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În lumea bună!
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n
u a trecut chiar atât de mult timp 
de când Daewoo s-a transformat în 
Chevrolet, dar parcă nici nu ne mai 
aducem aminte de acele vremuri. 

Gama de modele și designul s-au schimbat ra-
pid, oferta s-a mărit prin debutul în clasele auto 
încă neexploatate, iar saltul tehnologic este evi-
dent. Ușor, ușor au fost preluate de la sora de 
concern Opel motoare, poate chiar platforme 
tehnice, după cum se zvonește pe la colțuri, 
iar acum asistăm la apariția unui nou model 
produs în comun. Da, după Chevrolet Captiva/
Opel Antara, Trax e un alt Chevrolet care împar-
te aceeași linie de producție cu un SUV Opel, în 
speță Mokka. Și cum unul dintre ele se laudă cu 
tehnologia germană, mă gândesc că și celălalt 
ar putea face același lucru. Dar nu, Trax este 
ceva mai modest, își acceptă poziția secundă 
și încearcă să-și câștige clienții cu un preț mai 
competitiv. E drept că pentru asta face câteva 
concesii, renunțând la climatizarea automată, 
farurile cu xenon și alte sisteme mai complexe 
pe care Mokka le are pe lista de opționale, dar și 
prețul de bază este cu aproape 1300 de euro mai 
mic, fiind de 15.500.

Nu doar designul exterior al lui Trax respec-
tă particularitățile Chevrolet, ci și cel interior. 
Astfel, tabloul de bord se remarcă prin aceeași 
antiteză clasic-modern și dispune de un ceas 
analogic pentru indicarea turației, precum și un 
display monocrom ce afișează viteza și restul 
informațiilor necesare. De asemenea,  amalgamul 
de butoane prezent pe bordul lui Mokka e înlocuit, 
pe versiunile de echipare superioare ale lui Trax, de 
elegantul sistem MyLink cu un generos ecran color 
tactil.  Acesta se poate conecta ușor la telefonul 
mobil prin USB sau bluetooth și permite accesare 
muzicii, fotografiilor și chiar a filmelor. Mai mult, 
aplicația BringGo (disponibilă contra cost pe 
iTunes și Google Play) ia locul unui veritabil sis-
tem de navigație și oferă majoritatea facilităților 
hărților online (actualizare permanen-
tă, afișare 3D, căutare și furnizare de 
informații suplimentare de spre anu-
mite puncte de interes). Teoretic, 

Cu ajutorul aplicației BringGo, sistemul 
de navigație al telefonului mobil este 
transpus pe MyLink, sistemul  
de infotainment al mașinii.

Tip motor/nr. cilindri

Cilindree (cmc)

Cuplu maxim (Nm/rpm)

Putere maximă (CP/rpm)

0–100 km/h (s)

Viteză maximă (km/h)

Consum mediu (l/100 km)

Emisii CO2 (g/km)

Dimensiuni L x l x h (mm) 

Ampatament (mm)   

Volum portbagaj (l)  

Masă proprie/sarcină utilă (kg)  

Preț (euro)

Date tehnice
1.4 turbo 4x4

L/4

1364

200/1850–4900

140/4900–6000

9.8

194

6,4

149

1379/497

18.500

1.6 4x2

L/4

1598

155/4000

115/6200

12.3

173

6,5

153

1383/497

15.500

1.7 D 4x4

L/4

1686

300/2000–2500

130/4000

9.4 / 9.6* / 10.5**

183 / 186* / 183**

4,9 / 4,5* / 5,3**

129 / 120* / 139**

1395/497

20.200

4248 x 1766 x 1674

2555

356 / 785 / 1370

Notă:  * Pentru tracțiune față; **Pentru transmisie automată


