
Mercedes GLK 220 cdI 4MatIc

Preț (euro, fără TVA)  de la 37.700

Concurenți:  Range Rover Evoque, BMW X3

Putere maximă (CP/rpm) 170/3200–4200

0–100 km/h (s) 8.8

Viteză maximă (km/h) 205

Consum mediu ECE (l/100 km) 6,1

Emisii CO2 (g/km) 159

Propulsie Diesel, L4, 2143 cmc, cuplu maxim 400 Nm/ 
1400–2800 rpm, cutie automată cu 7 trepte, tracțiune 
integrală

Caroserie SUV cu 5 locuri. L x l x h: 4536 x 1840 x 1669 mm. 
Ampatament: 2755 mm. Volum portbagaj: 450–1550 l. Masă 
proprie 1880 kg

date tehnIce

Cu toate că ești înconjurat de butoane, interfaţa este prietenoasă, 
așa că ajungi repede la funcţia dorită.

De apreciat la Mercedes-Benz este că toate 
autoturismele au echipamente similare.

Fiindcă detaliile nu erau rele nici 
la primele GLK-uri, transformările 
actuale sunt discrete.

interioară ține de modă, numai că moda pe 
care o promovează Mercedes nu se demodează, 
deci nu prea a fost nimic de corectat. Tapițeria 
bine lucrată și iluminarea ambientală vor fi la 
mare preț și peste mulți ani. Clasice sunt deja 
pedala frânei de parcare sau, mai nou, butonul 
Command. Legat de ultimul, aș fi preferat să gă-
sesc prin el mai multe funcții audio.

 170 de cai nu mai sunt un număr atât de 
mare în lumea SUV. Mai rar însă găsești o cutie 
de viteze automatizată cu șapte trepte și cu pade-
le pe volan.  Totul în jurul șoferului îmbie la un 
condus responsabil și relaxant, inclusiv grupul 
motopropulsor care împinge mașina lin și chiar 
economic, judecând după cei 7 l/100 km în ci-
clul urban declarați de constructor. Sistemul 
stop/start este în bună măsură responsabil cu 
performanța consumului, dar și cele două turbi-
ne își au rolul lor. Combinația între motor, cutie 
și diferențiale îi mai oferă șoferului și altfel de 
servicii de îndată ce acesta a optat pentru pro-
gramul Sport. Nici nu apuci să-ți dai seama când 
ai depășit viteza maximă legală din oraș, iar pe 
cea de 100 km/h, o atingi în mai puțin de 9 se-
cunde. La apăsarea bruscă a pedalei de frână nu 
va ieși fum din anvelope și nici funingine din 
eșapament, dar bagajele din portbagaj ar trebui 
să fie bine fixate. Acum, alura exterioară de sho-
oting break capătă sens. 

Impresia artistică la aceste demaraje este în-
tărită și de pachetul exterior AMG la care roțile 
inconfundabile sunt piesa principală. Nu trebuie 
uitată nici coborârea mașinii din arcuri cu 2 cm. 
Centrul de greutate mai jos în combinație cu sis-
temul standard de amortizare selectivă au con-
dus la o ținută de drum și mai precisă. Denumirea 
de Agility Control dată sistemului de amortizare 
spune clar care a fost intenția proiectanților săi. 
Intenție care le-a reușit și de această dată.

Text: Dan Athanasiu. Foto: Radu Chindriș

Mercedes-Benz GLK, este 
la fel precum clasele A și B, 
un vehicul pentru cei care 
apreciază calitatea, fără a dori 
să umilească cunoștinţele.
Fără să aibă implicații 
asupra comportamentului 
rutier, GLK se descurcă și pe 
drumuri mai accidentate.
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Dan Athanasiu

Știam de la primele versiuni de cât de multe este în stare GLK, așa că 
traseul a fost o recapitulare pentru aprofundare.
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