De parcă nu era suficient de
încăpător, sub portbagaj se
găsește un compartiment
suplimentar de depozitare,
cu dimensiuni apreciabile.

De la Volan, honda Civic Tourer nu își trădează
dimensiunile, fiind foarte dinamică. aspect la care
contribuie și amortizoarele adaptive de pe puntea spate.

se situează la un nivel foarte bun chiar și pentru
versiunile de bază. Cea testată de noi, Executive,
este vârful de gamă și vine cu scaune încălzite,
tempomat inteligent ce păstrează distanța față de
mașina din față și climatizare automată cu reglaj
pe două zone. Varianta Executive are și o serie de
sisteme menite să ajute la manevrele de parcare.
În afară de senzori acustici, există și cameră pentru
marșarier ce afișează imagini pe ecranul sistemului
de navigație și un asistent la ieșirea din parcare cu
spatele, care îl avertizează pe șofer în cazul apropierii unei alte mașini.
Civic Tourer poate fi echipat și cu alte sisteme
de asistență foarte utile. Amintim aici sistemul
de frânare în caz de coliziune, cel care avertizează în privința iminenței unei coliziuni frontale și
sistemul menit să urmărească unghiul mort și să-l
atenționeze pe șofer în cazul în care acesta se decide să facă o depășire sau o schimbare de bandă în
condiții nesigure.
Clienții de Civic Tourer pot alege între două
motorizări – una pe benzină (1,8 l) și alta diesel
(1,6 l, 120 CP). Noi am avut la test versiunea pe
benzină, cu motor aspirat de 142 CP. Din start,
trebuie să menționăm că, fiind vorba de o mașină
japoneză, ne așteptam să conducem un motor de

turație. Așa s-a și dovedit pe parcursul testului.
Pentru a obține performanțe, propulsorul aspirat
trebuie să treacă de 3500 rpm, altminteri pare prea
cuminte. Cert este că ne-am fi dorit ceva mai mult
cuplu și la turații joase, mai ales dacă ar fi să comparăm acest motor cu excelentul diesel cu 300 Nm.
Cutia cu șase trepte e bine etajată, iar schimbătorul de viteze are o timonerie precisă. Suspensiile oferă un confort aproape desăvârșit, chiar
și în cazul în care mașina este dotată cu jante de
17 inchi. Versiunile superioare de echipare au
și amortizoare spate adaptive, cu trei moduri de
funcționare – Dynamic, Confort și Normal. Rolul
lor este mai degrabă să mențină constantă garda
la sol în cazul în care mașina e foarte încărcată.
Cel mai ieftin Civic Tourer costă 21.439 de
euro și este echipat cu motorul pe benzină, de
1,8 l. Versiunea testată de noi, 1.8 Executive cutie manuală, cu pachetul opțional ADAS II (include sistemele de siguranță active menționate mai
sus), are un preț de 30.988 de euro. Honda oferă
din start un discount de 2728 de euro din prețul de
listă și, pentru toate modelele, există și o garanție
completă de 5 ani sau 160.000 km.
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Date tehnice
honda Civic Tourer 1.8 executive
Preț (euro)

30.988

Concurenți: 	

Hyundai i30cw, VW Golf Variant

Putere maximă (CP/rpm)

142/6500

0–100 km/h (s)

9.5

Viteză maximă (km/h)

210

Consum mediu ECE (l/100 km)

6,4

Emisii CO 2 (g/km)

149

Propulsie Benzină, 4L, 1798 cmc, cuplu maxim 174 Nm/
4300 rpm, cutie manuală cu 6 trepte, tracțiune față
Caroserie Break cu 5 locuri. L x l x h: 4535 x 1770 x 1480
mm. Ampatament: 2595 mm. Volum portbagaj: 624 –1668 l.
Masă la gol: 1280 kg

c oncluzie
Honda Civic Tourer ne
dovedește că o mașină care
arată bine poate să fie și foarte
practică. Cu un portbagaj
enorm și o variabilitate de
invidiat a interiorului, breakul
japonez este un concurent
serios pentru modelele
europene mai titrate.
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