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test Renault Clio TCe 120 EDC
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AlbAstru de Gordini

Așteptările de la toate mo
delele Renault cu influențe 
sport sunt întotdeauna 

mari. Așa am fost obișnuiți și nici 
de data aceasta nu am fost deza 
mă giți. Micul motor de 1,2 l supra
alimentat al lui Clio TCe 120 EDC 
îl va înlocui pe precedentul, de  
1,6 l, depășindui totodată în multe 
privințe performanțele. Noul pro
pulsor de 1298 cmc, cu carterul din 
aluminiu, este primul motor Rena
ult cu turbocompresor și injecție 
directă de benzină. 

La drum, el poate crea confuzie, 
fiindcă are un cuplu aproape con
stant între 1500 și 4500 rpm, mai 
ceva ca un turbodiesel. Cu un raport 
masă/putere mai mic de 10, Clio 120 
nu este o mașină tocmai cuminte. 
Suspensiile și direcția electrică, seta
te de departamentul sportiv al măr
cii franceze, nu prea îndeamnă nici 
ele la o conducere liniștită, ci dim
potrivă. Jantele de diametru mare 
întregesc acest tablou, iar instalația 

audio care generează sunete ale 
eșa pamentelor câtorva tipuri de ve
hicule stimulează și ea adrenalina 
șoferului. În aceste condiții, sarcina 
de a ține consumul de benzină sub 
control cade exclusiv în sarcina cuti
ei de viteze cu dublu ambreiaj.

 Numai că, dacă prin oraș vrei 
să conduci smucit (să nu spunem 
sportiv), consumul mediu sare de 
10 l/ 100  km.  La extrema cealaltă, 
dacă vrei să conduci doar cu ochii pe 
frunzulițele verzi ale monitorului cen
tral și rugândute să nu prinzi vreun 
un semafor roșu, poți spera să cobori 

până spre 6 l/100 km. În mod normal, 
un șofer cu simț ecologic dezvoltat va 
stabiliza consumul mediu în jurul 
valorii de 7,5 l/100 km – în fond, cei 
120 de cai trebuie hrăniți tot timpul, 
nu doar atunci când au de muncă.

Proaspeții șoferi se vor bucu
ra de toate facilitățile multimedia 
ale noului Renault. Pornind de la 
priza USB, conexiunea bluetooth, 
navigația cu ecran tactil și termi
nând cu sistemul video de ajutor 
la mersul cu spatele, toate sunt  
bineve nite în echiparea standard.
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renault Clio tCe 120 edC poate îndeplini un număr mare de dorințe, de la manevrabilitate și 
confort în oraș până la stabilitate și siguranță la 200 km/h.

Renault Clio tCe 120 eDC

Preț (euro)  nc.

Concurenți:   Ford Fiesta S, Citroën DS3

Putere maximă (CP/rpm) 120/4900

0–100 km/h (s) 9.4

Viteză maximă (km/h) 199

Consum mediu ECE (l/100 km) 5,2

Emisii CO2 (g/km) 120

Propulsie Benzină, 4L, 1197 cmc, cuplu 
maxim 190 Nm/2000 rpm, cutie automată 
cu 6 trepte, trac țiu ne față

Caroserie Compactă cu 5 locuri. L x l x h: 
4063 x 1732 x 1448 mm. Ampatament: 
2589 mm. Volum portbagaj: 300 l.  
Masă la gol: 1165 kg

Date tehniCe

Deși nu este cel 
mai puternic 
model din gama 
Renault Clio, 
exemplarul 
acesta m-a 
cucerit în toate 
situațiile, chiar și 
pe zăpadă. 

C onCluzie

Culoarea din interiorul lui Clio îl face pe șofer să se simtă în largul său. Ar fi 
interesant să poți schimba aceste piese precum carcasele telefoanelor.

După ce am parcurs 20% din traseu  
fără benzină, computerul mi-a dat nota 
7,8, dar consumul mediu abia a coborât 
sub 9 l/100 km.

În materie de 
performanțe 
dinamice, ștacheta pe 
care a ridicat-o acest 
Clio este foarte sus.


