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distanțelor de frânare și control mai bun, fără a so-
licita la maximum pedalierul. Uphill Start Support 
și Advanced Descent Control sunt alte două siste-
me suplimentare de asistență care vin în comple-
tarea gamei de echipamente avansate disponibile 
pe noul Nissan X-Trail.

În practică, pe teren accidentat, X-Trail se com-
portă bine, reușind să treacă peste obstacole medii 
fără probleme. Am ținut în permanență tracțiunea 
în Auto și nu a trebuit să intervenim deloc. Din pă-
cate, suspensiile, altfel confortabile, devin foarte 
zgomotoase, iar direcția ușoară  și fără feedback 
nu ajută prea mult la „citirea“ traseului. Am con-
statat și o creștere a consumului de carburant în 
cazul utilizării modului Auto față de momentul în 
care motorul transferă puterea exclusiv către pun-
tea față. Mai exact, consumul mediu a crescut de 
la 6,3/100 km la 7,3. Cutia de viteze manuală cu 
șase rapoarte are o timonerie precisă și trepte scur-
te, potrivite pentru a exploata resursele dieselului. 

Foarte multe schimbări s-au produs și la inte-
rior. Materialele sunt mai bune calitativ, dar unele 
lucruri lasă de dorit. Unele dintre suprafețele plas-
tice nu sunt tocmai plăcute la atingere, iar grafica 
sistemului de infotainment este depășită. Spațiul 
interior reprezintă însă un plus substanțial față de 
Qashqai, spre exemplu. Există și posibilitatea de a 
dota mașina cu două locuri suplimentare în port-
bagaj, potrivite însă mai mult pentru copii decât 
pentru adulți. Pe parcursul traseului de off-road, 

am constatat și apariția unor zgomote parazite ale 
suprafețelor de plastic, semn că aici ar mai fi lu-
cruri de îmbunătățit. 

Dotările de pe versiunea superioară Tekna, pe 
care am testat-o, sunt foarte bune. X-Trail vine și 
cu asistent de parcare, capabil să parcheze singur 
mașina, sistem de infotainment cu navigație, ca-
mere video ce oferă o perspectivă de 360 de gra-
de asupra exteriorului și un pachet care include 
avertizare pentru unghiul mort, sistem de detec-

tare a obiectelor în mișcare și senzor de obosea-
lă pentru șofer. Toate sunt echipamente preluate 
de la clasele superioare și bine-venite pentru un 
SUV compact. Cel mai ieftin X-Trail, 1.6 dCi cu 
tracțiune față, costă 26.990 de euro (echipare Vi-
sia), în timp ce modelul de test, cu tracțiune inte-
grală, echipare Tekna și șapte locuri, are un preț de 
36.440 de euro. 
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Tip motor/nr. cilindri

Cilindree (cmc)

Cuplu maxim (Nm/rpm)

Putere maximă (CP/rpm)

0–100 km/h (s)

Viteză maximă (km/h)

Consum mediu (l/100 km)

Emisii CO2 (g/km)

Dimensiuni L x l x h (mm)

Ampatament (mm)  

Volum portbagaj (l) 

Masă proprie/sarcină utilă (kg)  

Preț de bază (euro)

Date tehnice
1.6 dci 4x2

L/4

1598

320/1750

130/4000

10.5

188

4,9

129

1550

26.990

1.6 dci 4x4

L/4

1598

320/1750

130/4000

11.0

175

5,3

139

1580

30.590

4640 x 1820 x 1710

2705

135–1982

Noua consolă centrală are comenzile grupate logic, 
iar butoanele sunt de dimensiuni apreciabile, cu 
funcții bine definite. 

Noul X-Trail se poate aventura și în afara șoselelor, 
dar preferă drumurile asfaltate. 

Noul X-Trail a câștigat multe 
puncte în materie de dotări 
de confort și siguranță, are 
un motor excelent și a păstrat 
sistemul eficient de tracțiune 
integrală. A pierdut în schimb 
ceva din capacitățile de 
offroader care l-au consacrat 
până acum. 

c oncluzie

Alexandru  
Gugoașă

 octombrie 2014 59


