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Prin dimensiuni, dotări și calitate, Mini iese din clasa 
mini, dar răMâne o prezență foarte siMpatică.

în privința materialelor folosite la finisare, care 
sunt mult mai fine, iar cei care apreciază deta-
liile simpatice se pot bucura de o iluminare cu 
leduri multicoloră și de o grafică spectaculoasă 
a interfeței digitale – de exemplu, atunci când 
intri în habitaclu, ești întâmpinat cu pictograma 
unei mașini care îți face șmecherește cu ochiul.

 Partea tehnică este mult mai amplu schimbată 
decât designul.  Actualul Mini e construit pe noua 
platformă BMW cu tracțiune față destinată inclu-
siv Seriei 2 Active Tourer, dar și viitoarei Seria 1. 
Mai mult, versiunea Cooper D are sub capotă pri-
ma declinare diesel a noului val de motoare BMW 
care au ca element central cilindrul unic cu ca-
pacitatea de 500 cmc. Având 1,5 litri și, evident, 
trei cilindri, acesta dezvoltă 116 CP și un cuplu 
motor maxim de 270 Nm. La ralanti, propulsorul 
își face simțită prezența printr-un mormăit des-
tul de discret, astfel că sistemul auto stop/start 
este bine-venit, dar sunetul nu devine deranjant 
prin volum la turații ridicate. Marele avantaj e 
reprezentat de curba de cuplu omogenă. Astfel, 
mașina se lansează repede în accelerații destul de 
susținute, chiar de la turații mici, iar aproape de 
zona roșie a turometrului, nu se gâtuie subit.  Tot 

nouă este și transmisia automată cu șase trepte și 
capacitatea de a decupla motorul de la transmisie 
pe modul Eco.  Aceasta jonglează iscusit cu trepte-
le de viteză atât pe urcare, cât și pe retrogradare, 
dar se precipită ușor la opririle la semafor, când 
lasă impresia că nu se află chiar pe aceeași lungi-
me de undă cu motorul. Referitor la consumul de 
combustibil, acest aspect al mașinii încă e „mini“, 
deși cei 3,7 l/100 km indicați în fișa tehnică drept 
valoare medie se transformă în viața reală în 4,8.

Fără a pierde din ținuta de drum sportivă, 
cu accente de kart, specifică generațiilor anteri-
oare, trenul de rulare a devenit mai rafinat prin 
adoptarea amortizoarelor controlate electronic. 
Astfel, denivelările nu mai reprezintă un chin pen-
tru ocupanții mașinii, iar articulațiile se mențin 
silențioase. Pe viraje, mașina se simte în elemen-
tul ei și transmite un feedback elocvent. Mai mult, 
tracțiunea este foarte bună, iar sistemele electro-
nice nu își bagă nasul unde nu le fierbe oala. 

Una peste alta, Mini a mai rămas mini în prin-
cipal când vine vorba despre consumul de com-
bustibil. În rest, e mai maxi decât îl știam. Sau, alt-
fel spus, își ia mult mai în serios latura premium!
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Mai mare și construit pe o 
platformă tehnică de origine 
BMW, noul Mini este mai 
practic, mai confortabil și mai 
bine dotat. Fără a fi un exemplu, 
motorizarea diesel cu trei 
cilindri e suficient de rafinată și 
economică, iar cutia automată  
schimbă bine treptele de viteză.

c oncluzie

Mini cooper D

Preț (euro)  22.630

Concurenți:  Fiat 500, Citroën DS3, Audi A1

Putere maximă (CP/rpm) 116/4000

0–100 km/h (s) 9.2

Viteză maximă (km/h) 204

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

Emisii CO2 (g/km) 98

Propulsie Diesel, L3, 1496 cmc, cuplu maxim 270 Nm/ 
1750 rpm, cutie automată cu 6 trepte, trac țiu ne față

Caroserie Hatchback cu 4 locuri. L x l x h: 3821 x 1727 x 
1414 mm. Ampatament: 2495 mm. Volum portbagaj: 211 l.  
Masă la gol: 1225 kg
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