
ECHIPAREA STANDARD ESTE 
MULT MAI CUPRINZĂTOARE LA 

CAPITOLUL SIGURANȚĂ,  
ESP-UL ȘI PATRU AIRBAGURI 

FIIND OFERITE INCLUSIV PE 
CEA MAI IEFTINĂ VERSIUNE.

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 de bază (euro)

DATE TEHNICE
1.2 16V

L/4

1149

107/4250

75/5500

14.5

156

5,9

137

1049/ 456

6690

0.9 TCE 

L/3

898

135/2500

90/5250

11.1

169

5,3

122

1106/456

8700

1.5 DCI

L/4

1461

200/1750

75/4000

14.6

159

3,9

103

1134/456

9500

1.5 DCI

L/4

1461

220/1750

90/3750

nc.

167

3,9

103

1134/456

11.200

4346 x 1733 x 1517

2634

510

total, mașina are un comportament relativ neutru pe viraje, fără surprize 
pentru șofer. Acum există în standard ESP și ASR, care temperează exce-
sele celui de la volan. Din păcate, sistemele nu poate fi decuplate, ceea ce 
ar putea crea probleme iarna, pe suprafețe înghețate, dacă ASR-ul nu își 
face bine datoria. Despre acest aparent neajuns, vom putea scrie mai mult 
după primul test pe zăpadă. 

Singura motorizare disponibilă pentru lansare a fost vedeta gamei, 
propulsorul turbo în trei cilindri, de 0,9 l și 90 CP. Încă de la primul con-
tact, putem spune cu mâna pe inimă că reprezintă un mare pas înainte 
față de vechiul agregat de 1,6 l și 85 CP, pe care îl înlocuiește. Modifică-
rile realizate la compartimentul motor au avut drept rezultat și o scădere 
apreciabilă a zgomotului interior. Cuplul sensibil mai mare își face simțită 
prezența după 2500 rpm, ceea ce înseamnă că micul turbo trebuie turat, 
dar efectele asupra reprizelor se simt imediat. La plecările de pe loc se 
resimte o lipsă de cuplu, însă ne așteptam la așa ceva din partea unui trei 
cilindri foarte mic. Consumul de carburant se situează la cote rezonabile 
dacă funcția Eco, ce reduce performanțele motorului, este activată. Altfel, 
cu motorul ținut sus în ture, la peste 2500–3000 rpm, media extraurbană 
obținută poate fi și de 8,5 l/100 km. 

Un important salt calitativ a fost realizat în materie de dotări pentru 
siguranță.  Pe lângă ESP, acum există patru airbaguri ca dotare standard indi-
ferent de nivelul de echipare, dintre care cele laterale protejează și capul pasa-
gerilor în caz de impact.  Servodirecția este de asemenea standard, inclusiv 
pentru primul nivel de echipare, dar cei care vor aer condiționat trebuie 
să se îndrepte către nivelul II, Ambiance, unde e opțional (+780 de euro) 
sau către Laureate, unde este inclus. Astfel, pentru un Logan 0.9 TCe Lau-
reate, trebuie să plătiți 9800 de euro. Cel mai ieftin Logan, 1.2 16V 75 CP 
Acces, costă acum 6690 de euro, cu 190 mai mult decât fosta generație, 
diferență justificată din plin de dotarea standard mai bogată. 

Text: Alexandru Gugoașă

Test Dacia Sandero/Sandero Stepway

Gama este completă!
Alături de Logan 2, au fost lansate și noi versiuni ale modelelor Sandero 
și Sandero Stepway. Acestea împart platforma și designul părții frontale 
cu Loganul, la fel și motorizările. Sandero poate fi de asemenea echipat 
cu motorizarea de 0,9 l, vedeta gamei. Spațiul în spate este ceva mai 
restrâns, lucru explicabil prin ampatamentul puțin mai mic (2589 mm), 
dar, pentru clasa din care face parte, Sandero se prezintă foarte bine la acest 
capitol. Portbagajul de 320 l cu bancheta în poziție verticală e peste media 
segmentului în care concurează.
Micul propulsor face din Sandero o mașină sprintenă când este turat, datorită 
cuplului relativ mare, însă, la fel ca și în cazul Loganului, se simte lipsa de 
forță la turații joase. 
Am testat și Stepway, care, dotat cu propulsorul diesel de 90 CP, reprezintă o 
ofertă imbatabilă pentru cei care își doresc un mic pseudo-SUV cu gardă la sol 
mare și aspect macho. Pentru 12.200 de euro, primești nu numai o motorizare 
puternică și economică, dar și dotări complete, ce includ aer condiționat, 
sistem de navigație, ESP și patru airbaguri. 


