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pentru mașini) printre șirurile de 
vehicule. Oricum, Twizy are o rază 
de bracaj de 6,8 metri la întoarce-
rea de 180 de grade, ceea ce îl face 
destul de manevrabil. Și ești mult 
mai protejat, și te simți mai sigur 
datorită centurii cu trei puncte de 
fixare, plus că poți transporta mai 
multe bagaje. Senzația la drum 
este cea dintr-un cabrio, dar nu 
există încălzire în scaune, ca la  
E-Bike și la scuter.

VW Up oferă însă acest lux. Pe 
deasupra, mai ai și un radio, mult 
spațiu de depozitare și, în ciuda 
consumului din test de 6,3 litri, o 
autonomie de 555 km. Dar, când 
vine vorba de parcare, iese în pier-
dere. Deși Twizy și scuterul sunt 
deja prea lungi ca să se parcheze 
de-a curmezișul într-un spațiu 
mic, își găsesc mult mai repede 
locul decât Up. La testul nostru de 
parcare, biciclistul își plătise deja 
cafeaua în vreme ce VW-ul tot mai 
muncea. Dar iarna, conceptul său 
este oricum cel mai bun pentru 
oraș, iar vara, am alege bicicleta.
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CINE PARCHEAZĂ 
UNDE? Scuterul se 
poate pune întotdeauna 
de-a curmezișul, Twizy și 
Up trebuie să parcheze 
convențional.

ȘI, DEODATĂ, UP IESE  
     ÎN PIERDERE LA PARCARE.

DATE TEHNICE 

Tip motor/număr cilindri
Capacitate cilindrică (cmc)
Putere maximă (CP/rpm)
Tip baterie/energie
Masă la gol/sarcină utilă (kg)
Dimensiuni L x l x h (mm)
Ampatament (mm)
Volum portbagaj (l)
Accelerație (s)
Viteză maximă (km/h)
Autonomie electrică maximă (km)
Consum
Preţ (euro, Germania)

Renault 
Twizy

electric/–
– 

18/–
Li-Ion/6,1 kWh

487/203
2335 x 1237 x 1454

1686
38,5

6.1 (0–45 km/h)
80

100
6,3 kWh/100 km

7690

VW UP 1.0 
Take up

benzină/3
999 

60/5000
–

929/361
3540 x 1641 x 1489

2420
251/951

14.4 (0–100 km/h)
160

–
6,3 l/100 km

9850

E-Motorbike 
Grace One

electric/–
–

1,77/–
Li-Mn/0,58 kWh

33,5/nc.
nc. 
nc.

-
nc.
45
60
nc.

4399

Piaggio MP3 
500LT Busin

benzină/1
493

40,1/7250
–

262/183
2210 x 760 x 1350 

1550
nc.
nc.
142

–
4,5 l/100 km

8650


