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reduce frecările interne și, implicit, consumul de 
carburant. În plus, este silențios și lipsit de vibrații 
datorită utilizării arborilor de echilibrare. Asociat 
cu transmisia automată cu șase rapoarte, transferă 
puterea sistemului de tracțiune integrală perma-
nentă cu diferențial central Haldex reproiectată în 
2011. Propulsia e completată de sistemul Terrain 
Response, care, pe baza unor reglaje predefinite, 
asigură o tracțiune eficientă și manevrabilitate în 
orice condiții. Sistemul răspunde acum la modi-
ficările de aderență în 150 de milisecunde, ceea 
ce îl face utilizabil inclusiv pe gheață. În mers, 
am remarcat consumul mediu real de doar 9,6 l/ 
100 km, dar și elasticitatea sa, motorul fiind mult 
mai prezent în zona medie de turație, cu suficient 
cuplu pentru a ieși din orice situație, fie că am tre-
cut prin vaduri, șleauri sau zone stâncoase.

De altfel, cea mai mare parte a testului s-a 
desfășurat în condiții de iarnă reală, motiv pentru 
care sprijinul primit din partea sistemului Terrain 
Response, cu cele patru moduri ale sale (Utilizare 
Generală , Iarbă-macadam-zăpadă, Noroi-șleauri 
și Nisip) a fost decisiv. La acestea s-a adăugat siste-
mul de urcare în rampă și coborâre (Gradient Re-
lease Control) care corectează viteza de deplasare 
a vehiculului în pantă, fără intervenția șoferului. 
Dar Freelender nu e doar un SUV urban cu abilități 
extinse în off-road și situații dificile, este și un 
sportiv. Secretul lui Freelander 2 e că gestionea-
ză o serie de sisteme electronice precum ABS-ul, 

controlul electronic al tracțiunii (ETC), distribuția 
electronică a forței de frânare (EBD), controlul 
frânării în viraje(CBC), asistarea la frânarea de 
urgență (EBA), controlul dinamic al stabilității 
(DSC) controlul stabilității la răsturnare (RSC) și 
controlul rezistenței mecanice a motorului. 

De altfel, în completarea gamei pe benzină, 
Freelender 2 mai oferă și două alternative diesel 
pentru motorul de 2,2 litri, una de 150 CP TD4,  
respectiv 190CP SD4, ambele cu tracțiune inte-
grală. Dar, pentru cei interesați, varianta TD4 
este oferită și cu tracțiune pe două roți, eD4, care, 
cuplată la o transmisie manuală cu șase trepte, 
consumă în medie doar 6,0 l/100 km. Deși nu 
sunt complet noi, dieselurile au fost actualizate în 
2011, când au primit un nou turbocompresor care 
crește cuplul până la 420 Nm. Alte îmbunătățiri au 
avut ca scop eficiența, etajarea cutiei de viteze și 
reducerea nivelului de zgomot.

Noile echipamente și finisări îi sporesc lui Fre-
elander aura de model premium, eleganța sa fiind 
acum completată și de o tușă modernă. Dar adevă-
ratul său atu rămâne modul în care se descurcă în 
condiții dificile, astfel că, spre deosebire de compe-
titorii direcți, preponderant urbani, Freelander 2  
poate fi deopotrivă o mașină de oraș rafinată, ele-
gantă și compactă, un SUV sportiv, dar și un hai-
duc al munților. Oricum ar fi însă, nu-l alungați 
din oraș pentru că se va întoarce și mai puternic.

Text: Adrian Drăgan

Freelender 2 reprezintă triumful 
maturității asupra tinereții. 
Cu o tracțiune integrală 
ultraperformantă și motoare 
mai economice, acesta ne-a 
impresionat prin abilitățile în teren 
accidentat, superioare SUV-urilor 
din acest segment, dar și prin 
ținuta de drum și confortul oferite. 
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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
SI4 GTDI

L/4

1999

340/3200

240/5500

8.8

200

9,6

224

1775

41.912

SD4 

L/4

2179

420/1750

190/3500

9.5

190

7,0

185

1805

41.912

4500 x 2195 x 1740

2660

405–1670

Sistemul de sunet 
surround Meridian cu 

până la 17 difuzoare 
este de o acuratețe 

fonică impresionantă.


