
 august 2013 55

SPORTIV ȘI CAPABIL ÎN OFF-ROAD, 
RANGE ROVER SPORT ESTE UN 

EXEMPLU DE POLIVALENȚĂ.

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
TDV6

V6

2993

600/2000

258/2000

7.6

210

7,3

194

2115

63.116

SDV6

V6

2993

600/2000

292/nc.

7.2

218

7,5

199

2115

74.400

SDV8

V8

4367

700/1700

339/3500

6.9

225

nc.

229

2398

nc.

V8 SUPERCHARGED

V8

5000

625/2500

510/nc.

5.3

225/250*

12,8

298

2310

94.240

V6 SUPERCHARGED

V6

2995

450/3500

340/nc.

7.2

210

10,7

249

2144

63.860

4850 x 1983 x 1780

2923

489–1761

elementele expuse sunt protejate de scuturi metalice care le garantează 
integritatea. Toate versiunile de motorizare pot fi echipate cu sistemul 
4x4 destinat special off-roadului, cu reductor, dar cei care sunt mai puțin 
interesați de latura de cățărător a lui Range Rover Sport au la dispoziție un 
alt sistem de tracțiune, cu diferențial central Torsen și mai ușor cu 18 kg.  
Urmărind aceeași idee a polivalenței, pneurile oferite sunt de tipul All 
Season, find alese astfel încât să combine eficiența în teren accidentat 
cu performanța pe șosea. Deși pare greu de crezut, întreaga sesiune de 
condus, ce a inclus atât parcurgerea unor secțiuni complicate de off-road, 
precum zonele pline de noroi din imaginile care ilustrează acest articol, 
cățărarea și coborârea unor pante extrem de abrupte, cât și testele dina-
mice desfășurate pe pista unui aeroport au fost făcute cu exact aceeași 
mașină și aceleași pneuri. Surprinzător, niciodată nu a existat impresia 
unui compromis, ci doar un sentiment de uimire că o mașină se poate  
descurca atât de bine în condiții de utilizare total opuse. Cu siguranță, nu 
a fost doar o consecință a unor pneuri bine alese! 

În concluzie, noul Range Rover Sport este foarte aproape din punct 
de vedere dinamic de liderii segmentului, dar propune un comporta-
ment în teren accidentat la care alții doar visează. Chiar dacă unii nu 
sunt dispuși să accepte, tradiția are întotdeauna un cuvânt greu de spus, 
iar în cazul de față, acesta se traduce prin siguranța că în off-road rar 
poți fi pus în dificultate.

Text: Cristian Sterea

Terrain 
Response 2
Pe lângă reductor și cele două diferențiale 
blocabile, central și spate, sistemul de 
tracțiune integrală oferit opțional și 
destinat ieșirilor serioase în off-road poate 
fi comandat inclusiv în versiune Dynamic 
Response. Acesta oferă un plus de dinamism 
pe șosea prin simularea, cu ajutorul frânelor, 
a unui diferențial spate activ, transmițând 
mai mult cuplu motor roții din exteriorul 
virajului pentru a inhiba subvirarea. În 
echiparea de bază se oferă un sistem de 
tracțiune integrală mai simplu, mai ușor, fără 
reductor și cu diferențial central Torsen.

Cristian Sterea

Derivat din Range 
Rover și cu o caroserie 
confecționată din 
aluminiu, noul 
Range Rover Sport 
se comportă foarte 
bine în off-road și, 
ca dinamică, este 
aproape la același 
nivel cu rivalii 
principali.

C ONCLUZIE

Utilizarea exclusiv a 
aluminiului la construcția 

caroseriei reduce considerabil 
masa și crește rigiditatea. 

Notă:  * Cu pachet Dynamic, opțional


