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Ca de fieCare dată, Wrangler 
ne-a dus și aCum într-un loc 
minunat, și anume delta dunării. 

mat și chiar un sistem de infotainment cu ecran 
tactil. În plus, prin oferirea unui acces mai fa-
cil și a unui spațiu mai bun, habitaclul versiunii 
Unlimited e ceva mai primitor cu pasagerii care 
călătoresc în spate, deși bancheta nu excelează 
în privința ergonomiei.

În legătură cu locul descoperit la această 
întâlnire cu Wrangler, în speță Delta Dunării, 
pot să confirm că e un adevărat monument 
al naturii. Deși relieful oarecum monoton nu 
anunță mare lucru, aici este întâlnită cea mai 
bogată faună ornitologică din Europa, ceea ce a 
și condus la includerea acestei zone în patrimo-
niul mondial al UNESCO. Mijlocul de transport 
obișnuit al localnicilor îl reprezintă barca, dar și 
cu Wrangler poți ajunge destul de departe, totul 
fiind să ai suficientă încredere în mașină.

Text: Cristian Sterea. Foto: Radu Chindriș

Jeep Wrangler Unlimited 
moab 2.8 Cdr at

Preț (euro)  41.200

Concurenți:  Mercedes G-Class, Land Rover Defender

Putere maximă (CP/rpm) 200/3600

0–100 km/h (s) 10.7

Viteză maximă (km/h) 172

Consum mediu ECE (l/100 km) 8,3

Emisii CO2 (g/km) 217

Propulsie Diesel, 4L, 2776 cmc, cuplu maxim 460 Nm/ 
1600 rpm, cutie automată cu 6 trepte, trac țiu ne integrală 
nepermanentă

Caroserie Șasiu independent de caroserie și 5 locuri.  
L x l x h: 4751 x 1877 x 1865 mm. Ampatament: 2947 mm. 
Volum portbagaj: 498–934 l. Masă la gol: 2073 kg

date tehniCe

Wrangler rămâne una dintre puținele 
mașini contemporane care păstrează un 
caracter de offroader atât de pronunțat. 
E drept că pe asfalt i-ar putea face 
pe simandicoși să strâmbe din nas, 
dar abilitățile de a traversa suprafețe 
dintre cele mai dificile sunt fabuloase. 
În plus, prin design și istoria pe care o 
are în spate, Wrangler reprezintă și o 
investiție în planul imaginii personale. 

C onClUzie

pare că schimbă trepte în timp ce contemplă soa-
rele la apus. Ca și cum toate astea nu ar fi fost de 
ajuns, direcția are o precizie și un feedback apro-
ximative. În linii mari, cam astea sunt capriciile 
lui Wrangler și ale oricărei alte mașini de teren 
autentice, dar și beneficiile sunt pe măsură.

 În primul rând, la volanul acestui Jeep, no
țiunea de drum devine facultativă. Și aici nu mă 
refer la șosele, ci la orice cale mai mult sau mai 
puțin bătătorită.  La fel ca și înaintașul său, Willys, 
Wrangler se poate avânta fără nici cea mai mică 
urmă de ezitare peste câmpii, prerii, dealuri și 
chiar munți sau prin râuri, bălți cu pretenții de 
lac și – de ce nu? – mlaștini. Totul este să folosești 
cauciucurile adecvate și să pui maneta de coman-
dă a sistemului 4x4 în poziția care trebuie. Astfel, 
te poți baza pe o tracțiune eficientă, cu diferențial 
cu alunecare limitată pe axa spate, și niște carac-
teristici de trecere care fac de rușine orice SUV 
modern cu pretenții de offroader. Abia în aceste 
condiții grele, începi să apreciezi comportamen-
tul oarecum atipic pentru zilele noastre al grupu-
lui motor-transmisie și suspensiilor. 

Foarte interesant la Wrangler este și modul 
cum soluțiile clasice, fiabile sunt asezonate cu 
tehnologia modernă. Pe de-o parte, întâlnim uși 
cu balamale la vedere și limitator de deschidere 
cu chingă sau cleme pentru închiderea capotei, 
iar pe de alta, remarcăm dotările complete de 
siguranță, comenzile de pe volan pentru tempo-


