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și 2400 rpm, schimbă total perspectiva, asigu-
rând resurse arhisuficiente pentru o motorizare 
de bază. Consumul de combustibil nu reprezin-
tă o amenințare serioasă pentru portofelul ce-
lui de la volan, media înregistrată la drum lung 
stabilizându-se la 6,5 l/100 km, față de cei 5,2 
anunțați în fișa tehnică.  La mersul în oraș, RAV4 
nu mai pare la fel de parolist, computerul de bord 
indicând peste 8,5 l/100 km, cu aproximativ 2 mai 
mulți decât valoarea declarată.  

Trenul de rulare denotă un caracter foarte 
echilibrat, care favorizează ușor confortul, dar nu 
înlătură dinamica. Păcat că articulațiile nu sunt 
ceva mai silențioase și că sistemele electronice 
de siguranță nu-i dau celui de la volan o libertate 
mai mare să exploateze între potențialul mașinii, 
mai ales că feedbackul direcției e suficient de bun 
pentru a-ți da seama destul de exact de tendințele 

dinamice. Pentru a îmbunătăți tracțiunea sau 
comportamentul pe viraje, sistemul 4x4, care în 
general angrenează doar roțile din față, poate fi 
setat de la buton să transfere o parte a cuplului mo-
tor și către cele din spate. Bineînțeles, chiar dacă 
este rudă de gradul întâi cu Land Cruiser, RAV4 nu 
se încumetă să parcurgă decât drumuri forestiere, 
ieșirile serioase în off-road fiind excluse.

Oferit și cu 4x2, acest propulsor reprezintă cea 
mai accesibilă cale de a intra în posesia unui RAV4, 
prețul afișat fiind de 22.700 de euro, conform unei 
oferte comerciale foarte avantajoase. Totuși, versi-
unea recomandată este cea 4x4, iar aceasta costă 
28.299. Diferența nu e chiar mică, dar siguranța 
oferită de tracțiunea integrală (comportament di-
namic mai bun pe viraje și tracțiune superioară pe 
suprafețele cu aderență redusă) are și ea prețul ei!
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➊ Sistem multimedia modern, care dispune 
de o conectivitate largă și care permite chiar 
verificarea poștei electronice ➋ Poziție de condus 
convenabilă, nici prea înaltă, dar nici prea joasă 
➌ Totul la îndemână, grație numeroaselor 
butoane de pe volan ➍ Portbagaj încăpător și cu 
o modularitate peste medie 

Toyota RAV4 2.0 D-4D Comfort

Preț (euro)  28.299

Concurenți:   VW Tiguan, Ford Kuga, Škoda Yeti, Honda CR-V

Putere maximă (CP/rpm) 124/3600

0–100 km/h (s) 11.0

Viteză maximă (km/h) 180

Consum mediu ECE (l/100 km) 5,2

Emisii CO2 (g/km) 136

Propulsie Diesel, L4, 1998 cmc, cuplu maxim 310 Nm/1600–
2400 rpm, cutie manuală cu 6 trepte, trac țiu ne integrală

Caroserie SUV cu 5 locuri. L x l x h: 4570 x 1845 x 1660 mm. 
Ampatament: 2660 mm. Volum portbagaj: 547–1746 l.  
Masă la gol: 1660 kg

DATe TehniCe

Interiorul încăpător și cu 
numeroase detalii practice face din 
Toyota RAV4 un model excelent 
pentru familie. Motorul diesel de 
bază este suficient de puternic și 
are un consum de combustibil 
bun. Polivalență ridicată grație 
trenului de rulare echilibrat și 
tracțiunii integrale eficiente.
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