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Citroën C4 Cactus VTi 82 Live

Preț (euro)  12.995

Concurenți:  Nissan Juke, Renault Captur, Dacia Duster

Putere maximă (CP/rpm) 82/5750

0–100 km/h (s) 12.9

Viteză maximă (km/h) 167

Consum mediu ECE (l/100 km) 4,6

Emisii CO2 (g/km) 107

Propulsie Benzină, L 3, 1199 cmc, cuplu maxim 118 Nm/ 
2750 rpm, cutie manuală cu 5 trepte, tracțiune față

Caroserie Crossover cu 5 locuri. L x l x h: 4157 x 1729 x 
1480 mm. Ampatament: 2595 mm. Volum portbagaj: 358 l. 
Masă la gol: 965 kg

DATE TEHNICE

Având un design simpatic, 
Citroën C4 Cactus utilizează 
tehnologia modernă și 
soluțiile ingenioase pentru 
a oferi funcționalitate și 
costuri rezonabile. Nu îl ajută 
platforma tehnică de clasă 
mică, în schimb motoarele 
sunt economice. 

C ONCLUZIE

tament aproape identic și o lungime mai mare 
cu doar 15 cm. Reversul medaliei îl reprezintă 
apariția unor „spini“ – că tot vorbim despre Cac-
tus – care ar putea să îi nemulțumească pe clienții 
mai pretențioși. De exemplu, geamurile ușilor 
din spate au numai deschidere batantă, spătarul 
banchetei nu este fracționabil, parasolarul din 
dreapta nu dispune de oglindă, nu există mânere 
prinse de plafon și nici gură de ventilație în extre-
mitatea dreaptă a bordului. Pe de altă parte, la 
bordul mașinii întâlnim o serie întreagă de soluții 
ingenioase și tehnologie modernă. Printre acestea 
se numără lamele ștergătoarelor cu stropitori in-
tegrate, care ajută la economisirea lichidului de 
parbriz și nu fracționează absolut deloc vizibili-
tatea. Totodată, rezervorul de lichid de parbriz e 
mai mic – de fapt, jumătate față de cât este în mod 
normal –, avantajând astfel masa totală a mașinii. 
De asemenea, plafonul panoramic din sticlă utili-
zează un mod de filtrare al luminii similar ochela-
rilor de soare și împiedică pătrunderea căldurii în 
habitaclu, făcând inutilă prezența unui stor. 

Bordul se păstrează în același registru al de-
signului avangardist, iar pentru asta face apel la 
tehnologia modernă. Mai sunt păstrate doar câte-
va butoane fizice, în rest sistemul de infotainment, 
precum și cel de climatizare vor fi controlate prin 
intermediul ecranului tactil de pe consola cen-
trală, cu dimensiunea de 7 inchi. În cazul versi-
unilor echipate cu transmisii automate, soluțiile 
spectaculoase continuă cu bancheta din față gen 
sofa, care înlocuiește cele două scaune individu-
ale uzuale. O premieră o reprezintă noul sistem 
de montare în plafon a airbagului pasagerului 
din dreapta-față, care oferă mai multă siguranță 
și permite creșterea volumului torpedoului, îm-
bu nătățind în același timp și accesul. Din păcate, 

scaunele din față nu reușesc să asigure o poziție 
de ședere prea fericită, iar coloana de direcție are 
reglaj doar pe înălțime. Nici cei de pe banchetă nu 
sunt foarte norocoși, spațiul pentru picioare repre-
zentând punctul nevralgic.

Fiind o mașină ușor înaltă și construită pe  
o platformă de clasă mică, dinamica nu reprezintă 
un punct forte al lui C4 Cactus. Suspensiile par oa-
recum nehotărâte între confort și menținerea sub 
control a ruliului, fiind și destul de guralive pe de-
nivelări. Chiar și așa, la rularea normală nu te poți 
declara chiar nemulțumit. Oricum, feedbackul 
ge neral al mașinii, inclusiv cel al direcției asistate 
electric, este destul de bun, astfel că îți dai seama 
ușor de limitele dinamice. 

 Motoarele sunt axate în principal pe menți nerea 
consumului de combustibil la un nivel cât m ai redus. 
Având trei cilindri, propulsorul de bază, cu cilin-
dreea de 1,2 litri, aspirat, se descurcă mulțumitor 
cu cele 965 kg ale mașinii. Mai mult, acesta a reușit 
o medie a consumului de aproximativ 5,5–6 l/ 
100 km, cu doar un litru mai mare decât cea indica-
tă de constructor. Dieselul de top, cu cilindreea de 
1,6 litri și 100 CP, reușește reprize ceva mai bune, 
însă prezintă un gol turbo evident la turații mici. 
Acesta nu pare să convingă nici în ceea ce privește 
consumul de combustibil. Ambele motoare dis-
pun de transmisii etajate lung și cu o timonerie 
ce presupune o cursă mare a schimbătorului. Un 
alt minus îl reprezintă inexistența turometrului.

Prețurile pentru Citroën C4 Cactus pleacă de 
la 12.995 euro, însă echiparea de bază nu include 
aer condiționat. Oricum, acest lucru poate fi com-
pensat de garanția de 5 ani în limita a 100.000 km, 
de stilul unic, cu posibilități ample de configurare 
și de tehnologia modernă sau soluțiile ingenioase.
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Interiorul reprezintă o combinație de soluții practice și tehnologie modernă, 
completate de câteva detalii cochete, cum ar fi mânerele retro ale ușilor sau, în 
cazul transmisiei automate, bancheta propusă în locul scaunelor individuale.

Din rațiuni de costuri și pentru a ține greutatea 
mașinii la un nivel cât mai redus, spătarul banchetei 
nu e fracționabil, ceea ce nu este foarte practic.
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