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cu un maxim de 202 Nm atins la 2200 rpm, nu fa-
vorizează obținerea unor accelerații și reprize cu 
adevărat rapide. Date fiind masa proprie relativ 
mare a mașinii (1610 kg) și demultiplicarea lun-
gă a treptelor superioare ale cutiei de viteze, acest 
fapt nu e surprinzător. Turbodieselul de 2,0 litri 
este evident mai reușit din acest punct de vedere, 
contând pe un cuplu maxim de 310 Nm disponibil 
începând cu regimul de 1800 rpm. Accelerațiile și 
reprizele versiunii turbodiesel sunt convingătoare. 
Ambele variante de motorizare dispun de cutii de 
viteze manuale cu șase trepte și de tracțiune inte-
grală. Sistemul electronic de gestiune Torque On 
Demand al tracțiunii 4x4 e de origine Borg War-

ner. Motricitatea este, în general, eficient dozată, 
dar, pe de altă parte, nu e posibilă nicio intervenție 
manuală în funcționarea sistemului 4x4.

Suspensia menține riguros contactul cu caro-
sabilul și filtrează bine șocurile produse la trecerea 
peste denivelări. Reacțiile sale relativ ample și încli-
nările clare ale caroseriei în conducere rapidă con-
firmă că s-a mers pe ideea unei amortizări specifice 
drumurilor proaste sau incursiunilor pe soft-road.

Great Wall H6 are câteva argumente practi-
ce imbatabile, un concept de ansamblu reușit și 
un nivel competitiv al calității de fabricație. Vor 
fi acestea de ajuns pentru a-i face loc pe piața 
europeană, într-un segment deosebit de activ și 

pretențios? Vom vedea. Echiparea standard destul 
de bine garnisită și cota convenabilă a prețurilor se 
adaugă la cele notate mai sus.
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Zona inferioară a consolei centrale include comenzile 
sistemului stop/start și ale scaunelor încălzite (opționale)

Opțional, chinezii oferă un sistem multimedia cu 
touchscreen. Este că designul său amintește de VW?

Comenzile oglinzilor reglabile electric și butoanele 
de alături (încuiere/descuiere, reglaj faruri, ESP) 
le-am mai văzut la diverse mașini japoneze.

Pentru că mașina dispune de sistem „keyless entry“, 
motorul se pornește rotind acest comutator de pe 
coloana de direcție.

Un spațiu util destul de încăpător se află la baza 
consolei centrale (schimbătorul este mai sus). 

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)  

Date tehnice
H6 1.5 T

L4, turbo

1497

202/2200–4500

143/5600

11.4

180

9

207

1610/515

H6 2.0 TCI

L4, turbo

1996

310/1800–2800

143/4000

11.2

175

6.8

175

1725/640

Great Wall H6 atacă un segment 
foarte disputat în Europa și se pre-
zintă bine ca spațiu interior, volum 
util, calitate a finisării și confort al 
suspensiei. Se pare că și ca preț. 
Chinezii mai au de recuperat în 
ceea ce privește precizia direcției, 
configurația scaunelor și nivelul 
performanțelor dinamice. 

c oncluzie

4640 x 1825 x 1745

2680

808/2040


