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test Opel Insignia 2.0 CDTI EcoFlex  / Volkswagen Polo Fresh 1.2 TSI 90 CP

➎

start flexat

schimbările exterioare adu-
se de proaspătul facelift sunt 
discrete. Și, la drept vorbind, 

nici nu prea era nevoie să se schim-
be ceva, Insignia fiind de la bun  
început un model extrem de meticu-
los realizat din punctul de vedere al 
designului. Chiar foarte îndrăzneț 
și împins într-o zonă unde nici chiar 
constructorii de modele premium nu 
se încumetă încă. Oricum, actualiza-
rea i-a adus blocuri optice cu funcții 
noi, precum și o mai riguroasă pano-
plie de detalii estetice. Mult mai in-
tens s-a lucrat însă la interior, unde, 
deși arhitectura generală a rămas 
aproape neschimbată, consola cen-
trală a fost complet regândită, Opel 
ținând cont de numeroasele critici 
privind multitudinea de butoane pen-
tru diverse comenzi. Acum, totul este 
clar, simplu și intuitiv. Ceea ce schim-
bă complet percepția asupra confor-
tului general, șoferul nemaifiind obli-
gat să găsească acul în carul cu fân de 
fiecare dată când trebuie să acționeze 

o nouă comandă a climatizării, na-
vigației sau sistemului audio. Practic, 
Opel reușește să aducă Insignia într-o  
zonă în care foarte puține critici îi 
mai pot fi aduse, mai ales că, deși nu 
mai este la prima tinerețe, designul 
său încă rămâne extrem de futurist.

 Suspensiile și în general tot ceea 
ce ține de manevrabilitate, ținută 
de drum și confortul rulării au fost 
minuțios modificate pentru o călăto-
rie lipsită de stres și sigură.  Noi am 
„simțit“ îmbunătățirile rulând cu 
versiunea de motorizare diesel cea 
mai puternică, respectiv 195 CP. 
Propulsorul de 2,0 litri, biturbo, cu 
injecție directă are marele avantaj de 
a genera cuplul maxim de 400 Nm  
începând cu 1750 rpm, ceea ce se 
transferă în reprize de accelerație vi-
guroase. În plus, tehnologia moder-
nă îl face foarte silențios, un mare 
avantaj în timpul rulării îndelunga-
te. Dacă, dimpotrivă, nu se forțează 
nota, acest motor își arată și altă la-
tură a sa, una mult mai prietenoasă 

cu mediul înconjurător. Motorul 
fiind echipat cu sistemul stop/start, 
consumul mediu se cifrează undeva 
în jurul valorii de 4,7 l/100 km, după 
cum declară constructorul, dar noi 
am obținut puțin peste 7 l/100 km în 
condiții de rulare normale, pe un tra-
seu mixt, urban/extraurban. Aici, un 
ajutor plăcut vine și din partea cutiei 
de viteze manuale cu șase trepte eta-
jate astfel încât să favorizeze un con-
sum mic și mai puțin reprize sportive. 
Dar cuplul mare oferit de jos com-
pensează rapoartele ceva mai lungi.

Oricum, deși accesul la portbagaj 
și în general spațiul interior nu au fost 
niciodată punctele forte ale Insigniei 
din cauza concesiilor făcute desig-
nului, rămân neschimbate plusul de 
rafinament, echiparea de confort și 
siguranță cu sistem de atenționare 
la trafic lateral, precum și preocupa-
rea pentru o mai bună ergonomie, 
făcând din Insignia un model cu 
mult mai interesant decât înainte.

Text: Adrian Drăgan. Foto: Radu Chindriș 

Opel și-a pus toată priceperea și speranța în Insignia, iar odată cu faceliftul recent, 
așteptările celor din rüsselsheim încep să rodească. În test, modelul echipat cu cel  
mai nou diesel din gamă, 2.0 CDtI cu sistem stop/start.

Opel insignia 2.0 CDti 

Preț (euro)  25.830

Concurenți:   Ford Mondeo, VW Passat

Putere maximă (CP/rpm) 140/4000

0–100 km/h (s) 10.5

Viteză maximă (km/h) 205

Consum mediu ECE (l/100 km) 3,7

Emisii CO2 (g/km) 99

Propulsie Turbodiesel, L4, 1956 cmc, cuplu 
maxim 370 Nm/1750 rpm, cutie manuală cu 
6 trepte, trac țiu ne față

Caroserie Sedan cu 5 locuri și 4 uși. L x l x 
h: 4842 x 1858 x 1498 mm. Ampatament: 
2737 mm. Volum portbagaj: 500 l.  
Masă la gol: 1613kg

Date tehniCe

Insignia avea 
nevoie de acest 
facelift care i-a 
adus îmbunătățiri 
semnificative 
la capitolele 
ergonomie a 
comenzilor 
și confort. 

C OnCluzie

Suspensia FlexRide, recent optimizată, oferă o ținută bună de drum și mai 
mult confort prin posibilitatea adaptării durității în funcție de suprafață.

Propulsorul e cel mai silențios diesel 
din gamă și este economic.

Consola a câștigat 
la capitolul 

funcționalitate.

Comenzi intuitive  
pe volan
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UrbanIsm avansat

la nivelul cel mai de sus al seriei 
VW Polo se află linia de finisa-
re Fresh, aducând un plus de 

personalitate și dinamism acestui 
model deja demn de toată aprecierea 
pentru însușirile sale practice și teh-
nice. E interesant că plaja de prețuri 
în care este disponibil Polo Fresh 
lasă un spațiu destul de larg pentru 
selectarea opțiunilor, ceea ce înseam-
nă flexibilitate și posibilități intere-
sante de calibrare pentru clienți cu 
sensibilități și bugete variate. Exem-
plarul testat de noi e configurat într-o 
manieră pragmatică, în care s-a pus 
accent evident pe includerea câtorva 
opțiuni demne de interes, în același 
timp cu păstrarea prețului la un nivel 
decent. Ceea ce era de dorit conform 
unei accepțiuni pe liniile esențiale ale 
segmentului B s-a obținut oricum, în 
mod categoric: un vehicul familial efi-
cient, modern și practic, a cărui utili-
zare cotidiană este o plăcere.

Polo o demonstrează cu prisosin-
ță: nu mai e cazul să ne punem pro-
bleme despre limitele spațiului inte-
rior, ale volumului portbagajului sau 
ale calității de fabricație atunci când 
ne gândim să achiziționăm un auto-
mobil din clasa mică. Cel puțin, nu în 
cazul său. Ținând cont de gabaritul 
mașinii, habitaclul este generos di-
mensionat pentru cei care iau loc în 
față. În spate, două persoane pot sta 
lejer, iar trei, în condiții convenabi-
le.  Cu un volum al portbagajului de 
280 de litri și disponibilitatea unui 
compartiment suplimentar sub po-
deaua acestuia, Polo face față degajat 
necesităților familiale curente.  Fini-
sarea Fresh se face remarcată prin 
tratarea interiorului în două nuanțe 
deschise și prezența în dotarea 
standard a unor echipamente pre-
cum jantele din aliaj ușor, Portago 
(16 inchi, nuanță antracit), scaune 
sport, radio-CD cu touchscreen TFT, 

slot SD-card și capabilitate mp3, 
opt boxe, la care se adaugă o linie 
completă de dispozitive elctronice 
profilate pe siguranța activă: ESC 
(inclusiv ABS și asistarea frânării 
de urgență), ASR, EDL (Electronic 
Differential Lock) și EDTC (Engine 
Drag Torque Control). Volanul este 
reglabil pe două direcții.

Pe acest fond, se fac și mai bine 
apreciate performanțele motorizării 
turbo de 1,2 litri, care se dovedește 
a fi economică și dispune de sistem 
stop/start. Cutia de viteze a acestei 
versiuni (90 CP) are numai cinci 
trepte, ceea ce nu încurajează par-
curgerea distanțelor interurbane 
mari în regim de viteză și, implicit, 
turația ridicată. Ambianța de rula-
re e silențioasă, iar răspunsul la co-
menzi și comportamentul rutier de-
notă o acuratețe exemplară pentru 
această clasă.

Text: Alex Șincan. Foto: Radu Chindriș

Polo are o tușă 
sofis ticată de perso-
nalitate și e excelent 
ca motorizare, 
com por tament și 
siguranță activă. 
Mai puțin amuzant, 
dar nu neapărat de 
blamat: prețul și doar 
cinci trepte la cutie.

C OnCluzie

VW pOlO 1.2 tsi Fresh
Preț (euro)  15.730
Concurenți:  Renault Clio, Ford Fiesta,  
 Peugeot 208, Citroën C3 
Putere maximă (CP/rpm) 90/4800
0–100 km/h (s) 10.8
Viteză maximă (km/h) 184
Consum mediu ECE (l/100 km) 4,7
Emisii CO2 (g/km) 107
Propulsie Benzină, L4 turbo, 1197 cmc, 
cuplu maxim 160/1400–4000 Nm/rpm, 
cutie manuală cu 5 trepte, tracțiune față
Caroserie Hatchback cu 5 locuri. L x l x h: 
3972 x 1682 x 1453 mm. Ampatament: 
2470 mm. Volum portbagaj: 280/952 l. 
Masă la gol: 1107 kg

Date tehniCe

Ca urmare a evoluției constante în privința conceptului și a calității 
de-a lungul generațiilor, actualul volkswagen Polo a atins în prezent 
un statut de vIP al segmentului b. nu este unul dintre cele mai ieftine 
modele ale clasei, dar are destule de oferit.

Nivelul de 
finisare Fresh 
dă un accent 

dinamic 
personalității 

lui Polo.

Rularea silențioasă și 
consumul redus vor fi 

apreciate din plin în oraș.

Un detaliu practic mult mai demn de 
atenție decât s-ar zice la prima vedere: 
etajarea portbagajului.


