbą schowków
– dwa są pod stopami pasażerów kanapy. Bagażnik ma niezłe 520 l pojemności.
Sprężyste zawieszenie sprawnie „trzyma w ryzach” nadKokpit Kadjara robi zupełnie niezłe wrażenie dopóki czegoś się tu Obrotomierz i prędkościomierz (od niedawna oferowane też w for- wozie Peugeota. Auto chętnie
nie dotknie – pod naciskiem wiele jego elementów trzeszczy. Ekran mie ekranu – fot.) startują „z południa”, co podkreśla sportowy
i bez przesadnych przechyłów
wskaźników jest nieduży, ale daje wiele możliwości konfiguracji.
charakter Seata. Plus za najlepszy system multimedialny w teście. zmienia kierunek jazdy (mała
kierownica potęguje wrażenie
zwinności), imponuje też spokojem i stabilnością w szybkich
łukach. A jednocześnie zapewnia zupełnie niezły komfort.
W cenniku 3008 napędzającej testowanego Opla jednostce
1.2 turbo towarzyszy silnik 1.6
PureTech o mocy 180 KM, jednak do produkcji trafi on dopiero w październiku. Dlatego
w naszym teście wzięła udział
ustępująca mu 165-konna wersja 1.6 T P (wciąż można znaZupełnie przyzwoita kanapa.
Dużo miejsca na kanapie (szcze- leźć nowe egzemplarze). OferuPrzednie siedzenia są spore,
Fotele Seata dobrze trzymają
gólnie nad głowami), ale i dość je ona dobre osiągi – pozwala
bardzo wygodne i zamontowa- I z przodu, i z tyłu Renault
w zakrętach i są wygodne naoferuje niezłą przestronność.
ne dość nisko nad podłogą.
wet po wielogodzinnej jeździe. wąsko otwierane drzwi.
osiągnąć 100 km/h w niecałe
9 s – i zużywa akceptowalne
8,2 l benzyny na 100 km.
Z ceną 127,4 tys. zł (ale można liczyć na rabat) Peugeot ląduje na 2. stopniu podium.

Renault Kadjar 1.6 TCe 160 S-Edition

Seat Ateca 1.4 EcoTSI DSG FR

Renault Kadjar
Połówką podłogi można podzie- W panelu do obsługi szyb podświetlenie otrzymał wyłącznie
lić przestrzeń bagażową (tak
przełącznik szyby kierowcy.
samo jak w Nissanie).

Po złożeniu kanapy na podłoTylko Seat seryjnie ma system
wspomagający parkowanie rów- dze przestrzeni bagażowej
pozostaje wyraźny schodek.
noległe, prostopadłe i ukośne.
W testowanej odmianie FR
Seat Ateca
wygląda
wyjątkowo
korzystnie.

Obła sylwetka Kadjara wciąż
wygląda dobrze. Niezłe
20 cm prześwitu.
SEAT ATECA 1.4 ECOTSI 150 DSG

Szerokość: 184 cm
Szer. wnętrza przód/tył: 143/140 cm

długość: 445/rozstaw osi: 265

44

02

160
49

72*
44

długość: 436/rozstaw osi: 264

64

85-109

66

71*

49

63

84-106

62

161

94-1

Szerokość: 184 cm
Szer. wnętrza przód/tył: 144/139 cm

Poj. bagażnika: 510/1604 l
Ładowność: 545 kg

97

01

Poj. bagażnika: 472/1478 l
Ładowność: 552 kg

Poj. zbiornika paliwa: 50 l
Teoretyczny zasięg: 900 km

95-1

Poj. zbiornika paliwa: 55 l
Teoretyczny zasięg: 910 km

99

RENAULT KADJAR 1.6 TCE 160

Kadjar (debiut 3 lata temu)
dzieli platformę z ashqaiem.
Co więcej, opisywane auto korzysta z tego samego silnika 1.6
(163 KM) co testowany Nissan.
I też z konieczności ma ręczną przekładnię – w obu autach
pracuje ona zupełnie przyzwoicie, przyjemnie lekko, nie lubi
tylko szybkiej zmiany biegów.
enault ma równie dobre
osiągi co ashqai (0-100 km/h
w 9,1 s), ale zużywa nieco więcej
paliwa, zwłaszcza w mieście.
Choć średni wynik na poziomie
7,6 l/100 km i tak nie jest zły.
W wystarczająco przestronnym wnętrzu uwagę zwracają dość niska pozycja „za kółkiem” i łatwość obsługi – także
dobrego systemu multimedialno-nawigacyjnego. Zachwyty
nad powyższymi są jednak zagłuszane przez trzaski dobywające się z niektórych elementów
kokpitu. Część słychać na wybojach, inne pod naciskiem.
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PORÓWNANIE 12 kompaktowych SUV-ów
Skoda Karoq 1.5 TSI DSG Style

SsangYong Korando e-XGi200 AT Sapphire

Wnętrze Karoqa robi wrażenie ergonomią, funkcjonalnością oraz
łatwością obsługi. Szkoda tylko, że uchwyty w drzwiach – co typowe dla nowych modeli Skody – trzeszczą po złapaniu.

Kokpit Korando robi dobre wrażenie (zwłaszcza gruba kierownica),
ale ekran klimatyzacji wygląda dość archaicznie. Podobnie jak
„ząbkowana” droga, po której porusza się dźwignia automatu.

Ale najgorsza jest konsola centralna, którą wystarczy lekko
pchnąć (np. kolanem w zakręcie), by wydała z siebie przeraźliwy zgrzyt.
Plus za przeciętnie pojemny
(472 l), ale funkcjonalny bagażnik z wyjątkowo szerokim otworem załadunkowym.
Minus – za układ jezdny,
który zniechęca do dynamicznej jazdy (mocne przechyły, wyraźna podsterowność), a jednocześnie nie zachwyca tłumieniem wstrząsów. Część winy
za to ponoszą jednak seryjne
w testowanej wersji felgi 19 .
O wielu z wad Kadjara pozwala jednak zapomnieć jego
cena. 100 500 zł to zdecydowanie najmniej w porównaniu. Stąd niezła, szósta pozycja.

Seat Ateca

Dużo miejsca i sportowe fotele
ze zintegrowanymi zagłówkami
za 1400 zł. Warto dopłacić.

Także z tyłu jest wygodnie i nie
brakuje przestrzeni. Minus za
wysoki tunel środkowy.

Na całkiem niezłych fotelach
nie brakuje miejsca. Seryjna
skórzana tapicerka.

Z tyłu – sporo przestrzeni oraz
wygodna kanapa z regulacją
kąta pochylenia oparcia.

System VarioFlex pozwala wyjąć środkowe siedzenie z tyłu,
a zewnętrzne zsunąć do siebie.

Do składania oparć kanapy
w SUV-ie Skody służą niezbyt
wygodne w użyciu taśmy.

SsangYong to jedyne auto w teście, w którym nie występuje
tunel centralny z tyłu kabiny.

Manualny wybór biegów takim
przełącznikiem na dźwigni automatu jest niewygodny.
Korando
ma 7 lat
„na karku”,
ale nie wygląda źle.
To zasługa
2 liftingów.

Proporcjonalna sylwetka może
się podobać. Tylko
17,2 cm
prześwitu.
SSANGYONG KORANDO E-XGI200 AT

Szerokość: 184 cm
Szer. wnętrza przód/tył: 143/137 cm

Szerokość: 183 cm
Szer. wnętrza przód/tył: 141/137 cm

44

długość: 438/rozstaw osi: 264
* przy fotelu kierowcy odsuniętym metr od pedałów; wymiary w cm, ładowność = masa całkowita minus masa własna
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85-106

73*

48

długość: 441/rozstaw osi: 265

46

60

71*

48

60

64

85-108

65

160

168

101

96-1

2

Poj. bagażnika: 486/1312 l
Ładowność: 625 kg

03

Poj. bagażnika: 521/1630 l
Ładowność: 536 kg

Poj. zbiornika paliwa: 57 l
Teoretyczny zasięg: 710 km

95-1
0

Poj. zbiornika paliwa: 50 l
Teoretyczny zasięg: 890 km

94

SKODA KAROQ 1.5 TSI DSG

Zaprezentowana 2 lata temu
Ateca w niezbyt dużym nadwoziu (436 cm długości, tylko
Korando mierzy mniej) kryje
zaskakująco przestronne wnętrze. Żaden z rywali nie oferuje
więcej miejsca na nogi kierowcy i na głowy jadących z tyłu.
Ale przestrzeni nie brakuje
tu w żadnym kierunku. Zastrzeżenia budzi tylko wysoki
tunel centralny. Spory bagażnik
(510 l) ma bardzo wysoki otwór
załadunkowy.
Dynamiczna stylizacja nadwozia (w wersji
podkreślona
czarnymi listwami i delikatnym ospojlerowaniem) zapowiada spore emocje za kierownicą. I faktycznie, sztywno zawieszony Seat potrafi dać kierowcy dużo przyjemności. Jest
zwinny i pozwala precyzyjnie
kontrolować tor jazdy. Podsterowność pojawia się tu późno,
a po ujęciu gazu w łuku auto delikatnie nadrzuca tyłem. Całości dopełniają świetne hamulce.
W dość sztywno zawieszonym Seacie nie ma jednak co liczyć na komfortową podróż.
Układ jezdny pracuje cicho, ale
przenosi wstrząsy do kabiny.
O odpowiednie osiągi (8,9 s
do „setki” ) dba 150-konny silnik 1.4, który szybko „wkręca
się” na obroty, ale dobrze czuje
się przy każdych. Pracuje cicho
i zużywa rozsądne ilości paliwa – średnio 7,7 l na 100 km.
Dwusprzęgłowy automat bardzo sprawnie zmienia biegi
i dobrze je dobiera.
Korzystny stosunek wyposażenia (tylko tu seryjnie otrzymuje się asystenta parkowania
czy elektrycznie sterowany fotel

MEGATEST
kierowcy) do ceny (119 tys. zł)
pozwala Seatowi zająć najniższy stopień podium.

Suzuki SX4 S-Cross 1.4 BJ 4WD A/T Elegance Sun Volkswagen Tiguan 1.4 TSI DSG Highline

Skoda Karoq

Kokpit Suzuki okazuje się wyjątkowo łatwy w obsłudze, ale mógłby być wykonany z wykorzystaniem lepszych plastików. Plus za
bardzo czytelne wskaźniki. Minus za miękką podpórkę pod stopę.

Przyzwoite siedzenia. Nieduża
szerokość kabiny z przodu
zupełnie nie przeszkadza.

Sporo miejsca z tyłu. Plus za
regulację nachylenia oparcia
(choć tylko dwustopniowo).

Świetny fotel z masażem kosztuje 1040 zł. Kąt oparcia ustawia się płynnie, pokrętłem.

Suzuki ma tak korzystną cenę,
że nawet z napędem 4x4 należy
do najtańszych w porównaniu.

Przesadna oszczędność – kieszeń znajdziemy wyłącznie na
oparciu prawego fotela.

Seryjnie oferowane stoliki z wy- Najwyższy w porównaniu tunel
suwanymi uchwytami na napoje centralny (18 cm) przeszkadza
siedzącemu pośrodku kanapy.
(kolejne są w podłokietniku).

Najmniejszy z testowanych
SUV-ów
wygląda
bardzo
zgrabnie.

Dzięki
pakietowi R-Line
(8000 zł)
VW wygląda bardzo
efektownie.

SsangYong Korando

VOLKSWAGEN TIGUAN 1.4 TSI 150 DSG

Szerokość: 179 cm
Szer. wnętrza przód/tył: 139/136 cm

Szerokość: 184 cm
Szer. wnętrza przód/tył: 145/141 cm

Poj. bagażnika: 615/1655 l
Ładowność: 642 kg

73*

48

długość: 430/rozstaw osi: 260

49

165
84-108

76*

50

61

84-105

60

158

95-1

93

95-1

02

Poj. bagażnika: 430/1269 l
Ładowność: 495 kg

Poj. zbiornika paliwa: 58 l
Teoretyczny zasięg: 950 km

02

Poj. zbiornika paliwa: 47 l
Teoretyczny zasięg: 820 km

Trójdzielna kanapa ma regulację
wzdłużną i pochylenia oparć.
Mnóstwo miejsca na nogi.

96

SUZUKI SX4 S-CROSS 1.4 BJ 4WD A/T

64

Korando to prawdziwy weteran. Aktualna generacja debiutowała w 2011 r., ale przeszła
już dwie „kuracje odmładzające” – poważną w 2013 i kosmetyczną w 2017 r. Po tych modernizacjach Korando na pierwszy
rzut oka w niczym nie ustępuje
rywalom z uropy czy Japonii.
Po bliższym poznaniu łatwo
jednak dostrzec pewne różnice. Choćby w wykończeniu
wnętrza (w górnych partiach
znajdziemy twarde plastiki,
w dolnych – twarde i tanie) czy

Najlepszy montaż i najlepsze tworzywa w teście. Seryjne wskaźniki LCD. Na zdjęciu topowa nawigacja, niższy model ma tylko nieco
mniejszy ekran, ale obsługuje się go wygodniej – pokrętłami.

64

Ubiegłoroczny debiutant,
Karoq, wymiarami niemal
dokładnie odpowiada „krewniakowi” spod znaku Seata
i oferuje prawie równie przestronne wnętrze (to tu kierowca znajdzie najwięcej miejsca
na nogi i nad głową). Bije go
jednak na głowę funkcjonalnością – zresztą nie tylko Seata. Wrażenie robi nagromadzenie sprytnych rozwiązań, a wisienką na torcie jest Vario lex
(opcja za 1800 zł) – trzy osobno przesuwane tylne siedzenia,
z których każde można złożyć
lub wymontować z auta.
Standardowo Karoq ma drugi największy bagażnik w tym
teście (521-1630 l). Z Vario lex
maleje on do 479-1605 l, ale
po wyjęciu tylnych siedzeń jego
pojemność to rekordowe 1810 l.
Skoda nie prowadzi się tak
przyjemnie jak Ateca, ale jej
stosunkowo sztywne zawieszenie pozwala pewnie „atakować”
szybkie łuki. Komfort jazdy,
choć lepszy niż w Seacie, pozostaje na dość przeciętnym poziomie – zwłaszcza na krótkich
poprzecznych nierównościach.
Karoq otrzymał nowy silnik
1.5 TSI (Ateca i Tiguan korzystają ze starszego 1.4 TSI). Pracuje on cicho i kulturalnie. Zapewnia minimalne lepsze niż
w Seacie osiągi (0-100 km/h
w 8,8 s), wykazując się przy tym
mniejszym apetytem. rednio
na 100 km zużywa 7,4 l benzyny
– o 0,3 l mniej niż Ateca 1.4 TSI.
Nie najgorzej wyposażony Karoq kosztuje rozsądne
110,5 tys. zł i oferuje najbogatszą listę dodatków (w tym wiele
niedostępnych u rywali).
Dzięki licznym zaletom Skoda wygrywa to porównanie.

48

długość: 449/rozstaw osi: 268
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PORÓWNANIE 12 kompaktowych SUV-ów
DANE TECHNICZNE
Silnik
Pojemność skokowa
Układ cylindrów/zawory
Zasilanie
Moc maksymalna
Maks. moment obrotowy
Napęd
Skrzynia biegów
Hamulce (przód/tył)
Długość/szerokość/wysokość
Rozstaw osi
Średnica zawracania
Masa/ładowność
Maks. masa przyczepy
Poj. bagażnika (min./maks.)
Poj. zbiornika paliwa
Opony
Prześwit

JEEP

KIA

MITSUBISHI

NISSAN

OPEL

PEUGEOT

RENAULT

SEAT

benzynowy, turbo
1368 cm3
R4/16
wtrysk bezpośredni
140 KM/5000
230 Nm/1750
przedni
man./6-biegowa
tarcz. went./tarcz.
439/182/165 cm
264 cm
11,1 m
1430/486 kg
1000 kg
438/1251 l
60 l (Pb 95)
225/60 R17
20,8 cm

benzynowy, turbo
1591 cm3
R4/16
wtrysk bezpośredni
177 KM/5500
265 Nm/1500
4x4
aut./7-biegowa
tarcz. went./tarcz.
448/186/164 cm
267 cm
10,6 m
1508/672 kg
1600 kg
491/1492 l
62 l (Pb 95)
245/45 R19
17,2 cm

benzynowy, turbo
1499 cm3
R4/16
wtrysk bezpośredni
163 KM/5500
250 Nm/1800
przedni
aut./bezstopniowa
tarcz. went./tarcz.
441/181/169 cm
267 cm
10,6 m
1460/690 kg
1600 kg
378/1159 l
63 l (Pb 95)
225/55 R18
18,3 cm

benzynowy, turbo
1618 cm3
R4/16
wtrysk bezpośredni
163 KM/5600
240 Nm/2000
przedni
man./6-biegowa
tarcz. went./tarcz.
439/181/159 cm
265 cm
10,7 m
1369/531 kg
1500 kg
410/1565 l
65 l (Pb 95)
215/55 R18
18,0 cm

benzynowy, turbo
1199 cm3
R3/12
wtrysk bezpośredni
130 KM/5500
230 Nm/1750
przedni
aut./6-biegowa
tarcz. went./tarcz.
448/184/161 cm
268 cm
11,1 m
1370/590 kg
1100 kg
514/1652 l
53 l (Pb 95)
225/55 R18
18,8 cm

benzynowy, turbo
1598 cm3
R4/16
wtrysk bezpośredni
165 KM/6000
240 Nm/1400
przedni
aut./6-biegowa
tarcz. went./tarcz.
445/184/162 cm
268 cm
10,7 m
1300/650 kg
1550 kg
520/1482 l
53 l (Pb 95)
225/55 R18
21,9 cm

benzynowy, turbo
1618 cm3
R4/16
wtrysk bezpośredni
163 KM/5200
240 Nm/2000
przedni
man./6-biegowa
tarcz. went./tarcz.
445/184/161 cm
265 cm
10,7 m
1376/552 kg
1800 kg
472/1478 l
55 l (Pb 95)
225/45 R19
20,0 cm

benzynowy, turbo
1395 cm3
R4/16
wtrysk bezpośredni
150 KM/5000
250 Nm/1500
przedni
aut./7-biegowa
tarcz. went./tarcz.
436/184/160 cm
264 cm
10,8 m
1375/545 kg
1600 kg
510/1604 l
50 l (Pb 95)
215/50 R18
19,0 cm

202 km/h
9,5 s
10,0/6,2/7,6
810 km

200 km/h
9,3 s
8,0/6,0/6,7
940 km

200 km/h
8,9 s
7,4/4,8/5,8
1120 km

188 km/h
10,9 s
6,4/4,9/5,5
960 km

206 km/h
8,9 s
7,6/5,1/6,0
880 km

205 km/h
9,2 s
7,7/5,0/6,0
910 km

198 km/h
8,6 s
6,4/4,9/5,5
900 km

OSIĄGI (DANE PRODUCENTA)
Prędkość maksymalna
Przyspieszenie 0-100 km/h
Zużycie paliwa**
Zasięg

192 km/h
9,9 s
7,8/5,2/6,2
960 km

* z VarioFlex 479-588/1605 i 1810 po wyjęciu tylnych siedzeń; ** miasto/trasa/cykl mieszany (l/100 km)

DANE TESTOWE

JEEP

KIA

MITSUBISHI

NISSAN

OPEL

PEUGEOT

RENAULT

Przyspieszenie 0-50 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h
Hamowanie 100-0 km/h (zimne)
Hamowanie 100-0 km/h (ciepłe)
Poziom hałasu przy 50 km/h
Poziom hałasu przy 100 km/h
Rzeczywista prędkość*
Liczba obrotów kierownicą
Testowe zużycie paliwa**
Rzeczywisty zasięg

3,2 s
9,4 s
38,4 m
38,8 m
58,5 dB
63,7 dB
96 km/h
2,7
9,4/6,2/7,8
760 km

3,4 s
9,0 s
37,9 m
38,1 m
60,9 dB
64,6 dB
95 km/h
2,7
10,4/7,8/9,1
680 km

3,3 s
9,1 s
36,6 m
36,5 m
57,4 dB
64,0 dB
96 km/h
2,8
10,6/6,8/8,7
720 km

3,5 s
9,2 s
37,7 m
38,1 m
60,3 dB
65,3 dB
95 km/h
3,2
8,7/6,1/7,4
870 km

3,6 s
11,5 s
37,6 m
37,5 m
56,2 dB
63,5 dB
96 km/h
3,0
8,4/5,8/7,1
740 km

3,4 s
8,9 s
36,7 m
36,8 m
56,7 dB
63,1 dB
96 km/h
3,0
9,6/7,0/8,3
630 km

3,2 s
9,1 s
37,9 m
38,0 m
59,9 dB
65,6 dB
97 km/h
3,2
9,5/5,7/7,6
720 km

3,2 s
8,9 s
36,3 m
36,3 m
59,4 dB
64,2 dB
96 km/h
2,7
9,4/6,0/7,7
640 km

OPEL

PEUGEOT

RENAULT

SEAT

Na tle całego segmentu:

dobry wynik

l standard; ❍ opcja (cena w zł); – niedostępne; * pakiet; ** z tym samym silnikiem

WYPOSAŻENIE/CENY

przeciętny wynik

SEAT

słaby wynik; * przy wskazaniu 100 km/h; ** miasto/trasa/cykl mieszany (l/100 km)

JEEP

KIA

MITSUBISHI

NISSAN

Model
Compass
Sportage
Eclipse Cross
Qashqai
Grandland X
3008
Kadjar
Ateca
Wersja
1.4 TMair 140 Limited 1.6 T-GDI 7DCT 4WD GT L. 1.5 CVT Intense Plus 1.6 DIG-T 160 N-C.+Styl 1.2 Turbo 130 A6 Elite 1.6 THP EAT6 Allure 1.6 TCe 160 S-Edition 1.4 EcoTSI 150 DSG FR
l/l/l/–
l/l/l/–
l/l/l/l
l/l/l/–
l/l/l/–
l/l/l/–
l/l/l/–
l/l/l/l
Poduszki czoł./bocz./kurt./kolan.
l/l
l/–
l/l
Asyst. pasa ruchu/martwego pola
l/❍ (4450)*
l/❍ (5000)*
l/❍ (2500)*
l/❍ (1572)
l/❍ (3100)*
–/l
–/l
l/l
l/l
Asyst. znaków/zapobieg. kolizji
l/❍ (3500)*
❍ (632)/l
l/❍ (5000)*
l/❍ (2850)*
l/l
l/l
l/l
l/l
l/l
l/l
l/l
l/l
Elektr. ster. szyby/lusterka
–/l
–/l
–/l
–/l
–/l
–/l
–/l
–/l
Klimatyzacja man./aut.
–/l/l
–/l/l
–/l/l
l/l/l
–/l/l
–/l/l
l/l/l
Odtwarzacz CD/USB/Bluetooth
❍ (600)/l/l
l/–
–/l
l/–
l/–
l/–
Nawigacja/ekran typu head-up
❍ (8500)*/–
❍ (4000)/–
❍ (1735)/–
l/–
–/l
–/l
Kamera cofania/kamery 360º
❍ (4450)*/–
❍ (1300)/❍ (3900)*
❍ (2500)*/–
l/❍ (2275)
❍ (2000)/–
l/–
l/–
l/–
l/–
Tempomat/aktywny tempomat
l/❍ (3900)*
l/❍ (3000)
l/❍ (2850)*
l/❍ (745)
–/l
–/l
–/l
–/l
–/l
–/l
–/l
Czujniki parkowania t./p. i t.
l/❍ (4450)*
l
–
–
–
Asystent parkowania
❍ (4450)*
❍ (2500)*
❍ (3900)*
❍ (2500)*
–/l
l/l
Szklany dach/dostęp bezkluczyk.
❍ (6800)/l
❍ (4000)/l
❍ (5800)/❍ (1600)
❍ (2450)/l
❍ (4091)/❍ (1572)
❍ (2900)/l
l/–/l
l/–/l
–/l/l
l/–/l
l/–/l
Światła LED/ksenon./przeciwmg.
–/❍ (5000)*/l
❍ (4500)/–/l
❍ (4950)*/–/❍ (1000)
–/l
–/–
–/–
Tapicerka półskórzana/skórzana
–/❍ (4950)*
l/❍ (8500)*
l/❍ (5600)
l/❍ (5300)
l/❍ (3722)
l/l
l/l
l/–
Podgrzewane fotele/kanapa
❍ (2750)*/–
❍ (1500)*/❍ (2500)*
❍ (800)/–
❍ (850)/–
❍ (1500)*/–
l/–
l/l
Podgrz. kierownica/przednia szyba
❍ (2750)*/–
–/❍ (1500)*
❍ (1500)*/❍ (800)
–/❍ (400)
–/❍ (1000)
–/❍ (745)
l
–
–
–
Elektr. sterowany fotel kierowcy
❍ (4950)*
❍ (5000)*
❍ (4400)*
❍ (700)
–/l
l/–
–/l
–/l
Zestaw napr./koło zapasowe
l/❍ (900)
l/❍ (400)
l/❍ (400)
❍ (150)/❍ (600)
–/l/–
–/l/–
–/l/–
–/–/l
–/l/–
–/–/l
–/l/❍ (2200)
Aluminiowe felgi 17’’/18’’/19’’
l/❍ (2800)/–
Lakier metalik
❍ (3100)
❍ (2500)
❍ (2800)
❍ (2400)
❍ (2500)
❍ (2700)
❍ (2200)
❍ (2737)
Cena wersji podstawowej**
99 800 zł
117 990 zł
110 990 zł
88 150 zł
100 900 zł
119 400 zł
97 500 zł
107 400 zł

CENA

123 700 ZŁ

126 990 ZŁ

125 990 ZŁ

111 050 ZŁ

113 700 ZŁ

127 400 ZŁ

100 500 ZŁ

119 000 ZŁ

Aby w miarę możliwości zrównać wyposażenie testowanej dwunastki, ustaliliśmy, że samochód tej klasy powinien oferować asystenta pasa ruchu, system nawigacyjny, kamerę cofania, dostęp bezkluczykowy, światła diodowe
modele po doposażeniu w wymienione elementy. Cena Volkswagen wzrosła do 140 560 zł i pozostał on najdroższą propozycją. Za nim plasują się (w kolejności cen): Peugeot 139 600 zł, Jeep 139 400 zł, Kia 131 990 zł,
niego dokupić nawigacji), Seat 122 307 zł, Opel 122 150 zł, Skoda 115 300 zł, Nissan 112 550 zł, SsangYong 106 990 zł, Suzuki 106 900 zł (dwa ostatnie z brakami w wyposażeniu – oba nie mają asystenta pasa, a Korando także
w teście. Podsumowując, dokupienie kilku dodatków niewiele zmieniło w klasyfikacji cen. Kolejność od najdroższego do najtańszego wygląda podobnie jak przed doposażeniem – jedynie Skoda zamieniła się miejscem z
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SKODA

SSANGYONG

SUZUKI

benzynowy, turbo
benzynowy
benzynowy, turbo
1498 cm3
1998 cm3
1373 cm3
R4/16
R4/16
R4/16
wtrysk bezpośredni wtrysk wielopunktowy wtrysk bezpośredni
150 KM/5000
149 KM/6000
140 KM/5500
250 Nm/1500
197 Nm/4000
220 Nm/1500
przedni
przedni
4x4
aut./7-biegowa
aut./6-biegowa
aut./6-biegowa
tarcz. went./tarcz.
tarcz. went./tarcz.
tarcz. went./tarcz.
438/184/160 cm
441/183/168 cm
430/179/158 cm
264 cm
265 cm
260 cm
10,9 m
10,8 m
10,8 m
1393/536 kg
1545/625 kg
1235/495 kg
1500 kg
1500 kg
1200 kg
521/1630 l*
486/1312 l
430/1269 l
50 l (Pb 95)
57 l (Pb 95)
47 l (Pb 95)
215/50 R18
225/55 R18
215/55 R17
17,2 cm
18,0 cm
18,0 cm
203 km/h
8,6 s
6,8/5,0/5,6
890 km

SKODA
2,8 s
8,8 s
36,6 m
36,8 m
58,9 dB
64,0 dB
95 km/h
2,7
8,9/5,9/7,4
670 km

165 km/h
b.d.
10,3/6,6/8,0
710 km

200 km/h
10,2 s
6,7/5,2/5,7
820 km

200 km/h
9,2 s
7,3/5,5/6,1
950 km

SSANGYONG

SUZUKI

VOLKSWAGEN

3,2 s
9,3 s
38,8 m
39,4 m
58,1 dB
63,8 dB
95 km/h
2,9
10,2/7,2/8,7
650 km

3,2 s
8,6 s
36,8 m
36,6 m
62,0 dB
68,4 dB
95 km/h
3,0
8,8/6,0/7,4
630 km

3,2 s
9,4 s
36,3 m
35,9 m
59,0 dB
64,0 dB
98 km/h
2,6
9,1/6,1/7,6
760 km

POJEMNOŚĆ
ŚĆ
BAGAŻNIKA

POJEMNOŚĆ
BAGAŻNIKA

VOLKSWAGEN
benzynowy, turbo
1395 cm3
R4/16
wtrysk bezpośredni
150 KM/5000
250 Nm/1500
przedni
aut./6-biegowa
tarcz. went./tarcz.
449/184/165 cm
268 cm
11,5 m
1498/642 kg
1800 kg
615/1655 l
58 l (Pb 95)
235/55 R18
19,1 cm

491 l

438 l

45 cm

55 cm

103 cm

96 cm
164 cm

80 cm

171 cm

JEEP ma najwyższy próg (78 cm, ex aequo z Renault). Nie przewidziano tu haków na zakupy.

KIA – otwór załadunkowy ma 110 cm szerokości
(to świetny wynik) i metalową listwę na progu.

POJEMNOŚĆ
BAGAŻNIKA

POJEMNOŚĆ
BAGAŻNIKA

410 l

378 l

40 cm

46 cm

105 cm

99 cm
162 cm

78 cm

MITSUBISHI ma najmniejszy bagażnik w tym
teście (i przed, i po złożeniu tylnych siedzeń).

Karoq
1.5 TSI DSG Style

SSANGYONG

SUZUKI

NISSAN oferuje bagażnik z najniższym otworem
załadunkowym z całej dwunastki (68 cm).
POJEMNOŚĆ
BAGAŻNIKA

POJEMNOŚĆ
BAGAŻNIKA

520 l

514 l

58 cm

47 cm

105 cm

105 cm
164 cm

89 cm

OPEL – nisko podnoszona pokrywa (184 cm nad
ziemią) i najgłębszy bagażnik (ex aequo z 3008).

l/l/l/l

l/l/l/–

l/l/l/l

l/l/l/l

❍ (1600)/❍ (1600)

–/–

–/–

l/❍ (1880)*

❍ (300)/l

–/–

–/l

l/l

l/l

l/l

l/l

l/l

–/l

–/l

–/l

–/l

l/l/l

–/l/l

–/l/l

l/l/l

❍ (2000)/–

l/–

l/–

❍ (2860)/❍ (2330)

❍ (1200)/–

l/–

l/–

–/l

l/–

–/l

–/❍ (4280)
–/l

–/l

–/l

–/l

–/l

❍ (1400)

–

–

–

❍ (4500)/l

❍ (2000)/–

–/l

❍ (4500)/❍ (1720)

l/–/l

–/l/l

l/–/l

l/–/l

❍ (3100)/❍ (6500)

–/l

–/–

–/❍ (9210)*

l/❍ (800)

l/l

l/–

❍ (1410)/❍ (2430)*

❍ (600)/❍ (900)

l/–

–/–

❍ (550)/❍ (1400)

❍ (2200)

–

–

❍ (9210)*

l/❍ (600)

–/l

l/–

–/l

–/l/–

–/l/–

l/–/–

–/l/❍ (840)

❍ (2300)
102 900 zł

❍ (2200)
95 990 zł

❍ (2290)
94 900 zł

❍ (2420)
123 290 zł

110 500 ZŁ

106 990 ZŁ

106 900 ZŁ

136 290 ZŁ

albo ksenonowe oraz podgrzewanie przednich siedzeń. Oto ile kosztują testowane
Mitsubishi 125 990 zł (jego cena nie zmieniła się, ale po części dlatego, że nie da się do
systemu bezkluczykowego). Renault z ceną 103 850 zł pozostało najtańszą propozycją
Nissanem, a Jeep wyprzedził Kię oraz Mitsubishi.

167 cm

89 cm

PEUGEOT – na burtach bagażnika 3008 zabrakło
haczyków, ale są tu dźwignie do składania kanapy.
POJEMNOŚĆ
BAGAŻNIKA

POJEMNOŚĆ
BAGAŻNIKA

510 l

472 l

63 cm
100 cm

110 cm

VOLKSWAGEN

Korando
SX4 S-Cross
Tiguan
e-XGi200 AT Sapphire 1.4 BJ 4WD A/T E. Sun 1.4 TSI DSG Highline

165 cm

84 cm

43 cm
SKODA

88 cm

167 cm

86 cm

163 cm

83 cm

RENAULT – próg jak w Jeepie (aż 78 cm), szeroki
otwór (114 cm), dźwignie do składania oparć.

SEAT oferuje najwyższy w teście otwór załadunkowy (82 cm) oraz cztery haki na zakupy.

POJEMNOŚĆ
BAGAŻNIKA

POJEMNOŚĆ
BAGAŻNIKA

486 l

521 l

45 cm

63 cm
97 cm

100 cm
85 cm

163 cm

SKODA – najniższy próg (67 cm), najwyżej otwierana klapa (192 cm), 4 solidne haki i 4 mniejsze.

169 cm

81 cm

SSANGYONG nie zamontował haczyków w bagażniku, a jego pokrywa unosi się tylko na 184 cm.
POJEMNOŚĆ
BAGAŻNIKA

POJEMNOŚĆ
BAGAŻNIKA

615 l

430 l

52 cm

42 cm

101 cm

103 cm
81 cm

160 cm

SUZUKI ma najniższy próg (67 cm, jak w Karoqu)
i najkrótszą przestrzeń po złożeniu kanapy.

84 cm

172 cm

VOLKSWAGEN – aż 172 cm głębokości po złożeniu
tylnych oparć (także dźwigniami w bagażniku).
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PORÓWNANIE 12 kompaktowych SUV-ów

Suzuki SX4 S-Cross
S-Cross (debiut w 2013 r., lifting 3 lata później) to najmniejszy z testowanych SUV-ów
– mierzy dokładnie 430 cm.
Jest też najwęższy oraz najniższy i ma najmniejszy rozstaw
osi. Nic zatem dziwnego, że
nie zdobywa wielu punktów
za przestronność. Warto jednak
zaznaczyć, że to przede wszystkim wina najwęższej kabiny
w teście. Miejsca na nogi i głowy wcale nie jest mało. Bagażnik (430 l) też nie okazuje się
najmniejszy w stawce.
Jako że najdroższa benzynowa odmiana z automatem i napędem na przód kosztuje zaledwie 87 900 zł, wybraliśmy
wersję 4x4, która jest dostępna z lepszym wyposażeniem,
a i tak w topowej konfiguracji
kosztuje tylko 106 900 zł (niestety nie ma wielu systemów
wsparcia kierowcy).
Ważące tylko 1235 kg Suzuki
jest najlżejszym autem w teście
(rywale: 1300-1549 kg). Dzięki
temu jego nieprzesadnie moc30 Motor 28/2018

Volkswagen Tiguan
Obecna odsłona Tiguana jest
na rynku od 3 lat. Wciąż jednak zawstydza rywali jakością wykończenia (w tej kwestii
zdecydowanie bliżej mu do aut
klasy premium) – we wnętrzu
jest dużo miękkich tworzyw,
a te twarde wyglądają bardzo
porządnie. Wszelkie schowki
i kieszenie w drzwiach wyłożono miękkim materiałem.
Największe nadwozie w stawce kryje najpojemniejszy bagażnik (615 l) i najprzestronniejszą kabinę (ex aequo z Peugeotem). Imponuje zwłaszcza
rekordowa przestrzeń na kolana pasażerów kanapy – jedynej poza tą w Mitsubishi, którą
można przesuwać wzdłużnie
i zmieniać pochylenie oparcia.
Tylko VW seryjnie oferuje rozkładane stoliki z tyłu, warto też
docenić aż 5 uchwytów na napoje w tylnej części kabiny.
150-konny silnik pracuje
cicho i kulturalnie, a w zestawie ze skrzynią DSG (w przeciwieństwie do Seata i Skody
tutaj ma ona nie 7, lecz 6 przełożeń) zapewnia autu przyspieszenie do 100 km/h w 9,4 s, zużywając średnio rozsądne 7,6 l
benzyny na każde 100 km.
Dobre wrażenie robi układ
jezdny Tiguana. Na zniszczonej
drodze pracuje cicho i skutecznie niweluje wstrząsy, a podczas dynamicznej jazdy nie pozwala na przesadne przechyły nadwozia. VW jest całkiem
zwinny i posłuszny kierowcy.
Choć ma 3-strefową klimatyzację (jako jedyny) i aktywny
tempomat, Tiguan nie zachwyca poziomem wyposażenia.
Ostatecznie, z ceną aż 136 290 zł,
ląduje tuż za podium.
TEKST: M. LASKA, ZDJĘCIA: K. PALIŃSKI

PUNKTACJA – SEGMENT: SUV-Y I CROSSOVERY

JEEP

KIA

MITSUBISHI

NISSAN

OPEL

PEUGEOT

RENAULT

SEAT

SKODA

SSANGYONG

SUZUKI

VOLKSWAGEN

ny, 140-konny silnik zapewnia
mu najlepsze osiągi. „Sprint”
do 100 km/h trwa tu zaledwie
8,6 s. A zużycie paliwa utrzymuje się na rozsądnym poziomie – w teście Suzuki potrzebowało średnio 7,4 l/100 km.
Układ jezdny zestrojono tak,
że łączy on przyzwoite zachowanie na krętej trasie (pomaga
niewielka masa auta) z zupełnie akceptowalnym poziomem
komfortu. Zawieszenie nie hałasuje na wybojach. Żadne niepokojące dźwięki nie dochodzą
też z kokpitu – zmontowano go
głównie z twardych plastików,
ale bardzo dokładnie.
Ostatecznie SX4 wylądowało
jednak dopiero na 10. miejscu.

maks. liczba pkt

staranności montażu. Przestronność jest przeciętna, ale
jadący w drugim rzędzie docenią dobry dostęp (najszerzej
otwierane drzwi, duży otwór)
i idealnie płaską podłogę.
Bagażnik jest dość spory
(486 l), ale ma najwęższy otwór i nie oferuje ani jednego haka na zakupy, a lampkę
na suficie trzeba włączać ręcznie. Za to przy składaniu kanapy jej siedzisko automatycznie
opada niemal na samą podłogę.
Układ jezdny zapewnia przyzwoity komfort, ale do dynamicznej jazdy zupełnie się nie
nadaje. Miękkie zawieszenie
sprawia, że w szybkich łukach
i przy następujących po sobie gwałtownych manewrach
SsangYong traci stabilność,
zmuszając elektronikę do brutalnej interwencji.
2-litrowy silnik jako jedyny
w teście nie ma turbodoładowania. Dlatego zupełnie niezłej
mocy 149 KM towarzyszy dość
skromny maksymalny moment
obrotowy: 197 Nm. Poza prędkością maksymalną producent
nie chwali się osiągami Korando. Ale nie szkodzi – zmierzyliśmy je sami. Przyspieszenie
od 0 do 100 km/h trwa 9,3 s.
SsangYong w bogato wyposażonej topowej wersji Sapphire
kosztuje tylko 106 990 zł. Mimo
to w tym porównaniu ląduje
na ostatnim miejscu.

Wymiary wnętrza
Wykończenie i ergonomia
Wyciszenie
Bagażnik
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20

7

9

5
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8
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7

13

SUMA

90 49 52 43 40 53 59 48 54 56 46 40 61

SUV-Y
I CROSSOVERY

NADWOZIE I WNĘTRZE

UKŁAD NAPĘDOWY
Osiągi
Praca silnika
Skrzynia biegów/napęd
Zużycie paliwa

20

12

10
10
20

SUMA

60 44 45 43 45 41 45 45 45 47 40 48 44
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8

9

8

8

9

7

8

8

7
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16

8
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WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE
Trzymanie się drogi
Komfort jazdy
Układ kierowniczy
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15
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13
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20
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16

16

17

17

17

16

14

15

15
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10

8

8

8

8

7

8

7

8

8

6

7

8

SUMA

50 40 39 40 40 39 41 38 39 39 34 37 40

BEZPIECZEŃSTWO
Wyposażenie z zakr. bezp. 20
10
Hamulce
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14

13

12

13

12

6

9

14

6

6

8

7

7

8

7

8

8

5

8

8

SUMA

30 17 18 21 19 21 21 19 21 20 11 17 22

SUMA (BEZ KOSZTÓW)

230 150 154 147 144 154 166 150 159 162 131 142 167

8 5 9 10 5 2 8 4 3 12 11 1

MIEJSCA
WYPOSAŻENIE I KOSZTY
Cena zakupu
Poziom wyposażenia
Wyposażenie dodatkowe

40
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20
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24

20
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24
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18

20

9

17

17
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11

11

12

16

13
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10
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3

2

2

2

5

6

3

5

6

1

1

3

SUMA

70 33 39 40 42 40 37 42 43 43 43 41 31

RAZEM

300 183 193 187 186 194 203 192 202 205 174 183 198

MIEJSCA

10 6 8 9 5 2 7 3 1 12 10 4

PODSUMOWANIE

Dlaczego właśnie tak

oceniamy

Wyjaśniamy, dlaczego
niektóre elementy
samochodu otrzymały
taką, a nie inną ocenę.
Przestronne kabiny
oraz pojemne bagażniki
zapewniły Peugeotowi
i VW sporą przewagę nad
resztą. Najmniejsze Suzuki notuje poważną stratę
do reszty stawki.
Przestarzały (na tle
reszty) silnik SsangYonga
spycha go na koniec stawki
w tej kategorii – za 3-cylindrowego Opla. Dodatkowe
punkty dla Kii i Suzuki za
napęd na cztery koła.
Najlepsze połączenie
komfortu jazdy i dobrego
prowadzenia oferuje SUV
Peugeota, najgorzej w porównaniu znów wypada
Korando.
VW hamuje najlepiej – ale
nie na tyle, żeby znalazło
to odzwierciedlenie
w punktach. SsangYong
znowu na końcu.
Najlepszą konstrukcją
jest Volkswagen – przed
Peugeotem i Skodą.
Compass i Tiguan tracą
sporo punktów z powodu
wysokiej ceny testowanych odmian i niezbyt
imponującego wyposażenia seryjnego.
VW spadł z podium. Na 1.
miejsce awansował Karoq, za nim 3008 i Seat.

Wbrew popularnemu powiedzonku – w tych mistrzostwach, podobnie jak na mundialu, nie wygrali Niemcy. Pierwsze miejsce przypadło zawodnikowi z Czech – Skodzie Karoq, która swoje zwycięstwo zawdzięcza m.in. superfunkcjonalnemu wnętrzu. Na drugim miejscu uplasował się gracz z Francji, Peugeot. Dalej
jest Seat, z którym Tiguan przegrał mecz o trzecie miejsce. Nie dziwi ostatnie miejsce dla SsangYonga,
który jest najstarszy i pod wieloma względami nie dorównuje rywalom.

SUVY SZYTE
NA MIARĘ

Przedruk artykułu z „Auto Świat”
nr 26 z 25 czerwca 2018 r.

TESTY | TRZY SUVY Z NAPĘDEM 4x4
Nissan Qashqai dCi 130 4x4
130 KM, 320 Nm

SUVY

16

Nie wszystkie! To Skoda wymyśliła sobie, że nagle chce
zmniejszyć Kodiaqa i bum – mamy nowy model Karoq.
Renault pomyślało podobnie i oto jest Kadjar.
Przeciwko nim staje klasyk gatunku: Nissan Qashqai

SZYTE NA MIARĘ
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Skoda Karoq 2.0 TDI 4x4
150 KM, 340 Nm

Renault Kadjar dCi 130 4x4
130 KM, 320 Nm

Dwóch na jednego? Dokładnie
tak to wygląda. Każdy
chce być pierwszy!

W

naszym porównaniu występują trzy kompaktowe SUV-y
w perfekcyjnym formacie,
z porządnym napędem. Czyli mamy trzech bohaterów codzienności, którzy bez przechwalania
się trafiają w samo centrum potrzeb
nowoczesnej mobilności.
Kurtyna w górę, na scenę wyjeżdżają: Skoda Karoq 2.0 TDI 4x4, Nissan
Qashqai dCi 130 All-Mode 4x4i (naprawdę się tak nazywa) i Renault Kadjar dCi 130 4WD. Wszystkie mają ok.
4,4 m długości, rozwijają moc od 130
do 150 KM i kosztują w okolicach

120 000 zł. W cenie oczywiście jest
też napęd na 4 koła, interesujący dla
kierowców, którzy często ciągną przyczepy albo lubią mieć spokój ducha
podczas wypadów na narty czy działkę na końcu świata. Trzy SUV-y muszą udowodnić, co potrafią. Czy rzeczywiście trafiają w złoty środek, czy
może są tylko średniakami?
Czeska spółka córka Volkswagena
najlepiej wykorzystuje przestrzeń. Skoda mierzy 4,38 m długości, czyli jest
krótsza niż rywale sojuszu Renault-Nissan: Kadjar i Qashqai. W obu rzędach
siedzeń Karoqa siedzi się wygodniej

Skoda ma
najobszerniejszą
i najwygodniejszą
kabinę

niż u konkurentów. Jest to także zasługa świetnych sportowych foteli, za które w Skodzie trzeba dopłacić. Kosztują 1400 zł, z kolei przesuwane i wyjmowane tylne siedzenia – aż 1800 zł.
Bez dopłacania dostaje się gigantyczny bagażnik, który mieści nawet
1810 litrów, kiedy autem podróżują
tylko kierowca i pasażer z przodu – to
oznacza od dwóch do trzech walizek
więcej niż u rywali. Szczególnie Renault rozczarowuje pod tym względem, gdyż jego maksymalna pojemność wynosi 1478 l. W razie przeprowadzki trzeba poprosić znajomego

17
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TESTY TRZY SUVY Z NAPĘDEM 4x4

Skoda Karoq

Mnóstwo miejsca, wygodny fotel,
dobre materiały, przemyślana
obsługa (brakuje tylko pokręteł
radia). Skoda w świetnej formie

POJEMNOŚĆ
479-1810 l

wys. do sufitu 0,91 m
wys. do rolety 0,61 m

głębokość maks. 1,61 m
głębokość min. 0,82 m
szer. 1,01 m
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Bardzo wygodna
kanapa z wysokim
siedziskiem

o wsparcie w postaci pakowniejszego auta, żeby nie jeździć po dziesięć
razy tam i z powrotem. Japończycy
za to dość oszczędnie gospodarują przestrzenią dla swoich gości. Wysocy kierowcy będą często majstrować w ustawieniach fotela, próbując się jeszcze
kawałek odsunąć i obniżyć siedzisko.
Niestety, nie będzie to możliwe. Z kolei z tyłu już samo wsiadanie jest trudniejsze. Kanapa oferuje mało przestrzeni nad głową i na kolana. Nisko (naprawdę nisko) umieszczone siedzisko
też nie sprzyja wygodzie.
Konflikt generacyjny między Skodą
a Renault-Nissanem rozgrywa się także poza obszarem wyposażenia. Nie
tylko dlatego, że Skoda jest porządniej poskładana. Szczególnie w zakresie opcji bezpieczeństwa i funkcji sieciowych staje się jasne, że Karoq jest

Karoq czy Kodiaq? Ten dylemat na drodze zostanie szybko
rozwikłany, bo Karoq jest znacznie mniejszy niż Kodiaq

Skoda oferuje największą przestrzeń
bagażową, ale
poznanie pełni jej
przewagi wymaga
złożenia oparć
tylnych siedzeń.
Bagażnik jest
ustawny, estetycznie obudowany,
a próg załadunku
– najniższy.

bardziej współczesnym autem, podczas gdy Qashqaiowi niewiele pomógł
nawet zeszłoroczny lifting, a Kadjara
modernizacja dopiero czeka. Co prawda, Renault i Nissan mogą być wyposażone w kamerę z widokiem 360 stopni, której próżno szukać w Skodzie.
Ale za to tylko czeski SUV ma aktywnego asystenta jazdy w korku, który
hamuje aż do zatrzymania auta i potrafi też sam kierować. „W internety”
Skoda też zaopatruje najlepiej, Nissan
nie obsługuje nawet standardów Apple
CarPlay ani Android Auto.
Jeśli chodzi o osiągi, musimy z góry
coś wyjaśnić: Skoda przysłała nam do
testu 2-litrowe TDI o mocy 150 koni,
podczas gdy Renault i Nissan korzystają ze 130-konnego 1.6 dCi. Oczywiste, że Skoda dzięki temu jest najszybsza. Qashqai bije Karoqa za to sku-
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Skoda ma
najlepsze
zawieszenie
oraz układ
kierowniczy
i oferuje
świetną
stabilność
jazdy

tecznością hamulców, bo z prędkości
100 km/h zatrzymuje się o metr wcześniej. Poza tym Skoda błyszczy najlepszą dynamiką jazdy, i to z dużą przewagą. Jej układ kierowniczy daje najlepsze wyczucie kół, podczas gdy
w Renault kierowca czuje przede
wszystkim bardzo silne wspomaganie
i niewiele więcej. Zakręty Karoq bierze z lekkim przechyłem, ale bardzo
stabilnie. Kadjar z kolei mocno kładzie
się na boku i kierowca nie do końca
czuje się panem wydarzeń, wręcz trochę jakby sam był tylko pasażerem.
Pod względem komfortu Skoda też
oferuje najbardziej udany kompromis.
Jest wystarczająco miękka, żeby wygładzać kanty, a nie – jak Nissan
– sztywno się od nich odbijać i przekazywać wstrząsy pasażerom. Jednocześnie Karoq jest wystarczająco

Nissan Qashqai

POJEMNOŚĆ
430-1585 l
Przy normalnym
położeniu oparć
tylnych siedzeń
Nissan oferuje najmniejszą pojemność
bagażową. Po ich
złożeniu wyprzedza
za to francuskiego
bliźniaka. Krawędź
załadunku jest
znacznie wyżej niż
w Skodzie.

Kokpit nie wykazuje poważnych słabości, ekran i sterowanie
klimatyzacją mogłyby być jednak wyżej umieszczone

Za mało miejsca na nogi,
za nisko umieszczone
siedzisko kanapy

wys. do sufitu 0,82 m
wys. do rolety 0,52 m

Widzicie tylny słupek? Fatalna widoczność do tyłu...

głębokość maks. 1,54 m
głębokość min. 0,81 m
szer. 1,11 m

Renault Kadjar

POJEMNOŚĆ
472-1478 l
Modny kształt
tylnej części
nadwozia powoduje, że Renault
notuje najniższą
pojemność kufra
po złożeniu oparć
foteli. Przewaga
Skody jest tutaj
ogromna. Uwaga:
bardzo wysoka krawędź załadunku.

Także w Renault inforozrywka i panel
klimatyzacji są umieszczone za nisko.
Wnętrze Kadjara potrafiło hałasować

Wyższe siedzisko pozwala siedzieć wygodniej
niż w Nissanie

wys. do sufitu 0,85 m
wys. do rolety 0,54 m

Tutaj także skromna
widoczność do tyłu

głębokość maks. 1,62 m
głębokość min. 0,80 m
szer. 1,11 m
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TESTY TRZY SUVY Z NAPĘDEM 4x4

1. 480

Elastyczność

0-50 km/h
0-100 km/h
0-130/0-160 km/h
60-100 km/h (4. bieg)
80-120 km/h (6. bieg)

Masa rzeczywista/ładowność
Rozdział masy (przód/tył)
Średnica zawracania (w lewo/w prawo)
Hamowanie
ze 100 km/h (zimne)
ze 100 km/h (gorące)
Hałas w kabinie
przy 50 km/h
przy 100 km/h
przy 130 km/h
Spalanie testowe
Zasięg
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2. 460

SKODA

WYNIKI TESTU
Przyspieszenie

pkt

3,1 s
9,3 s
16,0/27,7 s
7,3 s
15,3 s
1598/533 kg
57/43 proc.
10,8/10,8 m
36,3 m
35,9 m
58 dB (A)
66 dB (A)
70 dB (A)
6,1 l/100 km
810 km

pkt

3. 449

NISSAN
3,7 s
11,0 s
19,5/34,7 s
6,8 s
12,1 s
1616/414 kg
60/40 proc.
11,4/11,6 m
34,5 m
35,4 m
59 dB (A)
69 dB (A)
71 dB (A)
6,1 l/100 km
1060 km

pkt

RENAULT
3,7 s
11,5 s
19,9/37,6 s
7,2 s
13,7 s
1589/470 kg
61/39 proc.
11,3/11,6 m
35,5 m
36,2 m
60 dB (A)
68 dB (A)
71 dB (A)
5,9 l/100 km
1090 km

DANE PRODUCENTA

KAROQ

QASHQAI

KADJAR

Silnik: typ/cylindry/zawory
Ustawienie silnika
Zasilanie/napęd rozrządu
Pojemność skokowa (cm3)
Moc maksymalna (KM/obr./min)
Maks. moment obrotowy (Nm/obr./min)
Prędkość maksymalna (km/h)
Skrzynia biegów
Napęd
Hamulce (przód/tył)
Pojemność bagażnika (l)
Pojemność zbiornika paliwa (l)
Marka i model opon testowanego auta
Rozmiar opon testowanego auta
Emisja CO2 (g/km)
Masa holowanej przyczepy z hamulcem/bez (kg)

diesel, turbo/R4/16
poprzecznie z przodu
common rail/pasek
1968
150/3500
340/1750
196
manualna, 6-biegowa
4x4
tw/t
479-1810
50
Bridgestone Turanza T001
225/50 R 18
131
2000/750

diesel, turbo/R4/16
poprzecznie z przodu
common rail/łańcuch
1598
130/4000
320/1750
190
manualna, 6-biegowa
4x4
tw/t
430-1585
65
Michelin Pilot Sport 4
225/45 ZR 19
129
1800/750

diesel, turbo/R4/16
poprzecznie z przodu
common rail/łańcuch
1598
130/4000
320/1750
190
manualna, 6-biegowa
4x4
tw/t
472-1478
65
Continental SportContact 5
225/45 R 19
129
1800/750

WYPOSAŻENIE

KAROQ

QASHQAI

KADJAR

Wersja
Airbagi czołowe/boczne/kurtynowe/kolanowy
Reflektory ksenon/LED/przeciwmgielne
Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
Lusterka boczne podgrzewane/elektrycznie składane
Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne
System multimedialny/nawigacja
Bluetooth/złącze USB/radio DAB
Dostęp bezkluczykowy (kluczyk zbliżeniowy)
Monitor zmęczenia kierowcy
Tempomat/adaptacyjny tempomat
Czujniki parkowania tylne/przednie
Kamera cofania/system automatycznego parkowania
Podgrzewane fotele przednie/przednia szyba
Skórzana tapicerka/elektryczna regulacja foteli
Elektrycznie podnoszona i opuszczana klapa bagażnika
System unikania kolizji/asystent pasa ruchu (aktywny)
Czujnik martwego pola/skaner znaków drogowych
Lakier metalizowany/alufelgi w testowanym aucie

2.0 TDI 4x4 Style
S/S/S/S
N/S/S
S
S/S
S
S/2000 zł
S/S/500 zł
S
200 zł
S/S
S/S
1200/1400 zł
S/900 zł
6500/2200 zł
1800 zł
S/1600 zł
1600/300 zł
2300 zł/S (18-calowe)

1.6 dCi 4x4 Tekna
S/S/S/N
N/S/S
S
S/S
S
S/S
S/S/S
S
S
S/S
S/S
S/S
S/S
6000 zł za obie opcje
N
S/S
S/S
2400 zł/S (19-calowe)

1.6 dCi 4x4 Bose Edition
S/S/S/N
N/S/S
S
S/S
S
S/S
S/S/S
S
N
S/S
S/S
3500 zł (pakiet, za obie opcje)
1600 zł (pakiet, za obie opcje)
5300/1500 zł (pakiet)
N
3500 zł (pakiet)/S
3500 zł (pakiet)/S
2200 zł/S (19-calowe)

GWARANCJA/CENY

KAROQ

QASHQAI

KADJAR

Cena podstawowa
Utrata wartości (po 3 latach i 90 tys. km)
Gwarancja mechaniczna
Gwarancja perforacyjna
Przeglądy
Cena po doposażeniu

124 000 zł
42,6 proc.
2 lata
12 lat
co 30 tys. km
136 900 zł*

121 650 zł
45,7 proc.
3 lata
12 lat
co 30 tys. km
121 650 zł

122 500 zł
41,7 proc.
2 lata
12 lat
co 30 tys. km
127 600 zł

Brakujące (wyróżnione pogrubioną czcionką) elementy wyposażenia dodaje się do ceny podstawowej testowanej wersji – cena po doposażeniu to cena punktowana.
Uwaga: samochody na zdjęciach mogą różnić się wyposażeniem od tych, które przyjmujemy jako modele wyjściowe w tabeli, nawet po doposażeniu;
*cena Skody obejmuje dodatkowo: system siedzeń Varioflex za 1800 zł oraz sportowe przednie fotele za 1400 zł.
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sztywny, żeby nawet na nierównej
drodze nie stracić opanowania.
Prezentowane SUV-y nie są tanie.
Przeciwnie – jak na swój format okazują się bardzo drogie. Na pocieszenie: Karoq i Kadjar stabilnie utrzymują wartość rynkową. Nie bez znaczenia jest też to, że Skoda jako jedyna
w porównaniu ma katalizator SCR
i wtrysk roztworu mocznika. Mimo to
nie ma homologacji Euro 6d Temp.
Jeszcze nie. Podobno od 1 września
będzie mogła się nią pochwalić.

TEST SPALANIA
Po co komuś
mniejszy
silnik, skoro
większy pali
tyle samo?

Nie jest źle: przekłamania względem danych katalogowych są jak na standardy
cyklu NEDC przyzwoite, a rzeczywiste
spalanie testowe – niskie. Niemniej takie wyniki to porażka downsizingu
– większy i mocniejszy dwulitrowiec
pali tyle, co jednostki 1.6. Bez sensu.

DROGA HAMOWANIA

2,0

3,0

970

5
-103

480

395

510

570

630-880
745*

655

960

925-1150
(225)

635

krawędź
załad. 685

rozstaw osi 2630/długość 4382

NISSAN QASHQAI
szer. 1806
szer. wnętrza p/t:
1475/1465

wymiary w mm

500

665

330

500

630

650-895
730*

615

900-1115
(215)

930

-99

950

5

wys. 1630

krawędź
załad. 760

rozstaw osi 2646/długość 4394

RENAULT KADJAR

wys. 1606
640

970
370

660-905
745*
465

550

495

615

900-1115
(215)

940

-100

5

szer. 1836
szer. wnętrza p/t:
1475/1460

wymiary w mm

krawędź
załad. 790

rozstaw osi 2647/długość 4449

Przyjemnie opisuje się takie samochody: dokładnie
trafiają w potrzeby przeciętnego
kierowcy. Ale niestety, wcale to
nie oznacza, że
takiego statystycznego kierowcę będzie na
nie stać. Wobec
cen ponad
120 000 zł takie
auta pozostają
w Polsce dobrem
luksusowym. Na
szczęście niewiele palą, a jazda
nimi sprawia dużą przyjemność.
O największej
można mówić
w przypadku
Skody, która
sprawia wrażenie
pojazdu o generację doskonalszego od rywali.
Przestronność,
stabilność jazdy,
komfort, wygoda
– oto atuty czeskiego auta.

7,0 l

34,5 m
35,4 m

Nissan

35,5 m
36,2 m

Renault

36,3 m
35,9 m

Skoda
33

6,0

Spalanie testowe (l/100 km)

34
Hamulce zimne

35

36
37
Hamulce gorące

38 m

PUNKTACJA
Renault

wys. 1605

szer. 1841
szer. wnętrza p/t:
1490/1460

NASZYM
ZDANIEM

5,0

Nissan

wymiary w mm

4,0

Spalanie fabryczne (l/100 km)

Skoda

SKODA KAROQ

+22%
6,1

5,0

Skoda

Maks. punktów

Francusko-japońsko
-czeskie trio: dobre,
funkcjonalne auta

+20%
5,9

4,9

Renault

ZE 100 km/h, OPONY LETNIE, SUCHY ASFALT
Nissan hamuje jak sportowe auto, a rywale są tylko trochę gorsi. Sumaryczna
droga hamowania Skody z dwóch prób
jest dłuższa od tej w Renault, ale francuskie auto notuje fading, a czeskie nie
– stąd taka sama liczba punktów.

+24%
6,1

4,9

Nissan

40
30
25
15
20
30
20
20
200

33
24
21
13
18
27
18
17
171

29
21
20
10
15
25
17
16
153

29
23
21
11
16
24
17
15
156

25
25
15
15
30
30
15
5
40
200

18
18
11
14
27
26
14
5
33
166

15
20
10
13
27
24
13
4
36
162

14
19
10
12
25
22
12
4
33
151

Cena po doposażeniu
Utrata wartości
Zużycie paliwa
Wyposażenie – komfort
Wyp. – bezpieczeństwo
Ubezpieczenia
Gwarancja
Przeglądy
Suma punktów

50
15
30
40
30
10
15
10
200

36
12
24
22
23
8
8
10
143

39
10
24
22
22
8
10
10
145

38
12
23
22
21
8
8
10
142

Wynik końcowy

600

480

460

449

Nadwozie
Przestronność z przodu
Przestronność z tyłu
Pojemność bagażnika
Ładowność
Widoczność
Fotele, pozycja kierowcy
Ergonomia obsługi
Jakość wykończenia
Suma punktów

Napęd i zawieszenie
Przyspieszenie
Elastyczność
Poziom hałasu
Skrzynia biegów
Zachowanie na drodze
Komfort jazdy
Układ kierowniczy
Średnica zawracania
Skuteczność hamulców
Suma punktów

Koszty

Miejsce w teście

1. 2. 3.
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*po odsunięciu oparcia przedniego fotela o metr od pedału hamulca (odpowiada to ustawieniu dla kierowcy przeciętnego wzrostu)
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TEST

Skoda Karoq 2.0 TDI DSG 4x4

Twarde
kompetencje

24

AUTO MOTO

12/2017

PIE RWSZY

TE ST
Skoda Karoq
2.0 TDI DSG 4x4
Style
Maksymalna moc
150 KM
Przyspieszenie
0-100 km/h
9,3 s
Prędkość maks.
195 km/h
Cena
od 123 900 zł

Żegnaj Yeti, witaj Karoqu. Kompaktowy SUV Skody
zyskał nowe imię, ale charakter odziedziczył po
poprzedniku – z każdego centymetra stara się
wycisnąć maksimum praktyczności.
TEKST: Marcin Sobolewski ZDJĘCIA: Robert Magdziak

P

rojektanci koncernu Volkswagen mogliby pisać podręczniki na temat tzw. inżynierii marek – czyli budowania różnych
aut z tych samych „klocków”. Coś, co
w latach 80. niemal zgubiło General
Motors, Volkswagen od kilkunastu lat
potrafi przekuwać w sukces. Najjaśniejszy przykład: Golf, A3, Leon oraz
Octavia, które w sumie zgarniają blisko 1/3 sprzedaży kompaktowych aut
w Europie (dane za I półrocze br.).
W przeciwieństwie do GM koncern
z Wolfsburga nie ogranicza się jednak
tylko do wymiany „znaczków” i różnicowania wyposażenia. Przeciwnie:
w obrębie tej samej klasy oferuje auta zbliżone technicznie, ale w odmiennych opakowaniach i wyraźnie adresowane do różnych klientów.

W powściągliwej formie
Najnowszym tego przykładem jest
Skoda Karoq – następca modelu Yeti,
a jednocześnie konstrukcyjny bliźniak
Seata Ateki. Oba te samochody są z kolei spokrewnione z nieco większym
Volkswagenem Tiguanem. Cała trójka
powstała na stosunkowo lekkiej platformie MQB i jest opcjonalnie dostępna z napędem na obie osie. Gotowy
do jazdy Karoq 2.0 TDI DSG 4x4 waży
przyzwoite 1513 kg – o ok. 50 kg mniej
od porównywalnego Qashqaia, ale też
o 40 kg więcej od podobnego Tucsona.
Stylizacja Skody opiera się na prostych liniach, a jednym z niewielu od-

ważnych akcentów – a jednocześnie
ukłonem w stronę Yeti sprzed liftingu
– są podwójne przednie lampy. Wymiarami Karoq plasuje się dokładnie
w centrum swojego segmentu i niewiele odbiega od jednego z najgroźniejszych rywali, czyli Nissana Qashqaia.
Nadwozie auta mierzy 438 cm długości (o 16 cm więcej niż Yeti), 184 cm
szerokości i 161 cm wysokości przy
rozstawie osi równym 263 cm (wersja
przednionapędowa: 264 cm).
W porównaniu z rywalami Skoda
ma kilka atutów. Po pierwsze, jej nadwozie pozbawiono obłości, przez co
w kabinie panuje wrażenie dużej przestronności. I faktycznie, w obu rzędach
mogą wygodnie usiąść osoby o wzroście nawet 190 cm. Co istotne, z tyłu
nie brakuje miejsca nie tylko nad głową, ale i na stopy, a wnętrze jest ponadprzeciętnie szerokie (z przodu około 150 cm). Przeszkadzać może jedynie
wysoki tunel środkowy – ale to pokłosie zastosowania napędu 4x4.
Także pojemność bagażnika plasuje Karoqa w klasowej czołówce. Bazowe 521 l to znacznie lepiej niż Qashqai
(410 l) i podobnie jak nieco dłuższy
Tucson (513 l). Na dodatek przedział
bagażowy Skody wykończono estetycznymi, nierysującymi się materiałami i zaopatrzono w szereg praktycznych dodatków, takich jak chroniąca
przed przeciągami roleta. Plus za wysoko unoszoną pokrywę, możliwość
otwierania ruchem stopy pod
››

Napęd 4x4
(Haldex) działa
bardzo płynnie
i sprawnie. Szkoda,
że jest dostępny
tylko z dieslem
o mocy 150 KM
(później będzie też
wersja 190 KM).

Lakier chronią
masywne, nielakierowane osłony
(w opcji również
nadkoli). Przyzwoity prześwit
– 18,3 cm.

AUTO MOTO

12/2017

25

TEST

Skoda Karoq 2.0 TDI DSG 4x4

2

Przyciski m.in. wyboru trybu jazdy
oraz funkcji auto hold, której nie trzeba
włączać po każdym „odpaleniu” silnika.

1
Pozbawiony finezji, za to przejrzysty w obsłudze kokpit Skody.
Przyzwoita jakość montażu i tworzyw. Szkoda tylko, że boczki
drzwi „odlano” z plastiku 1 . Ekran ma doskonały kontrast
i błyskawicznie reaguje na dotyk, ale brakuje klawiszy-skrótów 2 . W opcji – indukcyjna ładowarka do smartfonów 3 .

3
Karoqa można doposażyć w komplet
nowoczesnych systemów wspomagających. Wszystkie działają wzorowo.

zderzakiem, dużą ładowność (612 kg),
i spory uciąg przyczepy (2000 kg).
I coś, co najbardziej wyróżnia Skodę:
dostępna za dopłatą tylna kanapa VarioFlex (1800 zł) z możliwością przesuwania, pochylania oparć oraz demontażu poszczególnych siedzeń. W rezultacie bagażnik Skody przy 5 fotelach
mieści 479-588 l (zależnie od położenia wzdłużnego), a po wyjęciu całej kanapy – aż 1810 l. Przewożenie długich
przedmiotów ułatwia opcjonalnie składane oparcie przedniego siedzenia.

Funkcja przed formą
Obszerne, porządnie wyprofilowane
i odpowiednio twarde fotele. Siedzi się
wysoko, ale wygodniej niż w Yeti.

Dużo miejsca w każdym kierunku,
w opcji – przesuwna kanapa z regulacją
pochylenia oparć oraz gniazdo 230 V.
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Kokpit Karoqa nie jest zbyt wyszukany, ale za to ergonomiczny i przej
przejrzysty. Zegary są czytelne i kompletne (niebawem do oferty trafią opcjonalne wskaźniki cyfrowe), kierownica – nieprzeładowana instrumentami,
z osobną dźwignią tempomatu, panel
obsługi wentylacji z klasycznymi pokrętłami umieszczono w zasięgu ręki,
a między fotelami znalazł się wszechstronnie regulowany podłokietnik. We
wnętrzu nie brakuje też półek i schowków (niektóre wyłożone tkaniną). Przeszkadzać może tylko w pełni dotykowe
sterowanie multimediami (w dodatku
przycisk powrotu z niektórych menu
jest zlokalizowany w prawym górnym
rogu ekranu, więc trzeba do niego daleko sięgać) oraz drobne niedostatki wykończenia. Na boczkach drzwi nie ma
tapicerki, a oprawa klawiszy na kierownicy skrzypi pod naciskiem – co
wytykaliśmy już Kodiaqowi. Z drugiej
strony cała reszta tworzyw jest zmontowana nad wyraz solidnie i odporna
na zarysowania, a po zmroku estetykę

Główny rywal
Nissan Qashqai
1.6 dCi Xtronic
N-Connecta
Cena
122 850 zł
W skrócie
Weteran, bestseller, ikona
kompaktowych
SUV-ów – po liftingu z licznymi systemami
wspomagającymi. Wygodny
i oszczędny, ale
mniej praktyczny od Skody.

wnętrza poprawia nastrojowe oświetlenie w kilku kolorach do wyboru (wpływa też na kolorystykę ekranów).
Kierowca ma do dyspozycji bardzo
wygodny fotel z długim siedziskiem
i dwupunktową regulacją wysokości
(przód i tył). Niczego mu nie brakuje – nawet zagłówek, chociaż ustawiany tylko w jednej płaszczyźnie, zapewnia dostateczne podparcie. Co istotne,
już bazowy Karoq oferuje regulację wysokości i podparcia lędźwiowego obu
przednich siedzeń. Zarówno fotel, jak
i kolumna kierownicy mają spory zakres regulacji, a kierowca siedzi wysoko, ale nie jak na taborecie, z udami
tylw górze. Przyzwyczaić trzeba się tyl
ko do tego, że kierownica umieszczo
umieszczona jest nieco pod kątem – nie tak jak
w Yeti, ale jednak. To zresztą wspól
wspólna cecha wszystkich kompaktowych
SUV-ów koncernu Volkswagen.
Jedną z niewielu poważniejszych
wad Karoqa są masywne przednie
słupki. W połączeniu z lusterkami
umieszczonymi w narożnikach szyb
„wycinają” spory zakres pola widzenia,
co irytuje zwłaszcza przy dojeżdżaniu
do małego ronda. Problem ograniczonej
widoczności przy parkowaniu częściowo rozwiązuje opcjonalna kamera cofania (lub system kamer 360°). Cieszy, że
obiektyw ma swój spryskiwacz.

Łagodna i zwinna
150-konny turbodiesel, póki co topowa wysokoprężna wersja Karoqa,
to stary znajomy – znany z wielu modeli koncernu VW. W aktualnym wydaniu ma system oczyszczania spalin
SCR, toteż wymaga dolewek AdBlue

Multimedia

Karoq ma sprężyste, stosunkowo miękkie zawieszenie, ale prowadzi się wystarczająco precyzyjnie
i stabilnie. Wada: hałasy z podwozia na dziurach.

Seryjnie Karoq w wersji Style oferuje
ekran 8,5” (bazowo: 6,5”), Bluetooth
i obsługę głosową. Nawigacja kosztuje
2000 zł, a topowy system z nawigacją,
ekranem 9,2” oraz usługami online
– 5800 zł. Obsługa jest prosta, zakres
funkcji – bogaty, ale brakuje pokrętła
głośności i klawiszy-skrótów.

Przejrzyste menu, ale dostęp do
funkcji – tylko poprzez ekran.

Ekran startowy łączy różne widoki. Sprawna i intuicyjna nawigacja.
Duży, ustawny bagażnik (479-1810 l), przydatne wnęki i przesuwne haki, wyjmowana lampka.
– wg komputera co 8000 km. W Skodzie występuje ze skrzynią ręczną lub
DSG, wyłącznie z napędem 4x4. Jednostka ma szeroki zakres użytecznych obrotów: nie wzbrania się przed
przyspieszaniem już od ok. 1300/min
i chętnie kręci się aż pod czerwone pole, a przy tym zapewnia bardzo dobre
osiągi. Okazuje się jednak przeciętnie
oszczędna: w stołecznych korkach zużywała 8,5 l na 100 km, za miastem ok.
6,3 l/100 km. Warto zwrócić jednak
uwagę, że testowy egzemplarz rozpoczynał pomiary z przebiegiem 3 km.
Na co dzień przeszkadza jedynie
zbyt donośny dźwięk silnika – niemal
przy każdym przyspieszaniu słychać,
że pod maską pracuje diesel. Szkoda,
bo Karoq przyzwoicie izoluje od szumów powietrza. Na szczęście silniki
benzynowe pracują znacznie ciszej.
Znakomite wrażenie sprawia za to
7-biegowa przekładnia DSG: w przeciwieństwie do ospałych skrzyń w Kodiaqu czy Superbie spontanicznie reaguje na gaz i nawet w trybie ekonomicznym (z funkcją „luzu”) sprawnie
żongluje przełożeniami. W trybie sportowym pracuje niemal jak w aucie GTI.

2-litrowy diesel jest żwawy i elastyczny, ale przeciętnie oszczędny. Do tego pracuje zbyt donośnie.

Zawieszenie Skody ma łagodne nastawy i bez przenoszenia wstrząsów
rozprawia się z długimi lub płytkimi
nierównościami. Jedyną jego bolączką są niekulturalne reakcje na krótkich
dziurach – do kabiny dociera wtedy
„popukiwanie” z okolic podwozia.
I chociaż Karoq subtelnie przechyla
się w zakrętach, przy wyższych prędkościach imponuje stabilnością (co
czuć zwłaszcza przy mijaniu TIR-ów)
i neutralnym prowadzeniem. Po części to zasługa płynnie działającego napędu, po części – dyskretnie reagującego ESP. Układ kierowniczy, jak to
w Skodach, pracuje lekko i jest nieco
gąbczasty, ale okazuje się dość bezpośredni (2,6 obrotu od lewej do prawej)
i dostatecznie precyzyjny.

Kompletna propozycja
Skoda skończyła z fikcją oferowania
ubogich wersji, dlatego bazowy Karoq
nie jest szczególnie tani (87,4 tys. zł),
jest za to przyzwoicie wyposażony i ma
pakiet darmowych przeglądów. Testowane auto z bogatą specyfikacją kosztuje ok. 145 tys. zł – ale na tle rywali to
wciąż konkurencyjna suma.
■

Karoq oferuje
te same zalety
co Yeti, tyle że
w większym
formacie – ma
funkcjonalne
nadwozie,
pewnie się
prowadzi, a ze
150-konnym
dieslem oraz
napędem 4x4
zapewnia
bardzo dobre
osiągi. Od
0 do 100 km/h
przyspiesza
w 8,6 s.

SmartLink zapewnia dostęp do treści i aplikacji na naszym smartfonie.

Tryby jazdy wpływają na reakcje
napędu i układu kierowniczego.

Tryb off-road z podglądem parametrów terenowych (m.in. skręt kół).

tabela ze szczegółowymi danymi technicznymi na następnej stronie

Podstawowe informacje – dane fabryczne
›pojemność silnika: 1968 cm3 ›moc maksymalna: 150 KM
›0-100 km/h: 9,3 s ›prędkość maksymalna: 195 km/h
›cena testowanej wersji Style: od 131 500 zł

SKODA KAROQ 2.0 TDI DSG 4X4
DANE TECHNICZNE

NAJWAŻNIEJSZE WYMIARY
NADWOZIE
5-drzwiowe, 5-miejscowe
Pojemność bagażnika: 479-1810 l

➍
➊

500

WYMIARY WNĘTRZA

450

120

350

90

300

60

250

PRZYSPIESZENIA

30

200

0-40 km/h
0-50 km/h
0-60 km/h
0-80 km/h
0-100 km/h
0-120 km/h
0-130 km/h
Prędkość maksymalna

obr./min (x1000)

PRZENIESIENIE NAPĘDU
Układ napędowy: napęd na 4 koła,
skrzynia zautomatyzowana,
dwusprzęgłowa, 7-biegowa
Przełożenia biegów:
I 3,56 II 2,53 III 1,59 IV 0,94 V 0,72 VI 0,69
VII 0,57 bieg wsteczny 2,79 przełożenie
główne 3,30

km/h

6

4
3
2
1
8

obr./min (x1000)

UKŁAD KIEROWNICZY/JEZDNY
Układ kierowniczy: wspomaganie
elektryczne
Zawieszenie przód: kolumny MacPhersona
Zawieszenie tył: wielowahaczowe
Systemy wspomagania: ABS, ESP, BAS,
autonomiczne hamowanie awaryjne
Hamulce przód
tarcze wentylowane
Hamulce tył
tarcze wentylowane
Opony testowe przód
225/50 R18
Opony testowe tył
225/50 R18
Bridgestone Turanza T001
Felgi przód/tył
7 x 18 cali
Średnica zawracania między kraw. 10,2 m
MASY
Masa własna
od 1513 kg
Dopuszczalna masa całkowita
2128 kg
Ładowność
do 612 kg
Maks. masa przyczepy
750/2000 kg
Obciążenie dachu
75 kg
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91-112 cm
50 cm

160,3

rozstaw tył 154,1
rozstaw przód 157,6
szerokość 184,2

3. Wysokość oparcia fotela przód 66 cm
4. Wysokość wnętrza przód 98-105 cm
5. Miejsce na nogi tył
12-36 cm
6. Długość siedziska fotela tył
46 cm

7. Wysokość oparcia fotela tył
8. Wysokość wnętrza tył
9. Szerokość wnętrza przód
10. Szerokość wnętrza tył

58 cm
97 cm
151 cm
147 cm

POMIARY TESTOWE
GŁOŚNOŚĆ W KABINIE
1,9 s
2,6 s
3,5 s
5,6 s
8,6 s (9,3 s*)
13,5 s
15,8 s
195 km/h*

DROGI HAMOWANIA
100-0 km/h zimne
100-0 km/h rozgrzane

40,4 m
39,6 m

Przy 0 km/h
Przy 50 km/h
Przy 100 km/h
Przy 130 km/h

56,7 dB
58,3 dB
61,9 dB
65,2 dB

PRZYSPIESZENIE 0-100 KM/H

8,6 s

TESTOWE

9,3 s

FABRYCZNE

Znakomity wynik. Jego uzyskanie
ułatwia funkcja Launch Control.

ZUŻYCIE PALIWA
Średnie zużycie wg prod. 5,0 l/100 km
Średnie zużycie w teście 7,4 l/100 km
Pojemność zbiornika paliwa
50 l
Zasięg wg spalania test.
680 km
Rodzaj paliwa
ON
131 g/km
Emisja CO2
Norma emisji spalin
Euro 6
Warunki przy pomiarach: opony letnie,
temperatura 2º C, sucha nawierzchnia

EKSPLOATACJA
Gwarancja:
Mechaniczna
2 lata
Na lakier/perforację
12 lat
Przeglądy:
po 30 tys. km/2 latach
Koszt przeglądu
ok. 1000 zł
Liczba serwisów w Polsce
82

5
maks. mom.
obr. 340 Nm

➐

ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA
TESTOWE
FABRYCZNE

7,4 l/100 km
5,2 l/100 km

Zużycie paliwa mogłoby być nieco
niższe. Dane fabryczne – mrzonki.

EKSPLOATACJA I KOSZTY

7
maks. moc
110 kW/150 KM

1. Miejsce na nogi przód
2. Dł. siedziska fotela przód

* dane fabryczne
wyniki bardzo dobre
wyniki słabe

WYKRES PRĘDKOŚCI NA BIEGACH

➎ ➏

rozstaw osi 263,8
długość 438,2

180 maks. mom.
obr. 340 Nm
150

400

➑

69

Nm
maks. moc
110 kW/150 KM

➌

CENY WERSJI 2.0 TDI 4x4
Najniższa: wersja Ambition
116 400 zł
Testowana: wersja Style z DSG 131 500 zł
Egz. w teście: wersja Style
+ wyposażenie dodatkowe ok. 145 000 zł

WYBRANE WYPOSAŻENIE
TESTOWANEJ WERSJI STYLE
Bezpieczeństwo: ABS, ESP, 7 poduszek powietrznych, aktywny tempomat, aktywne
światła drogowe, wspomaganie ruszania
pod górę, czujnik deszczu i zmierzchu,
kontrola odstępu z funkcją awaryjnego
hamowania, reflektory LED
Komfort: czujniki parkowania, alufelgi
18”, dostęp bezkluczykowy, podgrzewane
przednie fotele, nastrojowe oświetlenie,
skórzana kierownica wielofunkcyjna,
Bluetooth, klimatyzacja automatyczna

■

■
■

3200 zł
899 zł
1800 zł
1200 zł
2200 zł
1000 zł
1600 zł
5800 zł
2500 zł

ocena

PODSUMOWANIE
NADWOZIE/WNĘTRZE
: Bardzo przestronne wnętrze i pojemny bagażnik
: Ergonomiczny i przejrzysty, w większości solidnie
wykończony kokpit
: Wygodny fotel i pozycja za
kierownicą
Nieco za krótkie oparcia
tylnych siedzeń
Plastikowe boczki drzwi
Masywne przednie słupki

WYBRANE WYPOSAŻENIE
OPCJONALNE WERSJI STYLE
✔ Pakiet asystentów kierowcy
✔ Podgrzewana przednia szyba
✔ Tylne siedzenia Varioflex
✔ Kamera cofania
✔ El. fotel kierowcy z pamięcią
Podgrzewana kierownica
✔ Nagłośnienie Canton (550 W)
✔ Nawigacja Columbus
✔ El. sterowana pokrywa bag.

KOMFORT/JAZDA
: Przyjemne, łagodne
tłumienie nierówności
: Neutralne, stabilne
prowadzenie
: Płynnie działający
napęd 4x4
: Skuteczne hamulce
: Dopracowane systemy
wspomagające
¤Popukiwanie¤ zawieszenia
na dziurach
■

SILNIK/OSIĄGI
: Bardzo dobra dynamika
: Szeroki zakres użytecznych obrotów
: Wyśmienita praca
skrzyni biegów
: Funkcja „luzu”
: Szybki start-stop
Nie najniższe zużycie
oleju napędowego
Zbyt donośny odgłos
pracy silnika
■

■

EKSPLOATACJA/KOSZTY
: Konkurencyjna cena
zakupu i specyfikacja
: Darmowy pakiet przeglądów na 4 lata
: Rozległa sieć ASO
: Bardzo bogata lista opcji
(m.in. kamery 360°) oraz
praktycznych dodatków
Napęd 4x4 zarezerwowany
tylko dla wersji 2.0 TDI
Tylko 2 lata gwar. mech.
■

■

Naszym zdaniem Stonowany design, atrakcyjny samochód – Karoq ma jedną z przestronniejszych kabin w klasie i oka-

zuje się bardzo praktyczny. Nie pozwala sobie na słabości w dziedzinie prowadzenia oraz wyposażenia, zarówno z zakresu komfortu,
jak i bezpieczeństwa. Skrzynia DSG znów działa tak, jak powinna. I tylko silnik Diesla można bez żalu zastąpić benzynowym.

✔wyposażenie egzemplarza testowego
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WYKRES MOCY/MOMENTU OBR.
KM

TEST EURO NCAP:

wymiary w centymetrach

SILNIK
turbodiesel R4, 16V, common rail,
umieszczony poprzecznie z przodu
Pojemność
1968 cm3
Średnica cyl./skok tł.
81/95,5 mm
Stopień sprężania
16,0:1
Moc maksymalna
110 kW/150 KM
przy obrotach
3500/min
Maks. moment obr.
340 Nm
przy obrotach
1750/min

