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Kuriame puslapyje rasiu savo mark´?

Alfa Romeo 12
Aston Martin 39
Audi 37, 38, 39, 50
BMW 20, 38, 39
Brilliance 37, 38
Cadillac 37, 38
Chevrolet 36, 38
Chrysler 37, 38, 39
Citroën 8, 20, 37, 38
Dacia 38
Daihatsu 36
Dodge 37
Fiat 16, 18, 36, 37
Ford 36, 37
Hyundai 36
Honda 37
Jaguar 37
Jeep 37
Kia 17, 36
Land Rover 20
Landwind 38
Maserati 38

Mazda 36, 37
Mercedes 19, 37, 
39, 50
Mini 38
Mitsubishi 10, 37
Nissan 20, 36, 37
Opel 36, 39, 46
Peugeot 16, 36, 37,
38, 39, 50
Porsche 38, 39
Renault 36, 37, 38, 50
Rolls-Royce 39
Shuanghuan Noble 
18, 48
SsangYong 37
Smart 36, 39
Subaru 36
Suzuki 36
Škoda 36, 42, 50
Toyota 20, 36, 50
VW 17, 20, 37, 38
Volvo 38

Metams artėjant prie pabaigos
naujų automobilių gamintojai
“išmeta” daugybę naujovių.
Keletą jų pristatome šiame
“Auto Bild Lietuva” numeryje.
Tai sportininkas mėgėjas Mit-
subishi Lancer (10 p.) ir dar
Lietuvoje nematytas Citroën
C5 (8 p.). Sparčiausiai gausė-
janti automobilių klasė – “par-
ketiniai” visureigiai. Šiame nu-
meryje spausdiname ir šešių
populiariausių SUV didįjį testą,
du jų – VW Tiguan ir Citroën
C-Crosser Lietuvoje bus par-
duodami tik kitais metais.
Šalti ir drėgni besibaigiančio
rudens orai sukelia daug ne-
patogumų senesnių mašinų
savininkams. Automobiliai ry-
tais neužsiveda, varikliai veikia
netolygiai. Pagrindinė prie-
žastis – netvarkinga elektros in-
staliacija. Tokių nesklandumų
galima išvengti. Apie tai ra-
šome praėjusiame numeryje
spausdintų patarimų, kaip pa-
rengti automobilį žiemai, tęsi-
nyje (34 p.).
Šiame numeryje paskutinį kar-
tą spausdiname geriausio Eu-
ropos 2008 metų automobilio
rinkimų “Auto 1” konkurso da-
lyvių sąrašą ir anketą (35–38 p.).
Primename, kad balsavimas
vyks iki gruodžio 5 d. 
Malonaus skaitymo.

Vitoldas Milius

TURINYS

BrangΔs skaitytojai!

Kitas numeris --šeštadienį, gruodžio 8 d.

Dėmesio!Jau veikia “Auto Bild
Lietuva“ tinklalapis, kuriame
galite rasti nemažai informaci-
jos apie mūsų žurnalą. Taip 
pat įvairiausiais klausimais
galite pasisakyti 
internetiniame forume.
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Pabjurus orams itin svarbu nepamiršti
pasirūpinti geru matomumu ir valytuvais 33

Iki šiol tokio Alfa Romeo dar nebuvo. Aš-
tuoni cilindrai, 450 AG ir 292 km/h greitis
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Kompaktinių SUV vis daugėja. Didžiajame teste rinkos debiutantas VW Tiguan susikaus su penkiais šios
klasės atstovais: BMW X3, Citroën C-Crosser, Land Rover Freelander, Nissan X-Trail ir Toyota RAV4 20
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Visiškai naujos išvaizdos 
prancūziškas vidutinės klasės automobilis

10 Mitsubishi Lancer 
Naujasis Lancer – tikras sportininkas mėgėjas

12 Alfa 8C Competizione 
Svajonių Alfa: graži, galinga, greita

20 VW Tiguan prieš BMW X3, Citroën C-Crosser, 
Land Rover Freelander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 
Kompaktinių SUV su dyzeliniais varikliais susitikimas

Naujienos, ^vykiai
16 Karštos “Auto Bild” naujienos
36 “Auto 1” konkursas

Renkame geriausią Europos automobilį
48 Įvairenybės

Pirmasis važiavimas 
kinų Smart – 
Shuanghuan Noble

50 Rinka
Spalį automobilių pardavėjus Lietuvoje lydėjo sėkmė

Naudingi patarimai
33 Matykime daugiau

Pasirūpinkime valytuvais ir stiklų švarumu
34 Ruošiame automobilį žiemai

Elektros instaliacija prieš žiemą (2 dalis)

Naudoti automobiliai
42 Škoda Superb 2.5 TDI

Čekų automobilis, 
kuriuo galima pasitikėti

46 Opel Calibra 2.0
Pigi, bet turi trūkumų

Kitos rubrikos
4 Kronika 6 Nuomonės, komentarai 30 Laisvalaikis  

40 Sportas 50 Anonsai



KRONIKA

■■  Nesvarbu, kur gyvenate – Vilniuje, Štut-
garte, Frankfurte ar Dubline. Jūs bendrau-
jate internetu ir turite bendrą aistrą auto-
mobiliniams žaidimams. Jūsų hobis ne-
seniai virto pasaulio rekordu, pasiektu
Berlyne. Automobilių mėgėjai, iš rėmėjų
gavę 40 tūkst. eurų, pastatė patį ilgiausią
kelią žaisliniam automobiliui. Trasa, pri-
menanti jūros bangą, sudėliota iš daugiau
kaip 8 tūkst. kelio dalių ir yra pustrečio
kilometro ilgio. Kruopščiam darbui pa-
aukotos penkios savaitės detalaus plana-
vimo ir dvi dienos montavimo darbams.

Senesn∂ms maßinoms –
apΩi∆ra kasmet
■■  Susisiekimo ministras Algirdas Butke-
vičius pasirašė Kelių transporto priemo-
nių techninės apžiūros atlikimo taisyklių
pakeitimus. Juose numatyta, kad nuo
kitų metų techninė apžiūra kasmet bus
privaloma senesniems nei 13 metų
automobiliams. Naujesni techninę ap-
žiūrą turės atlikti kas dvejus metus.

Atsikratys “lauΩ¨”
■■  Vilniaus miesto valdžia užsimojo iki
Kalėdų išboginti apleistus automobilius iš
daugiabučių namų kiemų. Sostinės poli-
cijos pareigūnai ir seniūnijų darbuotojai
pradeda akciją, kurios metu gyventojai
bus raginami išregistruoti ir atiduoti ne-
naudojamas mašinas demontavimo įmo-
nėms. Priešingu atveju, jų savininkams
gresia baudos iki 1 tūkst. Lt. Kelių trans-
porto priemonių registro duomenų bazė-
je gali būti apie 300 tūkst. jau nebeeks-
ploatuojamų (išardytų ar seniai parduotų
į užsienio šalis) transporto priemonių.

Nenori bausti
■■  Lietuvos policija nori atsikratyti bau-
dėjo įvaizdžio. Kovos su korupcija komisi-
ja siekia, kad policininkai negalėtų bausti
ne tik Kelių eismo taisyklių (KET), bet ir
viešosios tvarkos pažeidėjų. Šias funkci-
jas siūloma perduoti apylinkių teismams,
bet valstybė susidurtų su nauja proble-
ma – tektų stipriai didinti teisėjų skaičių.

4 AUTO BILD LIETUVA       Nr. 24 • 2007       

Tobula banga

To
m

o A
lks

nio
 nu

otr
.



2007 • Nr. 24      AUTO BILD LIETUVA 5



Leidžia UAB “Veido“ periodikos leidykla. 
Leidėjas Algimantas Šindeikis. 
Direktorius Andrius Valacka.
Vyriausiasis redaktorius 
Vitoldas Milius.
Vyr. redaktoriaus
pavaduotojai: Jonas Okmanas,
Loreta Žilinskaitė.
Redaktoriai: Mindaugas 
Malinauskas. 
Bendradarbiai: Laurynas 
Rimševičius, Saulenis Pociūnas, 
Žilvinas Svitojus. 

Fotografai: Tomas Kapočius, Algimantas Brazaitis.
Dailininkas Ramūnas Vaitkus. 

Gamybos vadovė Sonata Bajoraitė. 
Vyr. dizainerė Eglė Mikitavičienė.

Dizaineris Karolis Zovė.
Kalbos redaktorės: Violeta Kun-
drotienė, Renata Radavičiūtė, 
Inga Jarmalaitė, Sonata Liekytė,
Aušra Žibūdaitė.
Vertėjai: Olė Čičinskaitė, 

Irena Klionovskienė, 
Erika Kosteckienė, 

Rasa Tarvydienė, Lidija Tupčiauskienė.

Pardavimo vadovė Kristina Dumčienė.
Administratorė Miglė Aleksandravičienė. 
Platinimo vadybininkė Giedrė Strazdienė.
Redakcijos adresas: A.Goštauto g. 8, LT-01108
Vilnius. Telefonai: (8-5) 264 94 26, 264 94 28.
Faksas (8-5) 262 24 07. 
El. paštas: info@autobild.lt, autobild@veidas.lt 
Kaina su PVM 3,20 Lt
Spaudė UAB “Spaudos kontūrai“.
Tiražas audituojamas. Nacionalinė žurnalų leidėjų
asociacija.

Prenumerata“Respublikos“ platinimo tarnybose, pri-
vačiose platinimo tarnybose ir redakcijoje - kiekvieną
darbo dieną. Lietuvos paštuose - iki mėnesio 20 d.
Informacija prenumeratos klausimais teikiama
tel. (8-5) 262 68 13 arba el. paštu mailv@veidas.lt 
1 mėn. - 5,40 Lt, 3 mėn. - 16,20 Lt, 6 mėn. - 32,40 Lt,
12 mėn. - 64,80 Lt 
© 2005 “Axel Springer AG“. Visos teisės išsau-
gomos. Spausdinama pagal “Auto Bild“ licenciją.
Draudžiamas visas ar dalinis atgaminimas bet ko-
kiu būdu kuria nors kalba be išankstinio raštiško 
leidimo. 
ISSN 1822-282X

“Auto Bild Lietuva“
interneto forumas: 

Praėjusiame numeryje klausėme:

ar reikia policijai skųsti chuliga-

niškai keliuose besielgiančius vai-

ruotojus?

Buomas. Šią vasarą Vokietijos “auto-
bane” šalia Hanoverio per mašinos
langą išmečiau nuorūką ir po kelių
minučių prie manęs prisistatė po-
licija – sustabdė ir nubaudė solidžia
bauda. Pasirodo, mane įskundė iš
paskos Porsche važiavusi moteriškė.
Taigi...
Snow. Lietuvoje nėra tradicijos skųsti
kolegas vairuotojus policijai ir,
manau, tai nėra gerai. Tereikia
prisiminti mūsų avaringumo statis-
tiką – pilni keliai chuliganų, kurie
agresyviai vairuodami mašiną bando
išreikšti savo per kraštus besilie-
jančias emocijas. 
Rulex. Manyčiau, jau atėjo laikas
vairuotojams ne mirksėti vieni
kitiems ir įspėti apie budinčius
policininkus, bet ir skųsti nedraus-
mingus. Nes kol kas karui keliuose
galo nematyti. 
Regiux. Kvailas mūsų vairuotojų so-
lidarumas sukelia kur kas daugiau
problemų nei duoda naudos. Laikas
mums mokytis iš vokiečių ir ame-
rikiečių, kurie visuomet policijai įskųs
nusižengusį vairuotoją.
Domas. Atauškite, mielieji! Negi
jums bus geriau, jei nubaus kolegą
vairuotoją. Žinoma, labai miela, kai
kaimynui blogiau.
Evka66. Pradėti reikia nuo chuli-
ganų, važinėjančių senais BMW, bei
milžiniškus džipus vairuojančių blon-
dinių. Manau, tai patys didžiausi
kelių neklaužados. Be to, policija gali
pagalvoti apie premijas skundikams. 
Naujas ABL forumo klausimas: ką

manote apie mūsų kelininkų darbą

artėjant žiemai?

Kažkas Jus sunervino kelyje ar de-
galinėje? Gal apgavo automobilių
detalių parduotuvėje? Gal meistrai
nemyli Jūsų mašinos ir todėl ją ten-
ka nuolat taisyti? Rašykite mums, ir
ABL atskubės į pagalbą.

@

Gerbiami Ωurnalo
“Auto Bild Lietuva“
skaitytojai!

(8-5) 264 94 28
Prenumerata: 
(8-5) 262 68 13

Mūsų adresas: 
“Auto Bild Lietuva“ 
A.Goštauto g. 8
Vilnius LT-01108

“Auto Bild Lietuva“ kolektyvas

info@autobild.lt
autobild@veidas.lt

NUOMONĖS, KOMENTARAI

http://www.ablforum.sniegas.lt

6 AUTO BILD LIETUVA       Nr. 24 • 2007       

Nežinau, kokį akumuliatorių pa-
sirinkti. Pardavėjas siūlo rinktis ne
iš standartinių akumuliatorių, bet
iš gerokai brangesnių, pagamintų
naudojant vadinamąsias kosmines
technologijas – sidabro junginius ir
pan. Ar verta už tokį akumuliatorių
mokėti kur kas brangiau, o gal
užteks paprasto?

Tomas iš Jonavos

Atsižvelgiant į orą sąlygas šaltuoju
metų laiku ir ypač didelius tempe-
ratūros pokyčius, akumuliatorių
eksploatacija Lietuvoje nėra tokia
kaip daugelyje Vakarų Europos
šalių, kuriose vyrauja švelnus kli-
matas. Taigi mūsų oro sąlygos aku-
muliatoriams nėra visai normalios. 
Akumuliatoriai, pagaminti naudo-
jant modernias technologijas (pa-
vyzdžiui, su vidinėmis sidabro
lydinių akumuliatoriaus grotelėmis),
yra kur kas patikimesni ir užtikrina
didesnę garantiją, kad mašina
užsives, nei standartiniai, ypač
esant minusinei oro temperatūrai.
Kitas modernių akumuliatorių pri-
valumas – trumpesnis (dažnai net
perpus) įkrovimo laikas. Tai ypač
svarbu miesto sąlygomis, nes daž-
nai eikvojama energija varikliui

užvesti, nuvažiuojamos trumpos
distancijos, dėl to nespėjama iki
galo akumuliatoriaus įkrauti. Kuo
dažniau automobilis važinėja trum-
pus atstumus, kuo mašina turi
galingesnį variklį ir kuo daugiau joje
įvairiausių elektros įrenginių, tuo
labiau turėtume susirūpinti moder-
nesniu akumuliatoriumi. 

✳✳✳✳✳✳

Turiu 1992 m. Mercedes 300 TD.
Gamintojas rekomenduoja akumu-
liatorių, kurio talpa – 72 Ah. Jau
turėjau problemų užvesdamas va-
riklį, todėl norėčiau didesnės tal-
pos akumuliatoriaus. Kiek galin-
gesnę “bateriją”, palyginti su reko-
menduojama, galima montuoti?

Saulius iš Šiaulių

Problemų užvedant automobilį
galėjo kilti tiek dėl išsikrovusio aku-
muliatoriaus, tiek dėl to, kad laikui
bėgant akumuliatorius praranda
pradinius galios rodiklius. Todėl
galingesnis akumuliatorius bus
naudingesnis varikliui užvesti. Bet
tam, kad  automobilio generatorius
lengvai galėtų įkrauti galingesnį
akumuliatorių, jo talpa neturėtų būti
didesnė kaip 15 proc., nei nurodyta
gamintojo. ABL

Kok^ akumuliatori¨ pasirinkti

Veikiant mašinos varikliui atsukau
aušinimo skysčio bako kamštelį.
Nors variklis dar nebuvo įkaitęs iki
galo, skystis bakelyje gana stipriai
burbuliavo. Ar tai gali būti pirmi
perdegusios variklio galvutės tar-
pinės požymiai?

Jonas iš Trakų

Vienas aušinimo sistemos elemen-
tų yra siurblys, užtikrinantis skys-
čio cirkuliavimą tarp aušinimo sis-
temos dalių bei variklio. Jeigu
veikiant varikliui burbuliuoja skys-
tis, tai visai normalus reiškinys –
tiesiog vandens siurblys stumdo
skystį po visą sistemą. Būtų kur
kas blogau, jeigu, tarkime, aušini-
mo skystyje atsirastų dujų burbu-
liukų ar aiškiai pajustumėte de-
gėsių kvapą, sklindantį iš bakelio,
bet tada smarkiai mažėja aušini-
mo skysčio lygis.

ABL

Burbuliuojantis
bakelis 

Modernūs šiuolaikiniai automobilių akumuliatoriai labiausiai pra-
verčia sudėtingesnėmis oro sąlygomis, kurios būdingos Lietuvoje



Senesnių žurnalo numerių galima
nusipirkti pigiau “Auto Bild Lietu-
va” redakcijoje Vilniuje, A.Goš-
tauto g. 8 (darbo dienomis nuo 8
iki 17 val.). Telefonas pasiteirauti
(8--5) 262 68 13.
Pirmųjų žurnalo numerių nebėra
ir redakcijoje, todėl geriausia
“Auto Bild Lietuva” prenumeruoti.

Kur ̂ sigyti senesni¨
“Auto Bild Lietuva”
numeri¨?

Ra
mū

no
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au

s p
ieš

.

Visais prenumeratos klausimais
prašome kreiptis tel. Vilniuje 
(8--5) 262 68 13 arba elektroniniu
paštu prenumerata@veidas.lt

“Auto Bild Lietuva“
kolektyvas

Prenumerata

Noriu išgelbėti sugadintą
aliumininį ratlankį. Pats rat-
lankio metalas nepažeistas,
bet dažai nusilupa nuo jo
gabalais. Ar tiesa, kad rat-
lankiams atnaujinti reikia
naudoti tik specialius dažus?
Ar tinka paprasti automo-
biliniai dažai?

Kęstutis iš Panevėžio

Kokybiškiausiai atnaujinti rat-
lankius gali tik profesionalus
automobilių dažytojas. Todėl
geriausia – kreiptis į specia-
lizuotą įmonę, užsiimančią
ratlankių renovacija. 
Žinoma, ratlankį, nuo kurio

nusilupo dažai, galima
atnaujinti ir pačiam.
Kita vertus, bus
sunku išgauti tokį
efektą, koks pasie-

kiamas naudojant
gamyklinę sidabrinę

ratlankių dangą – spe-
cialų laką. Be to, jeigu jūs nu-
spręsite nudažyti tik vieną rat-
lankį, jis gerokai skirsis nuo
kitų. Bene geriausių rezultatų
galima pasiekti naudojant spe-
cialius purškiamuosius ratlan-
kių dažus, kurių yra automo-
bilių detalių parduotuvėse. 

ABL

Kaip atnaujinti aliuminin^ ratlank^?

Mano automobilyje, ypač kai va-
žiuoju nelygiu keliu, vis dažniau
“iššoka” pavaros. O posūkiuose
labai dažnai apskritai negaliu
įjungti jokio bėgio. Važiuojant iš po
automobilio apačios nuolat girdėti
įtartinas barškėjimas. Ar verta pa-
varų dėžę taisyti, o gal geriau pa-
ieškoti sąvartyne kitos?

Eitvydas iš Klaipėdos 

Kol apsispręsite, keisti ar remon-
tuoti pavarų dėžę, pirmiausia
siūlome nuvažiuoti į servisą ar net

pačiam patikrinti variklio bei
pavarų dėžės tvirtinimo detales,
vadinamąsias pagalves. Čia ap-
rašyti gedimų požymiai gali reikšti,
kad pagalvės atsilaisvinusios, taip
pat gali būti, jog susidėvėjo kitos
pakabos detalės. Todėl posūkiuose
arba važiuojant nelygiu keliu
pavarų dėžė gali per stipriai judėti,
dėl to gali “iššokti” įjungtas bėgis
arba pavarą tampa labai sunku
įjungti. 

ABL

Girdėjau, kad sumontuoti ESP sis-
temą į automobilį, kuriame jau yra
stabdžiai su ABS sistema, kai-
nuoja vos šimtą litų. Ar tai tiesa?

Gintaras iš Kauno

Ne, netiesa. Kokybiškai stabdžių
sistemos ABS papildomą ESP (sta-
bilumo kontrolės sistemą) funkciją
sumontuoti sugeba tik pačios
gamyklos ir tai daroma tik labai
didelės serijos produkcijai. Jei kal-
bame apie naudotą automobilį,
nėra jokių galimybių įmontuoti ESP. 

ABL

Kiek kainuoja
sumontuoti ESP? 

Kod∂l “ißßoka” pavaros?

Susidėvėję pakabos elementai
turi įtakos ir pavarų dėžės darbui

Nuo mašinos lieto ratlankio pašalinti nusi-
lupusius dažus galima tik jį visą perdažius
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MODELIO PRISTATYMAS Citroen C5

8 AUTO BILD LIETUVA       Nr. 24 • 2007       

■■■■  Pirmiausia paneigsime gandus,
kurie pasigirdo prie‰ pat naujojo C5
pristatymà. Netiesa, kad ‰iame
modelyje “Citroën” tariamai atsi-
sakò savo firminio sumanymo –
hidropneumatinòs pakabos. “Hy-
droaktive 3” (tokia pati kaip pran-
cz˜ flagmane C6) bus, bet ji kartu
su klasikine spyruokline bus
siloma pasirinktinai.

Vos pirmà kartà i‰vydus automo-
bil∞ padaÏnòja pulsas ir pakyla krau-
jospdis. “Citroën” nutarò ∞gyven-
dinti radikal˜ pokyt∞ – naujasis C5
yra sedanas. Turime ger˜ Ïini˜ ir
tiems, kuriems svarbiausia funkcio-
nalumas – bus silomas ir univer-
salas.

Kai 2000-aisiais debiutavo pir-
moji C5 karta, automobilis, be
abejo, galòjo patikti: suapvalintas
kòbulas ir ‰velnios pro‰vais˜ linijos
atitiko t˜ laik˜ skon∞. Bet vòliau
stilistinòs tendencijos pakrypo ∞ kità
pus´ ir automobiliai tapo kam-
puotesni. 2004 m. ‰iek tiek sumo-
dernintas kòbulas (pary‰kinta prie-
kinò dalis ir nauji galiniai Ïibintai)
truput∞ pagerino situacijà, bet vi-
si‰kas atsinaujinimas buvo nei‰ven-
giamas.

Naujasis C5
pirmiausia  yra platesnis

Todòl “Citroën” nusprendò Ïengti
radikal˜ Ïingsn∞. Dabar modelis

pakeitò ne tik i‰vaizdà, t.y. gavo
sedano kòbulà, bet ir buvo visi‰kai
pakeistas automobilio stilius, kuris
dabar primena flagmanà C6 ir visà
C4 ‰eimà (∞skaitant ir Picasso vie-
natr∞). Ma‰inos priekis prakti‰kai
be pokyãi˜ paimtas i‰ rugsòj∞
Frankfurte pristatyto koncepcinio
C5 Airspace kabrioleto, btent kuris
ir nubròÏia naujojo C5 linijas.
Galinò automobilio dalis, nors tai
sedanas, buvo gana ryÏtingai suap-
valinta, o stogo linija primena

coupé tipo kòbulà. Palyginti su pir-
mtaku, gerokai pasikeitò ir modelio
dydis. Ødomu tai, kad labiausiai
padidòjo naujojo C5 plotis (plius 8
cm – 1,86 m) ir atstumas tarp a‰i˜
(plius 7 cm – 2,82 m). Ø ilg∞ jis
i‰sitempò ‰iek tiek kukliau – tik 3,5
cm (4,78 m). O ‰tai  automobilio
gis òmò ir sumaÏòjo net 2,5 cm –
iki 1,45 m. Taip pranczi‰kas auto-
mobilis atrodo dinami‰kiau.

Citroën markòs gerbòjai nu-
dÏiugs pamat´ ir naujojo C5 vid˜.

Dominavusiai prietais˜ skydelio
pilkumai atòjo galas. Dabar prie-
kinio skydelio medÏiagos labai
pana‰ios ∞ kit˜ vidutinòs klasòs
limuzin˜ ar artimiausio giminaiãio –
flagmano C6 apdailà.

Sekdami C4 pavyzdÏiu, gam-
intojai ir naujojo C5 centrin´ vairo
dal∞ padarò nejudamà. Siekiant
uÏtikrinti kuo didesn∞ saugumà,
automobilyje gali bti devynios oro
saugos pagalvòs (standartinòje
komplektacijoje jos septynios), o
susidrimo atveju stabdÏi˜ ir sank-
abos pedalai maksimaliai atsilei-
dÏia, be to, 65 mm “slepiasi” ir
vairo kolonòlò. Visa tai papildomai
gerokai sumaÏina vairuotojo susi-
Ïalojimo rizikà.

Gerå kokyb´ pad∂s 
uΩtikrinti klientai

Hidropneumatin´ pakabà turin-
ãiuose automobiliuose bus ir elek-
trinis rankinis stabdys, kuris “ben-
dradarbiauja” su judòjimo i‰ vietos
∞kalnòje ∞renginiu (jis i‰laiko auto-
mobil∞ nejudamà ∞kalnòje 2 s).
Kaip papildoma ∞ranga bus si-
loma “parkavimo” sistema, pa-
dòsianti ∞vertinti, ar ni‰a, kurià pra-
vaÏiuojame, yra pakankamai di-
delò, kad joje pavykt˜ pasistatyti
automobil∞.

Prekiauti naujausiu C5 ketinama
pradòti pirmojoje kit˜ met˜ pusòje.

stiliaus sedanas
Naujoviškas ir ryžtingas dizainas, platesnis ir dar saugesnis automobilis – tai nauja-
sis Citroen C5. Gamintojai taip pat žada pasiūlyti ir visiškai naują kokybės formulę.

C5 priekis pasiskolintas iš
koncepcinio Airspace modelio,

o galinė dalis primena
“Citroën” flagmaną C6

:

Coupé

Naujasis C5 keičiasi - dabar jis
bus sedanas, o ne hečbekas

..
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Pirkòjai galòs rinktis i‰ septyni˜
varikli˜ – trij˜ benzinini˜ ir keturi˜
dyzelini˜:
■■  1.8/127 AG benzininis;
■■  2.0/143 benzininis;
■■  3.0 V6/215 AG benzininis;
■■  1.6/110 AG turbodyzelinis;

■■  2.0/138 AG turbodyzelinis;
■■  2.2/173 AG turbodyzelinis;
■■  2.7 V6/208 AG turbodyzelinis.

Ø vis˜ dyzelini˜ varikli˜ stan-
dartin´ ∞rangà ∞eis ir kiet˜j˜ daleli˜
filtras.

“Citroën” kompanija tvirtina, kad

kuriant naujàj∞ C5 buvo siekiama
uÏtikrinti visi‰kai naujà kokyb´.
·iam tikslui ∞gyvendinti 250 ban-
dom˜j˜ automobili˜ buvo duota
tokiems Pranczijos ir Vokietijos
klientams, kurie galòt˜ pastebòti ir
nurodyti net menkiausius trkumus.

·itaip gamintojai siekia spòti
pa‰alinti gedimus dar prie‰ pra-
dedant prekiauti ‰iuo modeliu. I‰
viso bandomieji automobiliai turi
nuvaÏiuoti nei daug, nei maÏai –
3 mln. kilometr˜.

Loreta Žilinskaitė

Modelio istorija

2006 m. vasarą šiek tiek atnau-
jintas kėbulas, o variklių gamą
papildė 2.2 HDI/173 AG motoras

2000–2004 m. Xantia įpėdinis
atsirado iš pradžių hečbeko kėbulu
(2001 m. debiutavo universalas)

Automobiliai su hidropneumatine pakaba turės elektrinį rankinį stabdį (nuotr. kairėje). Revoliucija vietoje evoliucijos – naujo stiliaus prietaisų skydelis 

Sėdynės – tarsi tikri krėslai. Naujasis Citroën C5 bus siūlomas ne tik sedano kėbulu – praktiškiems žmonėms bus gaminamas ir universalas

“C
itr

oë
n”

 n
uo

tr.



itsubishi Lancer mo-
deliui jau 34 metai. Iki
‰iol parduodamas nuo
2003 met˜ gaminamas

Lancer yra paprastas, patikimas,
taãiau labai jau “pilkas” automo-
bilis. Sporti‰kas, neseniai ∞ Lietuvà
atkeliav´s naujas Mitsubishi Lancer
sedanas – pirmas bsimos Lancer
automobili˜ ‰eimos narys. Kitais
metais ‰i ‰eima pagausòs penkeri˜
dur˜ heãbeku Lancer Sportback,
galingu sedanu Rally Art ir tikru
sportininku profesionalu Mitsubishi
Lancer Evolution X.

Naujasis Mitsubishi Lancer su-
Ïavi radikaliai nauju dizainu.
Tiesa, kaÏkà pana‰aus jau esame
mat´. Automobilis ‰iek tiek pa-
na‰us ∞ 1996–2002 metais gamintà
gròsmingai atrodant∞ Mitsubishi
Galant. Naujojo modelio siluetas
pabròÏia sportin∞ ma‰inos charak-

ter∞. Svarbiausias naujojo dizaino
akcentas – ryklio nasrus pri-
menanti priekinò automobilio
dalis. Tikòtina, kad ji taps sa-
voti‰ka “Mitsubishi Motors” vi-
zitine kortele.

Didelis ̂ rangos pasirinkimas
Naujojo modelio vidus stilisti‰kai

pakito nedaug. Erdvus ‰io automo-

bilio salonas – sporti‰kumo ir
japoni‰ko minimalizmo derinys.
Ilga 2635 mm rat˜ bazò automobil∞
leidÏia vadinti beveik vidutinòs
klasòs segmento atstovu.

·io sportininko mògòjo viduje yra
ir daugiau maloni˜ smulkmen˜.
Viena toki˜ – specials stogo ap-
mu‰alai, sugeriantys cigareãi˜ d-
mus ir kitus nemalonius “aromatus”.

Priekinis ir ‰oniniai Lancer stiklai
sukurti i‰ specialios medÏiagos,
neleidÏianãios ∞ salonà prasiskverbti
kenksmingiems ultravioletiniams
spinduliams.

Specialiai naujajam Mitsubishi
Lancer sukurta galinga garso
aparatra “Rockford Fosgate”. Dò-
mesio verta ir navigacijos sistema su
7 coli˜ pir‰t˜ prisilietimu valdomu
ekranu, kurioje esama ir daugelio
Europos ‰ali˜ keli˜ Ïemòlapi˜. Ant
Mitsubishi Lancer vairo sumontuoti
garso, greiãio palaikymo sistem˜ ir
mobiliojo telefono valdymo myg-
tukai. Deja, kuriant naujàj∞ model∞
klaid˜ i‰vengti nepavyko. Vienas
didesni˜ trkum˜ – kad vairas re-
guliuojamas tik auk‰tyn Ïemyn. ·is
sprendimas ypaã neparankus auk‰-
tesniam vairuotojui, kuriam dòl to
gali bti sunkoka pasirinkti patogià
sòdòsenà. 

Mitsubishi LancerPIRMASIS VAŽIAVIMAS

M

Ralio legenda Mitsubishi Lancer neatsisako savo praei-
ties. Nepaisant naujojo grožio ir išsaugoto praktiškumo
naujasis Lancer savo charakteriu yra tikras sportininkas.

LANCER --sportininkas 
m∂g∂jas

Naujasis LANCER --

jau Lietuvoje!

Automobilių ralio varžybose Mitsubishi Lancer dalyvauja nuo 1974 m.
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Tr∆kumai
■■Tik viena kryptimi reguliuojamas
vairas
■■ Pigokai atrodančios vidaus ap-
dailos medžiagos

Privalumai
■■ Puikus dizainas, su juo Lancer
turi savitą “veidą”
■■ Geras, sportiškas, neprarandan-
tis komforto valdomumas

Sportißkas praktißkumas
Naujojo Mitsubishi Lancer

valdymas subalansuotas ir azar-
ti‰kas. Atrodo, kad per 35-erius
dalyvavimo ∞vairiuose raliuose
metus sukaupta patirtis ir Ïinios
nei‰garavo. Mitsubishi Lancer
kòbulo standumas, palyginti su
ankstesniu modeliu, net 50 proc.
didesnis. Naujojo automobilio
kòbulas standesnis netgi uÏ
Mitsubishi Lancer Evolution IX! 

Patobulinta ir priekinò Mitsu-
bishi Lancer pakaba, o gale pri-
taikyta visi‰kai nauja daugia-
svirtò jos konstrukcija. Palyginti
su ankstesniàja karta, naujojo
modelio rat˜ bazò padidòjo 35, o
tarpvòÏò – 65 mm. 

Ø naujàj∞ Mitsubishi Lancer
montuojami trys varikliai: du
benzininiai ir vienas dyzelinis.
Bazinò automobilio versija turi

1.5/109 AG benzinin∞ motorà.
Vidutinòs degal˜ sànaudos – 6,4 l
benzino 100 km kelio. 1,5 l va-
riklis komponuojamas su pen-
ki˜ bògi˜ mechanine arba penki˜
laipsni˜ automatine transmisija.
Sporti‰kesnio vairavimo mògò-
jams silomas benzininis 1.8/143
AG agregatas.

Galingesn∞ benzinin∞ varikl∞
galima derinti su penki˜ bògi˜
mechanine pavar˜ dòÏe arba nau-
ja bepakope automatine trans-
misija CVT. Dyzelini˜ automo-
bili˜ gerbòjams skirtas Lancer
su 2,0 l turbodyzeliniu 140 AG
varikliu. Su ‰iuo motoru kom-
ponuojama  ‰e‰i˜ bògi˜ mecha-
ninò pavar˜ dòÏò.

Bazinòs automobilio versijos
su benzininiu 1,5 l varikliu kai-
na Lietuvoje – nuo 51 220 Lt.

Vitoldas Milius

Mitsubishi Lancer techniniai duomenys
1.5 MIVEC 1.8 MIVEC 2.0 DI-D

Ilgis (mm) 4570
Plotis (mm) 1760
Aukštis (mm) 1490
Variklis benzininis benzininis dyzelinis
Variklio cilindrų sk. 4 4 4
Variklio darbinis tūris (l) 1,8 1,8 2,0
Variklio galia (AG esant aps./min.) 109/6000  143/6000 140/4000
Maks. sukimo momentas 
(Nm esant aps./min.) 143/4000 178/4250 310/1750
Vidutinės degalų sąnaudos (l) 6,4 7,7 5,9
Įsibėgėjimas (s) 0–100 km/h 11,6 9,8 9,6
Maksimalus greitis (km/h) 191 204 207
Kaina (Lt) nuo 51 220

Ißvada
■■  “Mitsubishi” savo Lancer
modelį pakeitė kardinaliai. Ge-
ras, tačiau negražus, beveidis
automobilis tapo stilingu gra-
žuoliu. Jis dabar ne tik gerai
atrodo, bet ir labai subalansuo-
tai važiuoja. Dar vienas priva-
lumas – Lancer gaminamas tik
Japonijoje, tad tikėtina, kad
kokybė bus nepriekaištinga.

Stilingi dizaino akcentai dera su ergonomiškais valdymo prietaisais

Malonios smulkmenos -- navigacijos sistema ir moderni garso aparatūra

Naujasis Mitsubishi Lancer sedanas atrodo stilingai, sportiškai ir solidžiai
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Alfa 8C CompetizioneSVAJONIŲ AUTOMOBILIS
■■■■ Vanduo? Kar‰tesnis nei 900C.

Alyva? Temperatra nekritinò,
slògis tu‰ãia eiga – ‰okinòjantis.

Benzinas? Beveik pusò bako.
Kraujospdis? To jums geriau

neÏinoti.
Ir ko gi mes dar laukiame? ·tai,

pra‰om! De‰inysis rodomasis pir-
‰tas ∞jungia pirmàj∞ bòg∞ prie vairo
esanãia svirtele, greiãio pedalas –
beveik iki “dugno”, per daug
stropias “Pirelli” padangas sulaiko
stabilumo kontrolòs programa… O
tuomet – pirmyn!

Pasiekus 6000 apsuk˜ Ïymà,
tenka perjungti antràj∞ bòg∞, po to –
jau ‰iek tiek dràsiau, pasiekus 6500
apsuk˜ – treãià. Alfa bandym˜
poligonas “Balocco” – ne Ïaidim˜
aik‰telò. Visos septynios jame
esanãios trasos nò per nago juo-
dymà nepana‰ios viena ∞ kità. O ta,
kuria teko vaÏiuoti, – ypatinga.
Poskiai – vandeniu uÏpiltos raudo-
nos ir baltos plastmasinòs juostos,

stabdymo ir poski˜ vietos slepiasi
uÏ tilt˜ ir kalv˜ vir‰ni˜. Îavinga!

Yra dvi ilgos tiesiosios. Vienà j˜
italai su‰velnino kgeliais paÏymòta
stabdymo zona, o kita tinka laisvam
skrydÏiui. Esant 7000 aps./min.
reikia ∞jungti ketvirtà bòg∞, po to
kiek galima greiãiau – penktà, o
tuomet – pusiaukelòje horizonto
link – “pasikinkyti” ‰e‰tà. Tai pa-
daryti pavyksta greitai, sklandÏiai ir
teikia didÏiul∞ malonumà. Auto-
matinò greiãi˜ dòÏò “Cambiocor-
sa” akimirksniu perjungia pavaras,
net jungiant atbulin´ eigà tai atlikti
pasiseka be ilg˜ pauzi˜.

Rieda velnißkai gerai
Teori‰kai raudonas lenktyninis

automobilis pasiekia maksimal˜
292 km/h greit∞. Taãiau jau pasiekus
240 km/h greit∞ uÏdarame greitkely-
je atsiveria pragaras: oro srautas ir
variklis bando perròkti vienas kità.
Kai V8 variklio garsas i‰ ties˜

Atsargiai, Ferrari!

Atrieda 
Alfa Ωv∂ris
Tokio Alfa Romeo dar nebuvo. Aštuoni cilin-
drai, 450 AG ir 292 km/h šviesmylių greičiu
jį perkelia tiesiai į valdas, kuriose karaliauja
Ferrari. To kaina – beveik 175 tūkst. eurų.

Tik mΔs¨ Ωurnale!

Pamatę jį galinio vaizdo veidrodėlyje, sukite dešinėn. 2008 m.
pradžioje pirmieji automobiliai pasirodys tik Vakarų Europoje

Variklis – tarsi geras eilėraštis. Be technikos įmantrybių, su keturiais
vožtuvais cilindrui ir atmosferiniu įpūtimu jis sukuria 450 AG

Šešių stūmoklių stabdžiai leidžia gerai dozuoti stabdymo jėgą.
Stabdžių apkabos (“suportai”) dažomos pageidaujama spalva

Modernus ir vis tiek klasikinis. Savo
forma 8C primena ketvirtojo dešimtmečio
automobilius (žr. 14 p.). Žinoma,
šiandien kėbulas gaminamas ne iš
skardos, o iš anglies pluošto
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pasiekia maksimumà, nugara kas-
kart nueina pagaugais. 20 coli˜
padangos skelbia karà kiekvienam
poskiui atskirai, o vairo mechaniz-
mas dirba tarsi tikslus chirurginis
instrumentas.

StabdÏiai veikia taip, kad atrodo,
jog priekinò smegen˜ dalis pa-
sikeiãia vietomis su koordinuo-
janãia judesius. O vaÏiuoklò kartu
su aerodinamikos elementais (vadi-
namaisiais spoileriais) sukelia stipr˜
prisiurbimo prie kelio pavir‰iaus
pojt∞, verãiant∞ patikòti, jog nòra
nieko geriau uÏ skryd∞.

Alfa kròjai nenori to girdòti, ta-
ãiau geneti‰kai 8C yra pusiau
Maserati ir ketvirtadaliu – Ferrari.
Rat˜ pakabos, vairo mechanizmo ir
stabdÏi˜ kilmò i‰ principo yra kaip
sportini˜ automobili˜. V8 variklis –
artimas Ferrari F430 agregato gi-
minaitis, bet jo darbinis tris 4,7 l.
Nominali galia, atsiÏvelgus ∞ Fe-
rrari, buvo apribota iki 450 AG,

taãiau, nepaisant to, dvivietis auto-
mobilis rieda velni‰kai gerai.

Ir erdvu, ir ankßta
Nuo 0 iki 100 km/h jis ∞sibògòja

vos per 4,2 sek., o pasiekus 200
km/h greit∞ vaizdas uÏ lango – tarsi
pagreitintame kine. Taãiau didÏiau-
sia 32 voÏtuv˜ variklio stiprybò –
net 480 Nm sukimo momentas.
Pagal ‰∞ parametrà Alfa 8C modeliui
negali prilygti nei Ferrari F450, nei
Maserati Quattroporte.

8C kòbulas kelyje sukelia tiek pat
euforijos, kiek ir naujausios “Ar-
mani”, “Prada” ar “Versace” kolek-
cijos ant podiumo. Subjektyviai ver-
tinant tai atrodo taip: ∞lipti ir i‰lipti i‰
‰io sportinio automobilio sunkoka,
bet viduje stebòtinai daug vietos.
Tiesa, kojoms jos skirta  ribotai, ta-
ãiau pakankamai, o vaizdas visomis
kryptimis – viliojantis. Kur ank‰ta?
Labiausiai – per klubus, dòl to gilios
sòdynòs vòliau verãia jas keiksnoti.

Alfa 8C Vokietijoje jau uÏsisak´
pirkòjai vidutini‰kai turòs pakloti
174 600 eur˜ (beveik 603 tkst. Lt).
Kodòl tiek daug? Nes kiekvienas
klientas uÏsisakò papildomos ∞ran-
gos uÏ 13 400 eur˜ (apie 46 tkst.
Lt). Mògstamiausioms pagundoms
priskiriami sportiniai ratlankiai,
“Schedoni” bagaÏinòs rinkinys,

sòdyni˜ apmu‰alai i‰ pintos odos ir,
Ïinoma, ∞vairios kòbulo spalvos
pagal pageidavimà – ar tai bt˜
‰viesiai raudona “stradale”, ar sep-
tintojo de‰imtmeãio  “Giulia” Ïyd-
ra. I‰skirtinò automobilio perdavi-
mo klientui procedra vyksta “Ma-
serati” ∞monòje Modenoje, kurià
palydi prabangi vakarienò pra‰mat-

Prietaisų skydelis su daug ciferblatų ir daug aliuminio. Pavaros perjun-
giamos prie vairo esančiomis svirtelėmis, sankaba veikia automatiškai

▲▲



SVAJONIŲ AUTOMOBILIS Alfa 8C Competizione

■■    Tik 500
vienetų. Li-
mituotos se-
rijos dvivietis
automobilis
įkūnija įžy-
mybės žave-
sį ir absoliutų
profesiona-
lumą, kurio galima tikėtis iš pava-
dinime esančio žodžio “Compe-
tizione”. Italai atsispyrė pagundai
greitai užsidirbti pinigų: užuot
dūmę akis, jie sukūrė automobilį,
kuris vėl virš “Fiat” koncerno leido
sušvisti šiek tiek nublankusiai
aureolei. Bravo!

IßvadaΩvilgsnis atgal: ALFA 8C jau yra kaΩkada buv´s 
■■    Dar 1923 m. genialus konstruk-
torius Vittorio Jano sukūrė pirmąjį
Alfa Romeo automobilį (kodinis pa-
vadinimas P1) su 8 cilindrų varik-
liu, kuris jau turėjo dvigubą už-
degimą ir kompresorių. Jo įpėdinis
(P2) lenktynėse skynė pergalę po
pergalės – tarp kurių ir “Targa Flo-
rio”, Mille Miglia ir Le Mano lenk-
tynėse. Nuotraukoje – 1938 metų
8C, startavęs Le Mano lenktynėse.
Jo variklis serijiniuose automo-
biliuose užsirekomendavo kaip itin
patikimas galios agregatas,
kuris vėlesniame 8C (P3)
buvo galutinai ištobulintas.
Už išskirtinę priekinės

dalies išvaizdą buvo atsakingi
įmonės dizaineriai Zagato,
Castagna ir Touring. Iš 8C 2003
modelio “Alfa” sukūrė tris skirtingas
serijas su dviem skirtingais atstu-
mais tarp ašių. Nors iš gamyklos
išriedėjo viso labo 188 vienetai,
buvo įvairiausių dviviečių bei
keturviečių modelių – Spider, Spi-
der Corsa, Cabriolet, Coupé, Road-
ster Cabriolet ir
Royal Cabriolet.

Vėliau vien tik iš aliuminio pagam-
into 2,3 l darbinio tūrio, 8 cilindrų
variklio galingumas per keletą metų
padidėjo iki 160 AG, esant 5400
aps./min. Greičiausias variantas
Spider Mille Miglia riedėjo maksi-
maliu 215 km/h greičiu.
Vertinant subjektyviai gražiausias iš
visų 8C buvo 2900B automobilis,
kurio buvo pagaminta viso labo 20
vienetų. Vėliau koncernas pasirinko

V8 variklį, kuris buvo gaminamas
tik Tipo 33, Montreal ir

Autodelta specialios Alfe-
tta GTV serijos mašinoms.
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Norintiems ir keliaujant išlaikyti
taurumo įspūdį galima užsisa-
kyti individualų bagažo rinkinį

Mes mielai leidžiamės paimami šių sėdynių nelaisvėn. Iš pradžių šios
“geldos” šiek tiek spaudžia, užtat per posūkius laiko kuo puikiausiai

Būdamas 4,38 m ilgio, 8C yra kom-
paktiškas. Svorio pasiskirstymas idea-
lus, valdymas – ekstremaliai tikslus

TECHNINIAI DUOMENYS
V8 variklis, montuojamas priekyje
išilgai * Darbinis tūris 4,7 l * Galia
450 AG, esant 7000 aps./min. *
Maks. sukimo momentas 480 Nm,
esant 4750 aps./min. * Galiniai
varantieji ratai * Automatinė šešių
laipsnių greičių dėžė prie galinės
ašies (“Transaxle”) * Kiekvienas ra-
tas turi savo pakabą * Aušinami visų
ratų diskiniai stabdžiai * Padangos
priekyje – 245/35 R20, gale –
285/35 R20 * Anglies pluošto kėbu-
las * Ilgis/plotis/aukštis 4381/1894/
1341 mm * Atstumas tarp ašių 2646
mm * Tuščio automobilio svoris 1585
kg * Degalų bako talpa 88 l * Įsi-
bėgėjimas 0–100 km/h per 4,2 sek. 
* Maksimalus greitis 292 km/h * Vi-
dutinės degalų sąnaudos 15,8 l/100
km * CO2 išmetimas 377 g/km

Kupė su apvaliais galiniais
žibintais. Keturi duslintuvo
vamzdžiai gerokai triukšmauja

▲▲

Kaina Vokietijoje: nuo 159 860
eurų (beveik 552 tūkst. Lt)

niame “Fini” restorane. 
Galiausiai Alfa 8C Competizio-

ne nòra vien tik i‰ apaãios ap-
‰viestas ‰ou automobilis, skirtas
pasirodyti tu‰tybi˜ mugòje. Prie-
‰ingai: “Alfa Romeo” kompanija

sukrò tikrà sportin∞ automobil∞,
primenant∞ didÏiàjà, beveik uÏ-
mir‰tà ital˜ automobili˜ pra-
monòs praeit∞. Tuos laikus, kai
Ferrari nebuvo vienintelis garsus
vardas. Georgas Kacheris

30-ųjų metų Alfa
Romeo 8C 2900
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Naujas
prekyboje

Karßtos       naujienos

Ypatingas
modelis

■■  Prasidėjo jau vienuoliktą kartą
Lietuvos žurnalistų autoklubo rengia-
mas konkursas 2008 metų automo-
bilis. Šiemet konkursui pristatyti 27
nauji modeliai. Tai: BMW 118, BMW
X5, Dodge Nitro, Fiat Bravo, Ford
Mondeo, Hyundai i30, Honda CR-V,
Isuzu D-Max, Kia Carens, Kia Cee’d,
Lada Kalina, Lexus  LS600h, Mazda
CX-7, Mazda 2, Mercedes-Benz
C220 CDI, Mini Cooper Clubman,
Mitsubishi Lancer, Renault Laguna,

Nissan X-Trail, Nissan Tiida, Nissan
Qashqai, Peugeot 308, Škoda Fabia,
Škoda Roomster, Toyota Auris, Toyota
Corolla ir Volkswagen Tiguan. Gruo-
džio 5 d. Vilniuje įvyksiančiame ren-
ginio finalinio vakaro metu paaiškės
ne tik 2008 metų automobilio laimė-
tojas, bet ir tautos automobilis, metų
visureigis. Be to, bus išrinkti saugiau-
sias, ekonomiškiausias, sportiškiau-
sias, elegantiškiausias, moteriškiau-
sias ir kitokie automobiliai.

Rinkimai
prasid∂jo

Alg
im

an
to 
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az

aič
io 

nu
otr
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■■  Tarptautinė Europos žurnalistų komisija,
sudaryta iš 58 žmonių, atstovaujančių 22 Seno-
jo žemyno valstybėms,  Europos “Metų automo-
biliu 2008” išrinko atgimusią itališkąją legendą
Fiat 500.
Šis modelis iš viso pelnė 385 balsus. Antrą vietą
užėmusi Mazda 2 surinko 325, o trečią – Ford
Mondeo – 202 balsus. Iš 58 žurnalistų komisi-
jos narių 57 Fiat 500 modelį buvo įtraukę į ge-
riausiųjų sąrašą, o 33 komisijos nariai šiam
automobiliui skyrė
pirmą vietą.
Fiat 500 modelis
Europos rinkoje de-
biutavo šių metų
liepą ir jau spėjo
pelnyti pirkėjų sim-
patijas.

FIATEuropos Met¨ automobiliu tapo FIAT 500

■■  Paaiškėjo visi Vokietijoje lei-
džiamo savaitraščio “Bild
am Sonntag” įsteigto
“Auksinio vairo” apdova-
nojimo nugalėtojai. Visi
modeliai, pasirodę Vo-
kietijos rinkoje per pas-
taruosius 12 mėnesių,
suskirstyti į penkias ka-
tegorijas. Mažų automo-
bilių kategorijoje šiemet nu-
galėjo naujoji Škoda Fabia,
kompaktinių – Peugeot 308, vi-
dutinių/prestižinių – Audi A4,
SUV – Volkswagen Tiguan, ka-
brioletų – Mercedes-Benz SLR
McLaren. Ekologinis apdovano-
jimas įteiktas BMW koncernui,
o specialiai įsteigtas prizas
atiteko “Formulės-1” lenk-
tynininkui Lewisui Hamiltonui
už jo itin sėkmingą debiutą
“McLaren” komandoje. Savait-
raščio skaitytojų išrinktus auto-
mobilius vėliau vertino žiuri,
sudaryta iš lenktynininkų, auto-
mobilių verslo ir žiniasklaidos

atstovų.
Pagrindiniai vertinimo kriterijai
– dizainas, komfortas, valdy-
mas, saugumas, aplinkos tau-
sojimas ir kokybė. Šie ap-
dovanojimai teikiami kasmet
nuo 1976-ųjų.

LIETUVA
“Auksinio vairo” nugal∂tojai

VOKIETIJA



■■  “KIA Motors” paskelbė,
kad visiems naujiems
2008-ųjų modelio visu-
reigiams Kia Sportage, ga-
minamiems Žilinos (Slo-
vakija) gamykloje, Europo-
je bus taikoma septynerių
metų garantija. 
Kiekvienam naujam Kia

Sportage visureigiui bus
suteikta septynerių metų
(arba 150 tūkst. km. ridos)
garantija – tokia pati, kokia
tenka Kia Cee’d modelių
savininkams. Garantija
perduodama kitiems auto-
mobilio savininkams, jei
automobilis buvo regulia-

riai prižiūrimas laikantis
techninės priežiūros gra-
fiko. Visiems 2008-ųjų
Sportage taip pat bus
suteikta dešimties metų
antikorozijos garantija.
Naujasis Sportage – šiek
tiek pakitęs iš išorės. Nuo
ankstesnio modelio jis ski-
riasi naujai stilizuotomis
priekinėmis grotelėmis,
juodais priekiniais žibin-
tais, didesniais šoniniais
veidrodėliais. 
Sėdynes tapo 40 mm
ilgesnės ir 20 mm plates-
nės, be to, galima rinktis iš
dešimties ir dviejų skirtingų
salono spalvų. Naujojo
Sportage garantija galioja
25 Europos sąjungos ša-
lyse, be to, Norvegijoje,
Šveicarijoje, Islandijoje,
Gibraltare, išskyrus Rumu-
niją ir Bulgariją.

SPORTAGE garantija --septyneri metai

KIA

■■  Nuo “Volkswagen” gamyklos Emdene surinkimo kon-
vejerio nuriedėjo penkiolikamilijonasis Volkswagen Passat
automobilis. “Volkswagen AG” valdyba jubiliejinį VW Pa-
ssat nuprendė padovanoti Vokietijos kaulų čiulpų donorų
duomenų bankui. Jubiliejinis Volkswagen Passat Variant
BlueMotion nuo konvejerio nuriedėjo melsvai sidabrinės
spalvos, su 1.9 TDI varikliu, pasiekiančiu 105 AG.          
Šis įvykis itin reikšmingas Emdeno gamyklai bei visam
regionui, nes iš 15 mln. Passat 5,9 mln. pagaminta
būtent čia. Emdeno gamyklos darbuotojai sėkme dalijasi
su kolegomis visame pasaulyje, nes nuo 1973 m. prie
Passat lydėjusios sėkmės prisidėjo 13 gamyklų.

VW
PASSAT - jau
penkiolika milijon¨
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■■  Vokietijos kompanijos “Webas-
to” ir “ThyssenKrupp” sukonstravo
multifunkcinę bagažinę. Jos
gudrybė – iš plieninių profilių
pagamintos slankiojamosios atra-

minės sijos, kurios bagažinės
apatinėje dalyje įmontuotos taip,
kad jų nesimato. Norint ką nors
pakrauti bagažinės durys atsidaro
automatiškai, o atraminės sijos

“išvažiuoja”. Ant sijų galima pritv-
irtinti dviratį, snieglentę ar kitą
krovinį. Bagažinės sijų kaina
neturėtų būti didelė – ne daugiau
kaip 700 Lt.

Gudri bagaΩin∂ 

NAUJIENOS

VOKIETIJA

■■  Neseniai atnaujinas legendinis
Fiat 500. Į šio modelio sukūrimą
investuota 5 mln. eurų. Legen-
dinius retrostiliaus mažylius jau
įsigijo ir “Formulės-1” pilotai,
“Ferrari” komandos nariai Kimi
Raikkonenas ir Felipe Massa. Ar
“Ferrari” žvaigždės tikrai važinės
vos 69 AG pasiekiančiais ma-
žyliais, daugelis labai abejoja.

“Abejotini”
pirk∂jai

FIAT

■■  VW Golf R32 – labiausiai
vagiamas automobilis Vokieti-
joje. Vidutiniškai per 2006-uo-
sius 1000 automobilių tenko
13,7 šio modelio vagysčių.
Dar šiek tiek vagysčių statis-
tikos: tūkstančiui BMW X5
3.0d automobilių taip pat

tenka 13,7 vagysčių.
Beje, ir Lietuvoje BMW X5 yra
pats vagiamiausias džipas. Daž-
niausiai Vokietijoje vagiami VW
markės automobiliai – 6434, po
to Audi – 2574 ir BMW – 2271.
Lietuvoje ilgapirščiai taip pat
labiausiai vagia VW ir Audi.

M∂gstamiausias vagi¨

VOKIETIJA

■■  Neseniai pirkėjams pasiūlyta
speciali ribotos serijos lengvojo
visureigio versija – Tucson
Style. Tai jubiliejinė kompani-
jos 40-ies metų proga sukurta
visureigio Tucson versija. Už
bazinę kainą (nuo 70 990 Lt)
siūlomas automobilis su papil-
domu išorės ir vidaus stiliaus
įrangos komplektu, kurį sudaro
šoniniai slenksčiai, priekinio ir
užpakalinio buferio apdailos
plokštės, priekinės radiatoriaus

grotelės, originalus radijo imtu-
vas su MP3 grotuvu, tamsinti
užpakaliniai stiklai bei speciali
emblema.
Bazinė Tucson Style versija, be

nemokamos papildomos išorės
ir vidaus stiliaus įrangos,
pasiūlys pažangią “Borg Warn-
er” elektronikos valdomą 4WD
sistemą ITM, ABS su EBD sis-
tema, antislydimo sistemą TCS,
6 saugos oro pagalves bei kitą
gausią įrangą.

HYUNDAI

Ypatingas TUCSON STYLE

: :

K.Raikkonenas (kairėje) ir F.Massa

: :

VW Golf R32



■■  “Daimler” kompanija keičia “Mercedes Benz”
markės žvaigždę. Bene svarbiausias į akis krin-
tantis pokytis – trijų stipinų žvaigždė ateityje bus

dvimatė. Jau lapkričio pradžioje pasirodžiu-
siame C klasės T modelyje panaudota naujojo
dizaino žvaigždė – kompanijos ženklas.

Nauja “Mercedes Benz” ΩvaigΩd∂

■■  Vokietijoje labai smarkiai didinamos baudos už nusi-
žengimus keliuose. Viršijus 10 km/h greitį mieste,
bauda nuo 15 eurų šoktelėjo iki 20 eurų. Už
atsisėdimą prie vairo išgėrus arba apsvaigus nuo
narkotikų piniginė bauda svyruoja nuo 250 iki 500
eurų. Be to, už kalbėjimąsi mobiliuoju telefonu vairuo-
jant dabar reikės mokėti 70 eurų vietoj 40, už
trukdymą važiuoti sukant į kairę – 80 eurų vietoje 40,
už antiradarų naudojimą – 150 eurų vietoj 75. Naujo-
sios baudos įsigalios nuo 2008-ųjų pradžios.

Didesn∂s baudos

VOKIETIJA

MERCEDES

■■  Gruodžio 29 d. Korėjos automobilių kom-
panija “Hyundai Motor” minės savo 40-ąjį
jubiliejų. Pažymėdama šią sukaktį kompanija

pristatė jubiliejinį “Hyundai” prekės ženklo
logotipą. Dvi elegantiškos naujojo logotipo lini-
jos tarsi sudaro automobilio siluetą ir vienija
kompanijos praeitį bei dabartį. Šiuo išskirtiniu
ženklu pabrėžiami įmonės pamatiniai principai:
orientacija į pažangias technologijas, vartotojų
poreikių tenkinimas bei socialinė atsakomybė
klientų, visuomenės ir aplinkos atžvilgiu.

“Hyundai Motor”
jubiliejus 

HYUNDAI
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DIDYSIS TESTAS BMW X3 / Citroen C-Crosser / Land Rover Freelander / Nis

TIGUAN

Ar jis
geriausias?
Gerokai vėluodamas “Volkswagen” pristato pirmą per
visą koncerno istoriją kompaktinės SUV klasės auto-
mobilį. Ar naujasis VW Tiguan turi šansų įveikti kon-
kurentus, kurie jau daugybę metų karaliauja rinkoje?

Išvykoms į gamtą
puikiausiai tinka SUV
automobiliai, turintys

keliais centimetrais
aukštesnę prošvaisą nei

lengvieji automobiliai

Naujasis

Ar jis
geriausias?

BMW X3 2.0d, 177 AG Citroen C-Crosser 2.2 HDi, 156 AG VW Tiguan 2.0 TDI, 140 AG

:

..
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san X-Trail / Toyota RAV4 / VW Tiguan
ktyviai laisvalaik∞ mògs-
tantys  leisti lietuviai vis
daÏniau susigundo ∞si-
gyti didesnio prava-

Ïumo SUV automobil∞. Akivaizdu,
kad ∞spdingai atrodanãios, visais
keturiais ratais varomos transporto
priemonòs, prie kuri˜ vairo ∞sitaiso-
ma gana auk‰tai, leidÏia pabògti nuo
nirios kasdienybòs. Tokie automo-
biliai tarsi silo nusukti nuo kelio ir
paie‰koti nuotyki˜.

Taigi prie kompaktini˜ SUV kla-
sòs kompanijos prisideda du nau-
jokai – VW Tiguan ir Citroën C-Cro-
sser. Jie susirungs ir i‰mògins jògas
su ‰ios klasòs senbuviais, kuriems
atstovauja tikrai tituluoti varÏovai:
BMW X3, Land Rover Freelander,
Nissan X-Trail ir Toyota RAV4.

Matuojam∂s k∂bulå
Naujasis Tiguan nòra ilgiausias

‰io testo automobilis. Ø ilg∞ ‰is VW
modelis (4,43 m) pralenkia tik
Toyota RAV4 (4,40 m). Taãiau,
nepaisant to, kad Tiguan yra vienas
trumpiausi˜ testo automobili˜, erdve
salone konkurentai jam neprilygsta –
‰io naujoko viduje vietos daugiausia.
I‰kart po Tiguan pagal bendrà salono
erdv´ rikiuojasi BMW X3 ir Land
Rover Freelander. Tiesa, prancz˜
Citroën C-Crosser priekyje sòdin-
tiems Ïmonòms pasilo ‰iek tiek
daugiau vietos nei VW Tiguan.

Kita vertus, VW Tiguan turi labai
patogias, puikiai sukonstruotas sò-
dynes, kurios ∞ SUV automobil∞
atkeliavo i‰ broli˜ Golf Plus ar
Cross Golf. Tai tikrai vienos pato-
giausi˜, geriausi˜ sòdyni˜ tarp teste
dalyvaujanãi˜ automobili˜. Vis dòl-
to ilgiau jose pasòdòjus nejuãia kyla
klausimas: koks ãia automobilis –
Golf Plus, Cross Golf ar vis dòlto
naujasis Tiguan. Pasirodo, vien sò-
dynòs gali gerokai sujaukti protà.

Kaip jau minòjome, gana erdvus
yra ir kitas teste dalyvaujantis vo-
kieãi˜ automobilis – BMW X3. Jis
turi gana kietas ir patogias sòdynes.
Tiesa, toks apibdinimas labiau tin-
ka priekinòms BMW X3 sòdynòms.

Galinòs ne tokios kietos, bet irgi
gana patogios. Beje, bene didÏiau-
sias BMW automobilio salono tr-
kumas – maÏas kraulumas. Pasiro-
do, ∞ X3 bagaÏin´ telpa viso labo 431
kg svorio krovinys.

Vokieãi  ̃ SUV automobilis gali
pasiguosti nebent tuo, kad Nissan X-
Trail pasiÏymi dar maÏesniu kraulu-
mu. Ø X-Trail bagaÏin  ́telpa vos 410
kg bagaÏas. Beje, naujokas VW
Tiguan taip pat negali pasigirti pui-
kiais rodikliais – ∞ jo bagaÏin  ́telpa
466 kg krovinys. Vis dòlto, nors ∞
Nissan bagaÏin  ́ kaÏin ko sunkaus
nepridòsi, jos tris – didÏiausias. Ne-
nulenkus galini  ̃sòdyni  ̃∞ jà tilps net
603 l trio krovinys. Kita vertus, Ni-
ssan X-Trail salonas nòra itin erdvus,
nors automobilis tikrai netrumpas. Jo
ilgis – 4,63 m. Ilgesnis uÏ Nissan X-
Trail yra tik Citroën C-Crosser,
kurio ilgis siekia 4,65 m. Tai tikrai
gana erdvus automobilis, bet C-
Crosser pavadinti erdviausiu negali-
ma. Kita vertus, nors prancz˜ SUV
automobilis negali pasigirti erdviau-
siu salonu, jis vienintelis silo treãios
eilòs sòdynes. Tiesa, ant j˜ patogiai
∞sitaisys tik vaikai ir tai ne vyresni
nei maÏdaug de‰imties met˜.

O ‰tai brit˜ Land Rover Free-
lander, nors ir nòra ilgiausias testo
automobilis, turi tikrai erdv˜ salonà.
I‰ties patogios ir Freelander sò-
dynòs. Tiesa, brit˜ automobilio ba-
gaÏinòs tris yra maÏiausias (vos
405 l), bet ∞ jà galima pakrauti sun-
kiausià – net 585 kg krovin∞. Beje,
ly-giai tiek pat kilogram˜ telpa ir ∞
Citroën C-Crosser bagaÏin´.

Toyota RAV4 yra trumpiausias
(4,40 m) testo automobilis, todòl jo
salonas ne itin erdvus. Priekai‰t˜
nusipelno ir nelabai patogios galinòs
sòdynòs, kurios yra per plok‰ãios.
Nelabai vyk´s sprendimas ir tas, kad
RAV4 bagaÏinòs durelòs atsidaro ne
∞ vir‰˜, o ∞ ‰onà, todòl krauti daiktus
ne itin patogu.

Ißbandymas kelyje
Pagaliau VW koncernas turi pir-

màj∞ “Common-Rail” dyzelin∞ va-

Senas vardas – nauja technika

Pagaliau VW koncernas turi “Common-Rail” dyzelinį
variklį, kuris keičia iki šiol gamintus dyzelinius variklius
su “Pumpe-Duse” technologija. Akivaizdu, kad pokyčiai
tik į naudą. Naujasis 2,0 l, 140 AG turbodyzelinis varik-
lis, pasiekiantis 320 Nm sukimo momentą, puikiai trau-
kia pasiekus bet kurį sūkių diapazoną, yra tylus ir taupus.

A

Land Rover Freelander TD4 E, 152 AG Nissan X-Trail 2.0 dCi, 150 AG Toyota RAV4 2.2 D-4D, 136 AG
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▲▲

Didysis testas
rikl∞. Dvilitris 140 AG turbo-
dyzelinis motoras, palyginti su anks-
tesniais “Pumpe-Duse” turbodyze-
liniais varikliais, kurie dirbdavo
‰iurk‰ãiai, puikiai atlieka savo dar-
bà. Naujasis agregatas dirba labai
tyliai, puikiai paskirsto galià ∞vairi˜
ski˜ diapazone ir yra taupus – 100
km kelio vidutini‰kai sunaudoja tik
7,2 l dyzelino. I‰ likusio testo da-
lyvi˜ penketuko vienintelis X-Trail
sunaudoja lygiai tiek pat dyzelino.
Kit˜ automobili˜ varikliai òdresni –
jiems pasisotinti vidutini‰kai pri-
reikia nuo 7,3 iki 7,9 l dyzelino.

Puiku ir tai, kad VW Tiguan leng-
vai valdomas – beveik kaip VW
Golf. Tiesa, vokieãi˜ SUV automo-
bilio vairo sistema mògsta ‰iek tiek
uÏdelsti. Kita vertus, Tiguan kelio
nelygumus ∞veikia be didesnio
vargo, o komforti‰kiausias pakabas
turi Nissan X-Trail bei Land Rover
Freelander.

Taãiau naujasis VW Tiguan atsi-
griebia stabdymo rungtyje. Jo stab-
dymo kelias atvòsusiais stabdÏiais
siekia 37,1, o ∞kaitusiais – 37,0 m.
Nedaug nuo jo atsilieka vienintelis
BMW X3, kurio rezultatai – atitin-
kamai 37,0 ir 37,6 m. Be to, X3
geriausiai ∞veikia poskius, turi
lengvai perjungiamas pavaras bei
taup˜ 2,0 l, 177 AG turbodyzelin∞
varikl∞, kuris vidutini‰kai 100 km
kelio sunaudoja 7,3 l dyzelino. Aki-

Salone la-
biausiai dė-
mesį patrau-
kia apvalios
oro pūtimo
angos. Jų čia
tikrai daug.
Bagažinė –
vidutinio
dydžio. Į ją
telpa nuo 505
iki 1510 l
tūrio krovinys

VW Tiguan 
Naujasis VW Tiguan ^ SUV automobili¨ rinkå ^siverΩia ge-
rokai pav∂lav´s. Bet vokieçiams pavyko sukurti puikiai
valdomå taup¨ bei gerai stabdant^ automobil^

Tiguan posūkius įveikia puikiai.
Tik ESP truputėlį per jautri

VW Tiguan turi labai patogias,
puikiai sukonstruotas sėdynes

Galines sėdynes galima pas-
tumti pirmyn arba atgal 16 cm

Po bagažinės kilimėliu paslėp-
tas mažas atsarginis ratas

Nuspaudus
“Auto-Hold”
mygtuką, bus
lengviau įva-
žiuoti į kalną

Papildomai
galima
užsisakyti ir
automatinę
“parkavimo”
sistemą

BMW X3 
Atnaujintas BMW X3 va-
Ωiuoja tiesiog puikiai.
Vienintelis akivaizdus jo
tr∆kumas – didel∂ kaina

X3 salonas atrodo labai prabangiai, o apdailos medžiagų kokybė tikrai puiki

BMW X3
sėdynės,
kaip VW
Tiguan,
puikiai
sukonstruo-
tos. Ba-
gažinės tūris
siekia nuo
480 iki
1560 l tūrio

▲▲

Nukelta
į 24 p.
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▲▲ vaizdÏiausias ‰io automobilio tr-
kumas – per kieta pakaba.

Puikiai savo darbà atlieka ir 2,2 l,
156 AG turbodyzelinis Citroën C-
Crosser motoras. Vienintelis jo tr-
kumas – didÏiausios degal˜ sànau-
dos, siekianãios 7,9 l 100 km kelio.
Prancz˜ SUV automobilis puikiai

valdomas, nors ‰iek tiek nusileidÏia
geriausiai valdomiems konkuren-
tams – BMW X3 ir VW Tiguan.

Turbodyzelinis 2,2 l, 152 AG
Land Rover Freelander variklis
dirba labai tyliai, bet ‰iam brit˜ auto-
mobiliui yra per silpnas. Freelander
paskutinis tarp testo dalyvi˜ pasiekia

100 km/h greit∞ – per 11,8 s. Be to,
Land Rover Freelander ∞veikdamas
poskius pasvyra labiausiai. ·io
SUV automobilio stichija yra ramus
vaÏiavimas, juo labiau kad pakaba
pati komforti‰kiausia. Taãiau di-
dÏiausias jo trkumas – ilgokas stab-
dymo kelias, siekiantis beveik 40 m.

Dar blogiau nei Land Rover
Freelander stabdymo rungtyje pasi-
rodò japon˜ Nissan X-Trail. At-
liekant testà jo stabdymo kelias tiek
atvòsusiais, tiek ∞kaitusiais stab-
dÏiais perÏengò pavojingà 40 m ribà
ir siekò per 41 m. Akivaizdu, kad
gamintojams reikia nedelsiant pato-

Šiuolaikiškas, puikiai
įrengtas salonas. Kita
vertus, gaila, bet
Citroën C-Crosser
nebeturi prancūzų
automobiliams
būdingo “šarmo”

Pirmasis pran-
c∆z¨ SUV auto-
mobilis ne tik
didelis, bet ir
puikiai atrodo.
Be to, jis gana
erdvus, komfor-
tißkas, gerai val-
domas automo-
bilis. Vienintelis
jo tr∆kumas --
didokos degal¨
sånaudos

Vienintelis Citroën C-Crosser turi trečios
eilės sėdynes, todėl automobiliu gali ke-
liauti septyni žmonės. Prancūzų automo-
bilio bagažinės tūris siekia 441–1686 l

Land Rover Freelander sėdynės patogios.
Bagažinės tūris siekia nuo 405 iki 1670 l

Konservatyvaus
stiliaus Land
Rover Freelan-
der atrodo pui-
kiai. Be to, jis
komfortißkiau-
siai vaΩiuojan-
tis, tinkamiau-
sias bekelei
automobi l is .
DidΩiausias jo
tr∆kumas --silp-
ni stabdΩiai 

Salonas atrodo
elegantiškai, bet
centrinė konsolė
perkrauta mygtukais.
Vis dėlto puiku tai,
kad sėdynės įtaisytos
gana aukštai

▲▲

Didysis testas

Land Rover 
Freelander

Citroën
C-Crosser 

Nukelta
į 28 p.



Durų/vietų salone sk. 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5
Variklio darbinis tūris (l) 2,0 2,2 2,2 2,0 2,2 2,0
Variklis Dyzelinis Dyzelinis Dyzelinis Dyzelinis Dyzelinis Dyzelinis
Galia (AG esant aps./min.) 177/4000 156/4000 152/4000 150/4000 136/3600 140/4200
Maks. sukimo momentas 350/1750 380/2000 400/2000 320/2000 310/2000 320/1750
(Nm esant aps./min.)
Maks. greitis (km/h) 206 200 181 188 180 186
Pavarų dėžė 6/mech. 6/mech. 6/mech. 6/mech. 6/mech. 6/mech.
Varantieji ratai Visi keturi Visi keturi Visi keturi Visi keturi Visi keturi Visi keturi
Padangos 235/55 R17 225/55 R18 235/65 R17 215/60 R17 225/65 R17 235/50 R18
Degalų bako talpa (l) 67 60 68 65 60 64
Degalų sąnaudos (l)* 8,2/5,5/6,5 9,6/6,0/7,3 9,2/6,2/7,5 8,7/6,2/7,1 8,1/5,6/6,6 9,4/5,9/7,2
Bagažinės talpa (l) 480-1560 441-1686 405-1670 603-1773 450-1752 505-1510

Techniniai gamintojo duomenys BMW Citroën Land Rover ToyotaNissan WW
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Priekinės
Nissan X-
Trail sėdynės
mažokos,
bet bagažinė
labai erdvi. Į
ją telpa nuo
603 iki
1773 l tūrio
krovinys. Tai
geriausias
testo
rezultatas

Tai gana erdvus
bei komfortiß-
kiausiai vaΩiuo-
jantis testo SUV
automobilis. Vie-
nintelis akivaiz-
dus jo tr∆kumas –
silpniausi tarp ßio
tes to da lyv i¨
stabdΩiai. Juos
gamintojai tikrai
turi pagerinti

Akį patraukia žaviai
išlenkta centrinė
konsolė. Šturmuoti
bekelę padės vadi-
namosios pažemin-
tos pavaros režimas

* – mieste/užmiestyje/vidutinės

Stabdymo kelias (100 km/h, m) 
atvėsusiais/įkaitusiais stabdžiais 37,0/37,6 37,7/38,2 39,9/39,7 41,1/41,5 38,3/39,3 37,1/37,0
Įsibėgėjimas (s) 0–50/0–100 km/h 2,8/8,9 3,0/9,8 3,9/11,8 3,6/10,4 3,6/11,1 3,1/11,0
Įsibėgėjimas (s) 60–100/80–120 km/h 6,9/12,4 7,3/13,6 7,9/16,1 7,1/14,9 8,0/14,5 7,3/13,4
Kiek degalų sunaudojo testuojant (l/100 km) 7,3 7,9 7,8 7,2 7,4 7,2
Nuvažiuotas atstumas pilnu baku (km) 910 760 870 900 810 890
Triukšmingumas (dB) 50/100/130 km/h 59/65/68 60/66/69 59/67/70 60/67/69 60/67/71 59/64/68
Automobilio masė/kraulumas (kg) 1834/431 1825/585 1920/585 1760/410 1655/535 1774/466

Testuota BMW Citroën Land Rover ToyotaNissan WW

* – pirmas skaičius – 4 pavara, antras – 6 pavara

Modifikacija X3 C–Crosser* Freelander E X–Trail XE RAV4 Standart Tiguan*

Oro pagalvė (vairuotojo/keleivio) S/S – S/S S/S S/S –
Šoninės oro pagalvės (vairuotojo/keleivio) S/S – S/S S/S S/S –
ABS/ESP S/S – S/S S/S S/S –
Oro kondicionierius/klimato kontrolė (Lt) –/S – S/1569 –/S S/P –
Automatinis pavarų perjungimas (Lt) 7395 – 7449 P N –
Autom. langų kėlikliai (priekyje/gale) S/S – S/S S/S S/S –
CD grotuvas S – S S S –
“Parkavimo” asistentas (Lt) 2465 – 1319 1100 1746 –
Bazinė kainas (Lt) 129 982 – 109 009 80 900 91 490 –

Kainos/įrangos BMW Citroën Land Rover ToyotaNissan WW

Techninė priežiūra nuvažiavus (km) 15–30 000 – 24 000 20 000 15 000 –
Remonto išlaidos (Lt) nuvažiavus 
120 000 km 10 812 – 11 940 5000 3593 –
Garantija (m.)/ridos apribojimas (km) 2/be aprib. – 3/100 000 3/100 000 3/100 000 –
Prarūdijimo garantija (m.) 12 – 6 12 12 –
Draudimo įmoka (Lt) 1 m./apsaugos lygis 7000/1 – 5300/3 4600/2 7500/1 –

Eksploataciniai duomenys BMW Citroën Land Rover ToyotaNissan WW

S – serijinė, N – nėra, P – kita komplektacija, * – kol kas nėra duomenų

Nissan
X-Trail

Nu
ke

lta
 į 
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Didysis testas
bulinti stabdÏius. Kita vertus, Nissan
X-Trail, kurio pakaba tikrai komfor-
ti‰ka, kaip ir brit˜ Freelander skirtas
ramiai vaÏiuoti.

Toyota RAV4 pagal vaÏiavimo

manieras pana‰i ∞ sporti‰kà BMW
X3. Japon˜ SUV automobilis pui-
kiai ∞veikia poskius, bet RAV4 turi
per kietà pakabà, bejausm´ vairo sis-
temà bei ne itin tiksliai dirbanãià

pavar˜ dòÏ´. Taigi kiekvienas i‰
‰e‰i˜ ‰io testo automobili˜ turi ir
trkum˜, ir privalum˜. Todòl kur∞
SUV rinktis – spr´sti jums: gal kom-
forti‰kesn∞ arba taupesn∞, o gal ge-

riau stabdant∞ arba azarti‰kiau val-
domà. Suprantama, apsisprendimui
nemaÏai ∞takos turòs ir kiekvieno ‰io
testo dalyvio kaina. 

Mindaugas Malinauskas
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Priekinės sėdynės per siauros. Bagažinės tūris
vidutiniškas. Į ją tilps nuo 450 iki 1752 l krovinys

Toyota RAV4 yra
trumpiausias
testo automo-
bilis, tod∂l turi
ne itin erdv¨
salonå. Vis d∂lto
japon¨ automo-
bilis vaΩiuoja
gana sportißkai.
DidΩiausi jo tr∆-
kumai -- kietoka
pakaba ir be-
jausm∂ vairo
sistema

Vidaus apdaila
tikrai kokybiška, o
ir pats salonas
atrodo išties gra-
žiai. Šalia priekinio
keleivio  įtaisyta
dviguba daiktadėžė

▲▲

Toyota
RAV4

Plotis viduje (pr./gal.): 1460/1460

Tarpratis (pr./gal.): 1538/1556
Plotis: 1853

Bazė 2795 / ilgis 4569

Plotis viduje (pr./gal.): 1485/1480

Tarpratis (pr./gal.): 1540/1540
Plotis: 1806

Bazė 2670 / ilgis 4646

Plotis viduje (pr./gal.): 1500/1500

Tarpratis (pr./gal.): 1601/1614
Plotis: 1910

Bazė 2660 / ilgis 4500

Plotis viduje (pr./gal.): 1445/1440

Tarpratis (pr./gal.): 1530/1535
Plotis: 1785

Bazė 2630 / ilgis 4630

Plotis viduje (pr./gal.): 1500/1490

Tarpratis (pr./gal.): 1560/1560
Plotis: 1815

Bazė 2560 / ilgis 4395

Plotis viduje (pr./gal.): 1500/1470

Tarpratis (pr./gal.): 1570/1571
Plotis: 1809

Bazė 2604 / ilgis 4427



ĮĮVERTINIMAS
Taškai VW BMW Land Rover      Citroën        Nissan        Toyota

(maks.)
Salonas/Bagažinė

Salono erdvumas 30 26 23 24 27 20 20
Bagažinė 20 10 7 6 11 13 10
Kraulumas 20 9 6 12 12 6 11
Sėdynės 30 27 27 27 26 24 22
Matomumas 20 15 16 18 16 15 16
Valdymo įranga 30 27 26 26 25 26 25
Saugumo įranga 30 20 23 20 20 23 22
Medžiagų kokybė 20 17 18 16 16 14 16
Tarpiniai rezultatai 200 151 146 149 153 141 142

Variklis/Važiuoklė

Variklis 20 18 18 17 17 16 16
Įsibėgėjimas 40 28 33 26 30 29 26
Bekelės rezultatas 10 5 5 7 4 6 4
Važiavimo savybės 30 27 29 25 26 26 26
Triukšmingumas 10 7 7 5 5 7 6
Komfortas 20 17 16 19 17 18 15
Pavarų dėžė 20 17 19 18 17 18 16
Vairo sistema 20 18 19 17 16 17 16
Stabdžiai 30 19 19 10 16 5 14
Tarpiniai rezultatai 200 156 165 144 148 142 139

Eksploatacijos išlaidos

Draudimas 20 - 12 15 - 15 12
Degalų sąnaudos 40 36 35 34 33 36 35
Garantija 20 - 10 13 - 13 13
Techninis aptarnavimas 20 - 12 11 - 16 18
Nuvertėjimas 10 10 10 9 7 8 10
Bazinė kaina 80 - 19 35 - 56 48
Papildomos įrangos kaina 10 - 9 9 - 9 9
Tarpiniai rezultatai 200 - 107 126 - 153 145

Galutinis įvertinimas 475 - 418 419 - 436 426

VIETA 6 4 3 6 1 2!!

!Ißvada
■■  Šio testo nugalėtoju tapo antrosios
kartos Nissan X–Trail. Tai komfor-
tiškas, taupiai važiuojantis, erdvią
bagažinę turintis ir pigiausias auto-
mobilis. Vienintelis akivaizdus jo
trūkumas yra silpni stabdžiai. Antro-
ji vieta atiteko ganėtinai sportiškai
važiuojančiam Toyota RAV4 auto-
mobiliui, kurio bene didžiausias
trūkumas – ankštas salonas. Trečią
vietą užėmė Land Rover Freelander,
kuris yra komfortiškiausiai važiuo-
jantis šio testo automobilis. Ketvirto-
je vietoje likusį BMW X3 britų SUV
automobilis aplenkė tik dėl mažes-
nės kainos. Tuo tarpu X3 yra
sportiškiausias, nors kietą pakabą
turintis automobilis. Citroën
C–Crosser ir VW Tiguan liko neįvert-
inti, nes jais prekiauti Lietuvoje bus
pradėta tik po Naujųjų. Vokietijoje
atliko testo nugalėtoju tapo Tiguan,
o C–Crosser iškovojo ketvirtą vietą.*



Dvidešimt trečiame (23/2007) “Auto Bild Lietuva” numeryje skelbto
kryžiažodžio atsakymai:
V.: etapas, tropikai, Ortega, krekeris, šakutė, nitratai, Nomeda, astrologė,
Orion, Camaro, juoda, Niva, Vaiva, Rover, Singer, giria, urvas, Tahoe,
Nilas.
H.: nuopjova, Terrano, Maironis, Prelude, Dankanas, Stakėnas, vengrai,
Forester, ruožas, Regata, Liveta, Borisas, trosas, Carina, lelijos, idėjos.

Galutinis atsakymas: RUSIŠKAS DŽIPAS

Išsprendę kryžiažodį iki gruodžio 2 d. (sekmadienio) 24 val., rašykite žinu-
tę tel. 1674: ABL (tarpas) atsakymas (tarpas) vardas (tarpas) pavardė (tar-
pas), pvz., ABL_VAIRAS_SIMAS_SIMAITIS_VILNIUS. Žinutės kaina – 2
litai. Kuo daugiau žinučių bus išsiųsta, tuo daugiau šansų laimėti! Nugalė-
toją paskelbsime 25-ame 2007 m. ABL numeryje. Sėkmės! 
23-iame ABL numeryje skelbto kryžiažodžio prizą laimėjo Violeta Žukovs-

ka-Kaminskienė iš Vilniaus. SVEIKINAME! Nugalėtoją prašome paskam-
binti telefonu (8-5) 262 68 13, o prizus atsiimti per du mėnesius.
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LAISVALAIKIS KryΩiaΩodis

Atsakymas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Puikus prizas --
5 l (4 l + 1 l) pusiau sintetinės

variklio alyvos “Valvoline MaxLife
10W40” jūsų automobiliui.

Prizo

vertė --

115 Lt

✗✗✗✗✗✗

Dialogas gatvėje tarp dviejų naujųjų
rusų:
– Žiūrėk! Mergina vairuoja automo-
bilį, kurio vairas dešinėje!
– Ai, na koks tau skirtumas, kurioje
rankoje beždžionė laiko granatą?!

✗✗✗✗✗✗

Atsipeikėja pagaliau vairuotojas
ligoninėje visas subintuotas. Ban-
do prisiminti, kaip atsidūrė ligo-
ninėje, bet... Pamena tik, kad po
vakarėlio važiavo namo. Po kurio
laiko prieina gydytojas ir klausia,
kaip jaučiasi pacientas. Baisaus
galvos skausmo kamuojamas ligo-
nis klausia:

– Daktare, ar man galima išgerti
alaus?
– Koks alus?!
– O-o-o-o, ateityje?
– Kokia ateitis?!

✗✗✗✗✗✗

Žinutė laikraštyje:
“Vakar Kijeve į Bogdano Cheml-
nickio paminklą įsirėžė visureigis
su Donecko miesto numeriais.
Pasekmė – Bogdanui Chmelnickiui
iškelta baudžiamoji byla. 

✗✗✗✗✗✗

Pasaka apie zaporožietį ir Mer-
cedes.
Kažkada zaporožietis gyrėsi merse-
desui:

– Mano variklio talpa – 1,2 l, jo
galingumas – 42 “arkliai”, o mak-
simalus greitis – 120 km/h.
Į tai Mercedes atsakė:
– O mano variklis 5,8 l, galingu-
mas – net 367 “arkliai”, 12 cilin-
drų, maksimalus greitis – 250
km/h, tad gali susikišti savo variklį
žinai kur?..
Ir zaporožietis susikišo...
Nuo to laiko zaporožiečių varikliai
montuojami gale.

✗✗✗✗✗✗
90–60–90 – tai vairuotojas va-
žiuoja pro kelių policijos postą.

✗✗✗✗✗✗
Ar žinote, kokie pedalai yra oli-
garchų automobiliuose? Viso labo
tik du – “gazas” ir nafta.

Pasijuokite prie vairo
Alg

im
an

to 
Br

az
aič

io 
nu

otr
.

Prizą įsteigė:
UAB “Mecro Technikonas”, 

tel. (8–5) 237 55 23, www.stokker.com

Čia priėjo Kindziulis ir pasi-
teiravo: “O ką jūs čia darote?”







Naudingi patarimai
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■■■■  Priekinio stiklo valytuvai – vie-
nas privalom˜ automobilio ele-
ment˜. Jei j˜ nòra (arba jie blogai
veikia), galime tikòtis rimt˜ ne-
malonum˜. Sulauksime ne tik prie-
kai‰t˜ nuvyk´ ∞ automobili˜ tech-
ninòs apÏiros stot∞, bet ir galime
nei‰vengti avarini˜ situacij˜. Todòl

uÏbòkime nemaloniems rpesãiams
uÏ aki˜ ir pasirpinkime valytuvais
dòl ms˜ paãi˜ saugumo – vandeniu
ir purvu i‰tepliotas stiklas gali kai-
nuoti ir gyvyb´.

Valytuvai – tai tas automobilio
elementas, kurio, pagal automo-
bili˜ konstruktori˜ skaiãiavimus,

paprastai turòt˜ uÏtekti daugiausiai
metams.

Keisti – net kelis 
kartus per metus

Lietuvoje oro sàlygos keiãiasi
labai daÏnai, tad purvini keliai, ant
kuri˜ pilna dar ir riebi˜ i‰metam˜j˜

duj˜ nuosòd˜ – labai daÏnas rei-
‰kinys. Visa tai valytuv˜ keitimo
intervalà paprastai sumaÏina perpus.
Gali nutikti ir taip, kad juos teks
keisti kas pus´ met˜. Taãiau tai pir-
miausia priklauso nuo paãi˜ valy-
tuv˜ kokybòs ir j˜ eksploatavimo
savybi˜.

Jei neatsimename, kada paskutin∞
kartà keitòme valytuvus, subjurus
orams dòl visa pikta reikòt˜
pasirpinti naujais. Tuo labiau kad
ne kiekvienà trkumà galime paste-
bòti sòdòdami prie vairo. Pirmi
gumos senòjimo simptomai daÏni-
ausiai yra ‰ie: uÏuot rink´ vanden∞,
valytuvai j∞ tiesiog i‰teplioja po visà
stiklà. Pasitaiko ir labai klasting˜
problem˜. Kartais guma taip nusitri-
na, kad per stiklà ima braukti meta-
linòs valytuv˜ dalys. Tuomet po
keliolikos sekundÏi˜ stiklas su-
braiÏomas taip, kad j∞ belieka tik
keisti. Remonto kaina? Priklau-
somai nuo stiklo, ji sieks nuo 300 iki
700 Lt. UÏ ‰iuos pinigus pakeisti
valytuvus galima ne du ir ne tris, o
kur kas daugiau kart˜.

Jei valytuvai nòra nei seni, nei
paÏeisti, bet gero matomumo vis tiek
neuÏtikrina, tuomet juos galbt dar
galima i‰gelbòti. Vis˜ pirma reikòt˜
kartà per tam tikrà laikà ne tik nuo
stiklo nuvalyti purvo ir riebal˜
dòmes, bet ir valytuv˜ gumas. Be to,
pravartu patikrinti, ar jie gerai
priglunda prie stiklo. Jei ne, tada ga-
lima pabandyti labiau sulenkti valy-
tuv˜ strypus.

Loreta Žilinskaitė

Matykime daugiau!
Lietus, rūkas, šlapdriba - ir priekinis stiklas išsitepa akimirksniu.
Neturėdami gerai dirbančių valytuvų į gatves geriau nevažiuokite.

Su taip dirbančiais
valytuvais nėra jokių

šansų saugiai važiuoti

■■  Pirmiausia apžiūrime valytuvų antgalius (1). Plika akimi matomi
mechaniniai pažeidimai įspėja, kad juos būtina keisti naujais. Tada spe-
cialiu skudurėliu ir tinkamomis priemonėmis švariai nuplauname stiklą –
pašaliname purvo ir riebalų likučius (2). Tuo pačiu skudurėliu vėliau nuva-
lome valytuvų antgalius bei gumas (3). Paskutinis žingsnis – pripilame
(arba papildome) langų plovimo skysčio į bakelį (4). 

Trumpa valytuv¨ apΩi∆ra
11 22
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Elektros
instaliacija 
prieß Ωiemå 

Elektros instaliacijos prieΩi∆raNAUDINGI PATARIMAI

2 dalis

Šiame žurnalo numeryje aptarsime, kaip
šaltajam sezonui parengti seno automo-
bilio akumuliatorių ir uždegimo sistemą.
■■■■ UÏsives ar neuÏsives? Toks
klausimas ruden∞ ir Ïiemà kamuoja
ne vienà vairuotojà. Jei elektros
sistema yra apleista, tai variklis
gali neuÏsivesti. O taip nutiks
btent tada, kai oras bus
‰lyk‰tus... Norint nuo
to apsidrausti, reikia
patikrinti uÏdegi-
mo sistemos ele-
mentus, ypaã se-
nesni˜ automobi-
li˜ su kontaktiniu
uÏdegimu. 

Taigi nuimame skirs-
tytuvo dangtel∞, apÏirime,
ar neapsine‰´ jo kontaktai, kuriuos
valome naudodami smulk˜ ‰vitrin∞
popieri˜. Taip pat nuodugniai
apÏirime skirstytuvo skriejikà.
Deròt˜ apÏiròti ir automobilio
uÏdegimo laidus bei j˜ antgalius.

Gana daÏnai rdÏi˜ atsiranda ant
kabelio, jungianãio uÏdegimo rit´
su skirstytuvu, – reikia patikrinti,
ar taip neatsitiko. 

Jei yra matom˜ laid˜ paÏeidim˜,
geriausia laidus tiesiog pa-

keisti – juk i‰laidos ne-
bus labai didelòs. O

neapdairumas gali
brangiai kainuoti.

Taigi ∞dòmiai
perskait´ ir pasi-
naudoj´ visais pa-

tarimais - problem˜
Ïiemà uÏvesti automo-

bil∞ i‰vengsite. Pirmàjà
patarim˜ dal∞, kurioje ra‰òme,
kaip reikia parengti Ïiemai ma-
‰inos elektros instaliacijà ir kaip
priÏiròti maitinimo bei ap‰-
vietimo sistemas,  spausdinome
23 nr., 32 p. Jurgis Bružas

Net nedidelis
elektros insta-

liacijos trūkumas
apie save tikrai
primins, kai bus
šalta ir drėgna.

Automobilio uΩdegimo sistema

Dyzelio Ωvak∂s 
■■  Dyzeliniuose varikliuose taip pat yra žvakės, tik
ne uždegimo, o kaitinimo. Be gerų kaitinimo žva-
kių užvesti dyzelinį variklį žiemą bus neįmanoma,
nors vasarą jis galėjo užsivesi be didesnių
sunkumų. Taigi verta patikrinti, ar į žvakes paten-
ka elektros srovė, tam naudojant kad ir kontrolinę
lemputę. Pačių žvakių veikimą galima patikrinti
nustatant, ar per jas prateka elektra. Tai galima
atlikti, pavyzdžiui, pamatuojant jų varžą
ommetru. Tačiau toks patikrinimas
negarantuoja gero žvakių
veikimo, todėl kilus abe-
jonių geriau nuvažiuoti į
specializuotą servisą, ku-
riame yra atitinkamų
matuoklių.

Skirstytuvo dang-
telio (1) ir skriejiko
(2) būklė turi
įtakos kibirkšties
kokybei. Prieš žie-
mą verta nuvalyti
dangtelio kontak-
tus bei skirstytuvo
skriejiko kontaktą.

Uždegimo laidai
trūkinėja, dažnai
rūdija ir jų ant-
galiai (3).
Patikrinti
uždegimo ritę –
užduotis pro-
fesionaliam
elektrikui (4).

11

Uždegimo žvakių
valdymo relės veikimą
patikrinsime paprastu
bandomuoju prietaisu

22
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Senų automobilių gnybtai dažnai
atrodo taip, kaip nuotraukoje. Anks-
čiau ar vėliau jie ims kelti rūpesčių



Verta Ωinoti 

■ Sename automobilyje pavalyti
akumuliatorių skudurėliu ir su-
purkšti gnybtus (vadinamąsias kle-
mas) purškikliu – per maža, nes
dažnai jie būna apaugę įvairiomis
apnašomis. Tokiu atveju akumulia-
torių atjungiame nuo elektros
grandinės ir išimame iš automo-
bilio. Naudodamiesi tuo, kad ga-
lime lengviau pasiekti vietą, kurioje
masės laidas yra prisuktas prie
kėbulo, patikriname tos vietos
būklę. Taip pat nuvalome

pagrindą, ant kurio dedamas aku-
muliatorius, esant reikalui – ir
kėbulo skardą greta jo. Po to visa

tai apsaugome nuo korozijos. Nuo
akumuliatoriaus pašaliname purvą
ir galimus elektrolito išbėgimo pėd-
sakus, vėliau nuvalome polius.
Atminkite, kad jų negalima per
daug nušlifuoti, nes tuomet bus
sunku užspausti gnybtus. Taip pat
nuvalome gnybtus arba keičiame
juos naujais (jų galima rasti auto-
mobilių prekių parduotuvėse). Po
to įdedame akumuliatorių ir
uždedame gnybtus, prieš tai
apsaugoję juos nuo korozijos.

Atsargos
bagaΩin∂je

Lemputės ir saugikliai

Bagažinėje arba daiktadėžėje ver-
ta vežiotis atsarginių lempučių ir
saugiklių komplektą. Geriau kartą
sumokėti už rinkinį, pagal tech-
ninius parametrus tinkantį jūsų
automobiliui, nes panaudotus ele-
mentus papildyti bus pigiau.

Aptarnavimo instrukcija

Atminkime – jei policininkas mus
užklups važiuojančius automobiliu
su nedegančiomis šviesomis, tai
nedelsiant pašalinę trūkumą ga-
lime išvengti nuo baudos. Tačiau
kad galėtume tai padaryti, tik lem-
pučių ir saugiklių gali neužtekti.
Su dauguma mašinos gedimų len-
gviau susidorosime, turėdami au-
tomobilio aptarnavimo instrukciją.

Pirmiausia atpalaiduojame gnyb-
tus ir išimame akumuliatorių 

Ant skardos po akumuliatoriumi
labai dažnai atsiranda rūdžių

Dažų likučius panaikinsime,
pvz., į grąžtą įdėtu šepetėliu

Nepamirškime ir apie varžtą, tvir-
tinantį masės laidą prie kėbulo

Gnybtus nuvalysime švitriniu po-
pieriumi arba specialiu šepetėliu

Polius valome saikingai, per daug
nesumažindami jų skersmens

Akumuliatoriaus pagrindą apdo-
rojame antikorozine priemone

Pažeistą gnybtą galima pakeisti neoriginaliu, prisukamu prie laido
varžtais. Galutinai prisukti nuvalytus elementus – jau tik smulkmena

Seno automobilio akumuliatorius

Bandymas nuvalyti labai surūdi-
jusį gnybtą dažnai nesėkmingas
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KONKURSAS “Auto 1” rinkimai

Smart FortwoA16

Minimaliai ūgtelėjusi miesto “blusa”.
Varikliai: skirtingos galios benzininis
(61/71/84/98 AG) ir dyzelinis (45
AG). Degalų sąnaudos: 3,3 l D–5,2 l
B, maks. greitis 135–155 km/h.

Opel AgilaA11

Mažiausiojo Opel debiutas. Arti-
miausi jo giminaičiai Suzuki Splash ir
Subaru Justy. Varikliai: 1.0/65 AG ir
1.2/86 AG, maks. greitis 160/174
km/h; 0–100 km/h – per 14,8/12 s

Ford FocusA06

Beveik nepasikeitusios išorės, tačiau
techniškai atnaujintas modelis. Tiks-
lių duomenų dar nėra. Penki benzi-
niniai (80/100/115/125/145 AG), trys
dyzeliniai (90/109/136 AG) varikliai.

Chevrolet AveoA01

Į akis nekrintantis hečbekas. Du
varikliai: 1.2/72 AG, 1.4/94 AG. Vid.
degalų sąnaudos: 6,4/6,7 l benzino
(B), maks. greitis 157/176 km/h,
0–100 km/h – per 13,7/11,1 s.

Subaru ImprezaA17

Kardinaliai pasikeitęs 4x4 varomas
modelis patikimu vardu. Du ben-
zininiai varikliai: 1.5/107 AG ir
2.0/150 AG. Degalų sąn.: 7,5/8,4 l B,
maks. greitis 175–193 km/h.

Peugeot 308A12

Modernus kompaktinės klasės auto-
mobilis. Varikliai: keturi benzininiai
(95–140 AG), trys dyzeliniai (90–136
AG). Degalų sąnaudos: 4,7 l D–7,9 l
B, maks. greitis 180–213 km/h.

Hyundai i30A07

Korėjietis, atrodantis lyg europietis.
Trys benzininiai (109/122/143 AG),
du dyzeliniai (116/140 AG) varikliai.
Degalų sąnaudos: 4,7 l D – 7,1 l B,
maks. greitis 187–205 km/h.

Daihatsu CoureA02

Patogus “miestietis”, skleidžiantis
trijų cilindrų varikliams būdingus gar-
sus. Variklis: 1.0/70 AG. Degalų
sąnaudos: 4,4 l B, maks. greitis 160
km/h, 0–100 km/h – per 11,1 s.

Subaru JustyA18

Madingai aprengta trečioji Justy
karta. Siūlomas tik vienas variklis –
trijų cilindrų 1.0/70 AG. Degalų
sąnaudos: 5 l B, maks. greitis 160
km/h.

Renault KangooA13

Praktiškas prancūziškas autofur-
gonas, kuris ateityje bus siūlomas su
trimis skirtingomis ratų bazėmis.
Apie variklius kol kas nėra jokių
duomenų.

Kia Cee’dA08

Savitų formų i30 giminaitis. Trys ben-
zininiai (109/122/143 AG), trys
dyzeliniai (90/115/140 AG) varikliai.
Degalų sąnaudos: 4,7 l D – 7,1 l B,
maks. greitis 172–205 km/h.

Daihatsu MateriaA03

Karinio automobilio išvaizdos japonas
visais varančiaisiais ratais. Varikliai:
1.3/91 AG, 1.5/103 AG, degalų sąn.:
6,6/7,3 l B, maks. greitis 169/170
km/h, 0–100 km/h – per 11,5/10,8 s.

Suzuki SplashA19

“Suzuki” gaminamas modelis į rinką
ateina paskutinis. Šis miesto mažius
gali giminiuotis su Opel Agila ir
Subaru Justy. Techniniai modelio
duomenys kol kas nežinomi.

Renault TwingoA14

Senolis su nauju skardiniu drabužiu
bei naujoviška technika. Varikliai: trys
benzininiai (58/76/100 AG) ir dyzeli-
nis (64 AG). Degalų sąn.: 4,3 l D–5,9
l B, maks. greitis 164–185 km/h.

Mazda 2A09

Mažiausia Mazda su visiškai nauja
įranga pasirodo pačiu laiku. Trys ben-
zininiai (75/86/103 AG) varikliai.
Degalų sąnaudos: 5,4–5,9 l B, maks.
greitis 168–188 km/h.

Fiat 500A04

Madingai “aprengtas” kultinis auto-
mobilis. Varikliai: du benzininiai
(69/100 AG) ir dyzelinis (75 AG).
Degalų sąnaudos: 4,2 l dyzelino (D) –
5,1 l B, maks. greitis 160–182 km/h.

Toyota AurisA20

Naujas vardas, naujoviška technika ir
“Toyota” kokybė. Du benzininiai
(97/124 AG), du dyzeliniai (126/177
AG) varikliai. Degalų sąn.: 5,7 l D–7,1
l B, maks. greitis 170–210 km/h.

Íkoda FabiaA15

Antroji sėkmingojo mažiaus karta.
Varikliai: keturi benzininiai (60–105
AG), trys dyzeliniai (70/80/105 AG).
Degalų sąnaudos: 4,8 l D–6,9 l B,
maks. greitis 155–190 km/h.

Nissan TiidaA10

Naujas kompaktinės klasės hečbe-
kas. Varikliai: du benzininiai (110/
126 AG), vienas dyzelinis (105 AG).
Degalų sąn.: 5,2 l D – 7,8 l B, maks.
greitis 186–195 km/h.

Fiat BravoA05

Nauji vėjai kompaktinių automobilių
klasėje. Trys benzininiai (90/120/150
AG), du dyzeliniai (120/150 AG)
varikliai. Degalų sąnaudos: 5,3 l D –
7,1 l B, maks. greitis 179–212 km/h.

MaΩi ir
kompaktiniai
automobiliai

■■■■    Lietuvos automobili˜
gerbòjai ir ms˜ Ïurnalo
skaitytojai geriausià Euro-
pos automobil∞ renka jau
treãiàkart. Kasmet “Auto 1”
rinkimuose dalyvaujanãi˜
skaitytoj˜ vis daugòja. ·tai
ir ‰iemet paskelbus ‰∞ kon-
kursà redakcijà uÏpldo lai‰-

kai, o Ïinuãi˜ registravimo
centrà – SMS prane‰imai.

PerÏvelgus pirmuosius
gautus rezultatus redakcijai
jau tapo Ïinomi ir kai kuri˜
kategorij˜ lyderiai bei pre-
tendentai ∞ geriausio 2008
met˜ automobilio titulà Lie-
tuvoje. Deja, j˜ ∞vardinti da-

bar negalime, nes jokiu b-
du nenorime paveikti js˜,
mieli Ïurnalo skaitytojai,
sprendimo. UÏpildyt˜ ir i‰
“Auto Bild Lietuva” i‰kir-
pt˜ anket˜ bei SMS Ïinu-
ãi˜ tel. 1674 laukiame iki
gruodÏio 5 d. Skubòkite
rinkti 2008 met˜ geriausius

pagal kategorijas automobi-
lius ir absoliut˜ nugalòtojà –
js˜ laukia vertingi ms˜
konkurso prizai. Kas Lietu-
voje tapo nugalòtojais, suÏi-
nosime prie‰ pat Kalòdas.  

Visi pretendentai ∞ geriau-
sià 2008-˜j˜ model∞ suskirs-
tyti pagal klases. Jos yra ‰e-

A kategorija 

Šiame “Auto Bild Lietuva” numeryje 2008 metų “Auto 1” rinkimų pre-
tendentų sąrašą ir balsavimo anketą spausdiname jau paskutinį kartą.

Ißrinkime geriausiå
Europos automobil^

MaΩi ir
kompaktiniai
automobiliai



Nissan X-TrailC10

SUV kasdienai, kurio gebėjimas va-
žiuoti bekele ribotas. Varikliai: du ben-
zininiai (141/169 AG), du dyzeliniai
(150/173 AG). Degalų sąn.: 7,1 l D–
9,6 l B, maks. greitis 184–120 km/h.

Jeep WranglerC05

Visureigių “tėvas” Varikliai: 199 AG
benzininis, 177 AG dyzelinis su ke-
turiais cilindrais. Degalų sąnaudos:
9,7 l D–11,8 l B, maks. greitis 180
km/h.

Peugeot 4007C11

Trečiasis SUV variantas iš brolių
trynių – C-Crosser ir Outlander. Va-
rikliai: 170 AG benzininis, 156 AG dy-
zelinis. Degalų sąnaudos: 9,4 l B/7,3
l D, maks. greitis 190/200 km/h.

Mazda CX-7C06

Sportinio “sukirpimo” SUV, visi va-
rantieji ratai su automatiškai pa-
skirstoma galia. Variklis: keturių cilin-
drų 2.3/161 AG. Degalų sąnaudos:
10,2 l B, maks. greitis 210 km/h.

Citroën C-CrosserC01

Pirmas “Citroen” SUV pagamintas kar-
tu su “Mitsubishi”. Priekiniai varantieji
ratai, galimybė įjungti ir 4x4. Variklis:
2.2/156 AG dyzelinis. Degalų sąn.: 9,9
l D, maks. greitis 200 km/h.

SsangYong KyronC12

SAV (“Sports Activity Vehicle”) su
įjungiama 4x4 pavara. Varikliai: du
dyzeliniai 2.0/141 AG ir 2.7/163 AG.
Degalų sąnaudos: 8,1/9,6 l D, maks.
greitis 167/174 km/h.

Mitsubishi OutlanderC07

Labiau ūgtelėjusi ir subrendusi antro-
ji modelio karta. Varikliai: benzininis
(170 AG) ir du dyzeliniai (140/156
AG). Degalų sąn.: 6,7 l D–9,4 l B,
maks. greitis 187–200 km/h.

Dodge NitroC02

Efektingas kampuotas “lagaminas”
ant ratų iš Amerikos. Varikliai: 260 AG
benzininis, 177 AG dyzelinis. Degalų
sąnaudos: 11,3 l B/8,6 l D, maks.
greitis 202/180 km/h.

SsangYong ActyonC13

Pereinamasis modelis, SUV ir univer-
salo derinys. Varikliai: 2.3/150 AG
benzininis ir 2.0/141 AG dyzelinis.
Degalų sąnaudos: 7,8 l D–11,5 l B,
maks. greitis 163–170 km/h.

Mitsubishi PajeroC08

Komfortiškasis bekelės milžinas, tu-
rintis dvi ratų bazes. Varikliai: V6 ben-
zininis (248 AG), du dyzeliniai (160/
170 AG). Degalų sąn.: 9,2 l D–13,4 l
B, maks. greitis 177–200 km/h.

Honda CR-VC03

SUV su priekiniais varančiaisiais ra-
tais ir automatiškai įjungiama 4x4 pa-
vara. Varikliai: 150 AG benzininis, 140
AG dyzelinis. Degalų sąn.: 8,1 l B/6,5
l D, maks. greitis 190/187 km/h.

VW TiguanC14

VW SUV bestselerio debiutas. Varikliai:
trys benzininiai 1.4/150 AG ir 2.0/170
(200) AG, du dyzeliniai 2.0/140 (170)
AG. Degalų sąn.: 8,4 l B–7,2 l D, maks.
greitis 192–186 km/h.

Nissan QashqaiC09

SUV su priekiniais ar visais varančiai-
siais ratais. Varikliai: du benzininiai
(114/141 AG), du dyzeliniai (106/150
AG). Degalų sąnaudos: 5,4 l D–8,4 l
B, maks. greitis 174–204 km/h.

Jeep PatriotC04

Kampuotas SUV iš Amerikos – tarpi-
nis variantas tarp Compass ir Com-
mander. Varikliai: 170 AG benzininis,
120 AG dyzelinis. Degalų sąn.: 9,7 l B/
6,7 l D, maks. greitis 185–179 km/h.

Jaguar XFB08

Cadillac CTSB03

Kampuotos vežėčios su kieta va-
žiuokle ir dviem V6 varikliais (2.8/215
AG, 3.6/257 AG). Degalų sąnaudos:
11,9/11,4 l B, maks. greitis 226/241
km/h.

Mazda 6B09

Antra Mazda 6 karta.. Varikliai: trys
benzininiai (120/147/170 AG), vie-
nas dyzelinis (140 AG). Degalų są-
naudos: 5,6 l D–8,1 l B, maks. greitis
149–192 km/h.

Chrysler SebringB04

Elegantiškas sedanas, su vos įžvel-
giamais amerikietiškais genais. Va-
rikliai: 156 AG benzininis, 140 AG
dyzelinis. Degalų sąn.: 7,8 l B/6,2 l D,
maks. greitis 190/203 km/h.

C klas∂s MercedesB10

Naujasis sėkmės lydimo modelio  va-
riantas. Varikliai: šeši benzininiai
(156–457 AG), trys dyzeliniai (136/
170/224 AG). Degalų sąn.: 6,1 l D–
13,4 l B, maks. greitis 215–250 km/h.

Dodge AvengerB05

Provokuojamai prabangių formų
sedanas. Du keturių cilindrų varikliai:
156 AG benzininis, 140 AG dyzelinis.
Degalų sąnaudos: 7,8 l B/6,2 l D,
maks. greitis 190/203 km/h.

Mitsubishi LancerB11

Visiškai kitokio tipo naujas Lancer
sportinis sedanas. Kol kas tik du
varikliai: 144 AG benzininis ir 140 AG
dyzelinis. Degalų sąnaudos: 7,7 l
B/6,1 l D.

Fiat LineaB06

Elegantiškas sedanas, užkeltas ant
Fiat Bravo bazės. Du varikliai: 77 AG
benzininis, 90 AG dyzelinis. Degalų
sąnaudos: 6,3 l B–4,9 l D, maks. gre-
itis 165/170 km/h.

Renault LagunaB12

Santūriai dinamiškos išorės trečioji
modelio karta. Varikliai: trys benzini-
niai (110–170 AG), keturi dyzeliniai
(110–173 AG). Degalų sąn.: 4,9 l D–
8,9 l B, maks. greitis 192–220 km/h.

Ford MondeoB07

Elegantiškesnio Mondeo iki šiol nebu-
vo. Varikliai: penki benzininiai (110–
220 AG), trys dyzeliniai (115/130/140
AG). Degalų sąn.: 5,9 l D–9,3 l B,
maks. greitis 190–245 km/h.

Brilliance BS6B02

Pagaminta Kinijoje. Dideli automobi-
liai, turintys didelių saugumo prob-
lemų. Variklis: 2.4/130 AG. Degalų
sąnaudos: 9,5 l B, maks. greitis 195
km/h, 0–100 km/h – per 12,5 s.

Audi A4B01

Vidutinės klasės pikas. Varikliai: trys
benzininiai (120/160/265 AG), trys
dyzeliniai (143/190/240 AG). Degalų
sąn.: 5,5 l D–9,2 l B, maks. greitis
208–250 km/h.

Visureigiai ir
SUV

C kategorija 
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Sedanai ir
universalai

B kategorija 

Naujos išorės klasikinis Jaguar. Varik-
liai: benzininis V6 (238 AG), V8 (298
AG), V6 dyzelis su dviem turbinomis
(207 AG). Degalų sąn.: 7,5 l D–11,1 l
B, maks. greitis 229–250 km/h.

▲▲

:

‰ios: maÏi ir kompaktiniai
automobiliai, sedanai ir
universalai, visureigiai ir
SUV, dideli automobiliai ir
vienatriai, sportiniai mode-
liai ir kupò, kabrioletai ir
rodsteriai. Dòmesio! Pir-
miausia skaitytojai turi
nuspr´sti, kuris kiekvie-
nos grupòs pretendentas
vertas savo klasòs nugalò-
tojo vardo, paskui i‰ ‰io
‰e‰etuko jiems reikia i‰-
rinkti absoliut˜ konkurso
nugalòtojà Lietuvoje. 

Norime atkreipti ms˜
Ïurnalo skaitytoj˜ dòmes∞ –
pra‰ome labai atidÏiai pil-
dyti konkurso anketà. Rink-
dami absoliut˜ nugalòtojà
nepadarykite klaidos – juo

Sedanai ir
universalai

Visureigiai ir
SUV
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Chevrolet HHRD02Cadillac BLS EstateD01

Dacia Logan MCVD05Citroën C4 Picasso (5 viet¨)D04

Naujausias Citroen vienatūris. Du
benzininiai (125/141 AG) ir du dyze-
liniai (109/136 AG) varikliai. Degalų
sąnaudos: 5,9 l D–8 l B, maks. greitis
180–195 km/h.

Chrysler VoyagerD03

Trečioji amerikietiško vienatūrio karta.
Du varikliai: 200 AG benzininis ir 163
AG dyzelinis. Abu su šešiapakope
automatine pavarų dėže. Kiti duo-
menys dar nežinomi.

Peugeot 207 SWD08Mini ClubmanD07Landwind FashionD06

Septynių vietų kompaktinis kinų vie-
natūris. Tiksli data ir techniniai duo-
menys kol kas dar nėra žinomi. Nu-
matoma kaina – nuo 12 tūkst. eurų
(apie 41,5 tūkst. Lt).

VW Golf VariantD11Volvo V70D10

Labai praktiškas didelis universalas.
Varikliai: keturi benzininiai (145–285
AG), trys dyzeliniai (136–185 AG).
Degalų sąnaudos: 6,5 l D–11,2 l B,
maks. greitis 200–245 km/h.

Renault Clio GrandtourD09

Funkcionaliai padidintas kompaktinis
Clio, užsibrėžęs tikslą tapti šeimy-
niniu mažu kelioniniu automobiliu.
Mažiausias kraulumas – 439 l. Kiti
duomenys dar nežinomi.

1 serijos BMW CoupéE03

Porsche GT2E07

Visų laikų galingiausias 911. Variklis:
šešių cilindrų “bokser” su dviem
turbinomis (3.6/530 AG). Degalų
sąnaudos: 12,5 l B, maks. greitis 329
km/h; 0–100 km/h – per 3,7 s.

Audi R8E02

Ferrari varžovas iš Bavarijos, į kurį
krypsta visų akys, turintis galingą V8
4.2/420 AG variklį. Degalų sąnaudos:
14,6 l B, maks. greitis 301 km/h;
0–100 km/h – per 4,6 s.

Maserati GranturismoE06

Itališkos elegancijos sportinis kupė ant
Quattroporte bazės. Šešių laipsnių
“automatas”. Variklis: 4.2/ 405 AG,
degalų sąn.: 14,7 l B, maks. greitis 285
km/h; 0–100 km/h – per 5,2 s.

Audi A5E01

Brilliance BC3E05

Kinų gamybos sportinis kupė. Variklis:
“Mitsubishi” gamybos 4 cilindrų 1.8/
170 AG su turbokompresoriumi. Maks.
greitis 210 km/h; 0–100 km/h –
mažiau nei per 10 s.

BMW M3 CoupéE04

Naujasis “trečiukas”, skirtas Niur-
burgringo žiedui. Ugningasis V8
4.0/420 AG variklis. Degalų sąnau-
dos: 12,4 l B, maks. greitis 250 km/h
(greičio ribotuvas).

Trečia “pirmuko” karta, po 5-durio ir 
3-durio pasirodymo. Varikliai: šešių ci-
lindrų benzininis (306 AG), du dyzeli-
niai (177/204 AG). Degalų sąn.: 4,8 l
D–9,2 l B, maks. greitis 238–250 km/h.

Sportinis kupė, tinkantis važinėti kas-
dien. Varikliai: du benzininiai (265/
354 AG), du dyzeliniai (190/239 AG).
Degalų sąnaudos: 6,7 l D–12,4 l B,
maks. greitis 232–250 km/h.

Vėlyvas trečios kartos universalo pa-
sirodymas. Varikliai: trys benzininiai
(80–170 AG), du dyzeliniai (105/140
AG). Degalų sąn.: 5,2 l D–7,4 l B,
maks. greitis 168–220 km/h.

Patogus šeimyninis automobilis. Va-
rikliai: keturi benzininiai (73–175
AG), du dyzeliniai (90/109 AG). De-
galų sąnaudos: 5 l D–7,4 l B, maks.
greitis 170–220 km/h.

Itin modernus mažiausias automobi-
liukas šeimai. Du benzininiai (120/
175 AG) ir vienas dyzelinis (110 AG)
varikliai. Degalų sąn.: 4,1 l D–6,3 l B,
maks. greitis 193–224 km/h.

Milžiniško kraulumo (maks. 2350 l)
nebrangus universalas. Benzininiai
(75/87/105 AG) ir dyzelinis (68 AG)
varikliai. Degalų sąn.: 5,3 l D–7,8 l B,
maks. greitis 150–174 km/h.

Erdvus universalas, dizainas – penk-
tojo dešimtmečio amerikietiškų Hot
Rod modelių. Tik vienas variklis – 2.4/
177 AG. Degalų sąn.: 9,5 l B, maks.
greitis 190 km/h; 0–100 km/h – per 9 s.

Universalas kovos prieš Audi A4 ir
BMW 3. Varikliai: 175–255 AG ben-
zininiai, 150 AG dyzelinis; degalų sąn.:
6,1 l D–10,2 l B, maks. greitis 210–250
km/h; 0–100 km/h – per 6,7–9,5 s

Dideli
automobiliai ir
vienat∆riai

D kategorija 

Sportiniai
automobiliai ir
kup∂

E kategorija 

“Auto 1” rinkimaiKONKURSAS

Šiuolaikiška
navigacinė
sistema su
lietuvišku
meniu ir
garsiniais
pranešimais
užtikrins
kelionę be
rūpesčių.

Prizą įsteigė: UAB “Infotopas”, 
Tvirtovės al. 86, LT–3009 Kaunas, 
(8–37) 32 81 86, www.infotop.lt

1 vieta1 vieta Pirmos vietos laimėtojas 
bus apdovanotas

TOM TOM
navigacine sistema

:

2008 m. geriausio Euro-

pos automobilio rinki-

muose dalyvauja net 74

per pastaruosius metus

debiutavę nauji modeliai.

gali tapti tik vienas i‰ js˜
jau pasirinkt˜ atskir˜ kate-
gorij˜ laimòtoj˜. Tarkime,
js˜ manymu, pagal klases
geriausi yra: Mazda 2, C
klasòs Mercedes, Nissan
Qashqai, Mini Clubman,
Audi R8, 3 serijos BMW
Cabrio. Vadinasi, absoliuãiu
nugalòtoju gali tapti tik vie-
nas i‰ ‰i˜ ‰e‰i˜ automobili˜,
pvz., Mini Clubman. Tad
pildydami anketà bkite itin
atids – netiksliai uÏpildytos
anketos, remiantis konkurso
taisyklòmis, bus pripaÏintos
negaliojanãiomis.

Pirmasis etapas baigsis
tuo, kad kiekvienoje i‰ 26-i˜
“Auto 1” rinkimuose daly-
vaujanãi˜ valstybi˜ bus i‰-
rinkti ‰e‰i atskir˜ kategorij˜
nominantai ir vienas abso-

liutus nugalòtojas. Antraja-
me etape ∞ darbà kibs kom-
petentinga komisija, kurià
sudarys “Auto Bild” Ïurnal˜
grupòs vyr. redaktoriai bei
technikai ir sportininkai. Jie
i‰ vis˜ nacionalini˜ tur˜ nu-
galòtoj˜ i‰rinks ‰e‰is geriau-
sius Europos automobilius –
po vienà kiekvienos katego-
rijos atstovà, o i‰ j˜ – vienà
absoliuãiai geriausià ma‰i-
nà. Antrasis turas vyks 2008
m. sausio 30 – vasario 1 d.
Italijoje, “Brisdgestone” po-
ligone Aprilijos miestelyje. 

“Auto 1” rinkim˜ ãem-
pionas bei ‰e‰i atskir˜ kat-
egorij˜ nugalòtojai bus pa-
skelbti per finalin∞ konkur-
so vakarà, vyksiant∞ 2008 m.
kovo 5 d. Îenevoje.

Loreta Žilinskaitė

▲▲

Dideli
automobiliai ir
vienat∆riai

Sportiniai
automobiliai ir
kup∂
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A B C D E F
Maži ir kompak-
tiniai automobiliai

Sedanai ir univer-
salai

Visureigiai ir SUV Dideli automobi-
liai ir vienatūriai

Sportiniai auto-
mobiliai ir kupė

Kabrioletai ir 
rodsteriai

Prašome išrinkti pagrindinį “Auto 1” visų kategorijų (pvz., C12) nugalėtoją 

Galima balsuoti ir SMS žinutėmis. Siųskite žinutę tel. 1674: AUTO1 (tarpas) kiekvienos kategorijos raidė ir skaičius (tarpas) absoliutaus nugalėtojo raidė ir skaičius (tarpas) vardas (tarpas) pavardė (tarpas) mies-
tas. Vienos žinutės kaina – 2 Lt.
Pvz., AUTO1_A11_B04_C12_D03_E05_F06_C12_SIMAS_SIMAITIS_VILNIUS
Dalyvaukite Lietuvos “Auto 1“ rinkimuose ir išrinkite pačius geriausius 2008 metų automobilius kiekvienoje kategorijoje ir bendrą Lietuvos “Auto 1“ laimėtoją.
Laiškų su atsakymais (galioja tik originalūs iš žurnalo iškirpti kuponai) ir SMS žinučių laukiame iki gruodžio 5 d. 24 val.

Vardas, pavardė
Gatvė, namo/buto nr.
Indeksas, miestas
Gimimo data el. paštas
Telefonas mob. tel.
Data, parašas

Renkame geriausius Europos automobiliusDALYVIO
ANKETA Kiekvienas skaitytojas renka geriausią, jo nuomone, automobilį kiekvienoje kategorijoje. Be to, iš išrinktų šešių ge-

riausių kiekvienoje klasėje reikia nurodyti patį geriausią, kuris taps absoliučiu Lietuvos “Auto 1“ rinkimų nugalėtoju.

✁✁

✁✁

Mercedes SLR RoadsterF05

Griežtos išorės kabrioletas, skirtas
ekstremalams. Variklis: V8 5.4/626
AG su kompresoriumi. Degalų sąnau-
dos: 14,5 l B, maks. greitis 332 km/h;
0–100 km/h – per 3,8 s.

Aston Martin VantageF01

Tokiai išorei niekas neliks abejingas.
Variklis: V8 4.3/385 AG su šešių laips-
nių automatine greičių dėže. Degalų
sąnaudos: 15 l B, maks. greitis 280
km/h; 0–100 km/h – per 5,3 s.

Opel GTF06

Klasikinis Roadster: ilgas variklio
dangtis, dvi sėdynės, galiniai varantieji
ratai. Benzininis 2.0/265 AG variklis.
Degalų sąn.: 9,2 l B, maks. greitis 229
km/h; 0–100 km/h – per 5,7 s.

Audi TT RoadsterF02

Peugeot 207 CCF07

207 dabar turi skardinį sudedamąjį
stogą. Varikliai: du benzininiai (120/
150 AG), vienas dyzelinis (109 AG).
Degalų sąnaudos: 5,2 l D–7,2 l B,
maks. greitis 193–210 km/h.

3 serijos BMW CabrioF03

Porsche Turbo CabrioF08

Viliojantis pasiūlymas visiems, ku-
riems 355 AG 4S Cabrio iki šiol buvo
per lėtas. Variklis – 3.6/480 AG šešių
cilindrų “Boxer”. Degalų sąnaudos:
12,8 l B, maks. greitis 310 km/h.

Chrysler Sebring CabrioF04

JAV skraidyklė su sudedamuoju plie-
niniu stogu. Tik vienas variklis – ke-
turių cilindrų 2.0/140 AG turbody-
zelis. Degalų sąnaudos: 6,8 l D,
maks. greitis 195 km/h.

Rolls-Royce Drop-HeadF09

Kaip tik tai, ko reikia šeichams ir naftos
magnatams. Benzininis 6.7/460 AG
variklis, degalų sąn.: 15,9 l B, maks.
greitis 240 km/h; 0–100 km/h – per
5,9 s. Kaina: nuo 440 tūkst. eurų.

Smart Fortwo CabrioF10

Šiek tiek ūgtelėjęs atviro stogo mode-
lio variantas. Varikliai: 71/84/98 AG
benzininiai, 45 AG dyzelinis, degalų
sąn.: 3,3 l D–5,2 l B, maks. greitis
135–155 km/h.

Kabrioletai ir
rodsteriai

F kategorija 

Galingas vasaros palydovas. Varikliai:
du benzininiai (keturių cilindrų/200
AG, V6/250 AG su visais varančiai-
siais ratais). Degalų sąn.: 7,8–10,4 l
B, maks. greitis 237/250 km/h.

Atviro stogo klasikas naujais drabu-
žiais. Varikliai: keturi benzininiai
(170–306 AG), du dyzeliniai (197/
231 AG). Degalų sąn.: 6,2 l D–9,5 l B,
maks. greitis 235–250 km/h.

Kviečiame skaitytojus ak-
tyviai dalyvauti “Auto 1”
rinkimuose – trijų teisin-
gai atspėjusiųjų absoliutų
čempioną bei šešis savo
klasės nugalėtojus lau-
kia vertingi prizai. Daly-
vio anketa žemiau.

Absoliutus “Auto 1“ nugalėtojas, mano nomone, yra............................................................................................

2 vieta2 vieta 3 vieta3 vieta
Antros vietos 

laimėtojo laukia 

Prizą įsteigė: “Padangų bazė”, 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
tel. 8 612 11111, www.wheels.lt

“Carving Edge“
sustos, kur reikia...

Trečios vietos
laimėtojas bus

apdovanotas puikia 

Prizą įsteigė: BLAUPUNKT,
www.blaupunkt.com

BLAUPUNKT
automagnetola

PIRELLI
padang¨ komplektas 

4 vienetai

Konkurso prizai – TOM TOM navigacinė sistema, PIRELLI padangų komplektas bei BLAUPUNKT automagnetola.

Kabrioletai ir
rodsteriai



Pasaulio ralio çempionatas
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SPORTAS

■■■■  Markusas Grönholmas paskel-
bò, kad po ‰io sezono baigs savo,
kaip profesionalaus lenktynininko,
karjerà. Bt˜ puiku galutin∞ ta‰kà
padòti uÏòmus pirmàjà vietà ir i‰
didÏiojo sporto i‰eiti auk‰tai pakelta
galva. Po a‰tuoneri˜ met˜ profe-
sionalaus lenktynininko karjeros
suomis su savo pusbroliu ‰turmanu
Timo Rautiainenu atsisveikins su
“Ford” komanda. Taãiau likus
paskutiniam etapui abu skrajojantys
suomiai padarys viskà, kad treãià
kartà savo gyvenime i‰kovot˜
pasaulio ãempiono titulà. Vienintelò
klitis, kurià jiems teks ∞veikti – 33
met˜ Sébastianas Loebas su ‰tur-
manu Danieliu Elena, vaÏiuojantys
Citroën C4 WRC.

Visà sezonà abu ekipaÏai dalyva-
vo tarsi atskiroje lygoje. Visi kiti
lenktynininkai kovoti dòl pergali˜
etapuose galòjo tik vieninteliu atve-
ju – jeigu “Magic Marcus” ir “Su-
per-Seb” vaÏiuoti nesisekò.

M.Grönholmas ir S.Loebas – dvi
prie‰ingybòs. Vienas – ‰altas ir san-
trus ‰eimos Ïmogus, kuris kiek-
vienà laisvà minut´ stengiasi pra-
leisti ‰eimos sodyboje netoli Helsin-
kio. Kitas – pleiboji‰kos i‰vaizdos
jaunuolis, dòl kurio, nors jis ir ved´s,
i‰ proto kraustosi pusò Pranczijos ir
treãdalis Europos mergin˜.

Kuris laim∂s: Ωvyro ar asfalto
specialistas?

Suomis M.Grönholmas savo pro-
fesionalo karjerà pradòjo kaip reta
vòlai – kai jam buvo 31-eri. Jis

laikomas Ïvyro ir sniego specialistu
– Markusui visai normalu snieguotu
mi‰ko keliuku skrieti 200 km/h
greiãiu.

Pranczas S.Loebas, prie‰ingai,
yra asfalto karalius. UÏaug´s ir
i‰mok´s vaÏinòti siaurais bei vin-
giuotais Piet˜ Pranczijos kaln˜
keliukais, jis kaip robotas tiksliai
lekia ir asfaltuotais greiãio ruoÏais.

Ralio trasose jie abu, nepaisant to,
kad yra labai skirtingo bdo ir
charakterio Ïmonòs, vaÏiuoja labai
greitai, o j˜ vaÏiavimo laikai –
beveik identi‰ki. Naujosios Ze-
landijos ralyje po 350 km greiãio
ruoÏ˜ jie fini‰avo vos 0,3 sekundòs
skirtumu. Tai pats maÏiausias kada
nors pasaulio ralio ãempionatuose
uÏfiksuotas skirtumas. Fini‰uojant
j˜ automobilius skyrò maÏiau negu
10 metr˜.

Japonijos ralyje M.Grönholmas
ãempiono titulà “Sebui” beveik
padovanojo – suomis nulòkò nuo
kelio. Pranczui tereikòjo ramiai
fini‰uoti, taãiau ‰is taip pat nebaigò
lenktyni˜.

Airijoje M.Grönholmas ir vòl
nulòkò nuo kelio. O ‰∞kart S.Loebas
pasinaudojo prie‰ininko klaida ir
laimòjo ral∞. Taip savo atsilikimà 4
ta‰kais jis pavertò 6 ta‰k˜ persvara ir
paskutiniajame etape prana‰umà jau
turòs pranczas.

Kas laimòs ãempionatà, paai‰kòs
gruodÏio 2 d. Velse, kur vyks pasku-
tinis pasaulio ralio ãempionato
(WRC) etapas.

ABL inf.

Prancūzas Sébastianas Loebas – tikrų tikriausias asfalto asasSuomis Marcusas Grönholmas – puikus žvyro ir sniego ekspertas

M.Grönholmas po šio sezono nori
baigti lenktynininko karjerą

Apie lenktynininkå
“Ford” pilotas
MARCUSAS GRÖNHOLMAS
Gimimo data: 1968 02 05 
Gimimo vieta: Kauniainen (Suomija)
Gyvenamoji vieta: Inkoo miestelis (Suomija)
Tautybė: suomis
Šeimyninė padėtis: vedęs, žmona Tessa,
vaikai – Jessica, Johanna, Niclas
Profesija: agronomas
Hobis: fitnesas
Karjera:
1987 m. – pirmosios  ralio varžybos (Ford
Escort)
1989 m. – pirmasis pasaulio ralio čem-
pionatas (Suomija, Lancia Delta, 23 vieta)
1994 m., 1996-1998 m. – Suomijos
nacionalio čempionato nugalėtojas (“Toyota”)
2000 m. – pasaulio čempionas (“Peugeot”)
2001 m. – 4 vieta pasaulio čempionate (“Peu-
geot”)
2002 m. – pasaulio čempionas (“Peugeot”)
2003 m. – 6 vieta pasaulio čempionate 
(“Peugeot”)
2004 m. – 5 vieta pasaulio čempionate 
(“Peugeot”)
2005 m. – 3 vieta pasaulio čempionate 
(“Peugeot”)
2006 m. – pasaulio vicečempionas (“Ford”)

Apie lenktynininkå

S.Loebas – pasaulio čempionas
pastaruosius trejus metus 

Pasaulio čempionas
SÉBASTIANAS LOEBAS
Gimimo data: 1974 02 26
Gimimo vieta: Hagenau (Prancūzija)
Gyvenamoji vieta: Bougy Villars (Šveicarija)
Tautybė: prancūzas
Šeimyninė padėtis: vedęs, žmona Severine
Profesija: elektrikas
Hobis: kompiuteriniai žaidimai, važinėjimas
kartingais
Laimėjimai: daugiausiai pergalių etapuose
WRC istorijoje laimėjęs lenktynininkas
Karjera:
1995 m. – pirmosios ralio varžybos, 
Peugeot 106
1999 m. – prancūzų čempionato “Citroën
Saxo Trophy” nugalėtojas; pirmosios pasaulio
ralio čempionato varžybos (Prancūzija,
Citroën Saxo, 19 vieta)
2001 m. – prancūzų ralio čempionas,
pasaulio “Junior WRC” čempionas (“Citroën”)
2002 m. – pirmoji pasaulio čempionato per-
galė (Vokietija, “Citroën”)
2003 m. – pasaulio vicečempionas
(“Citroën”)
2004 m. – pasaulio čempionas (“Citroën”)
2005 m. – pasaulio čempionas (“Citroën”)
2006 m. – pasaulio čempionas (“Citroën”)

Ralio diev¨ dvikova t´siasi
Likus vos vienam WRC etapui kova dėl pasaulio ralio čempiono karūnos dar nesibaigė.
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■■■■  Pristatydama Superb “·koda”
kompanija noròjo ∞Ïengti ∞ auk‰-
tesnòs klasòs automobili˜ rinkà.
Ar jai tai pavyko?

·ios klasòs auditorija yra labai
reikli ir vien maÏa kaina nekom-
pensuoja prestiÏo trkumo. Ne-
paisant to, ãek˜ modelis turòjo
nemaÏà pasisekimà rinkoje, nors
rimãiausiai konkuravo tik su
vidutinòs klasòs automobiliais.
DaÏnai tai buvo brolÏudi‰ka kova –
gerai sukomplektuotas, komfor-
ti‰kas ir vis˜ pirma pigus Superb
tapo pavojingu konkurentu, pvz.,
VW Passat. 

Gausi nauj˜ Superb automo-
bili˜ paklausa nulòmò gana didel´
‰io modelio pasilà ir tarp nau-
dot˜ automobili˜. Stipriosios
vietos liko be pokyãi˜. Superb vi-

lioja pirkòjus vis˜ pirma patrauk-
lia kaina. UÏ kukliausiai sukom-
plektuotus modelio gamybos
pradÏios egzempliorius i‰ antr˜
rank˜ tenka sumokòti apie 27
tkst. Lt. “Kuklus” Superb (stan-
dartas, “Classic” versija) tai: 4
saugos oro pagalvòs, “pilna au-
tomatika”, automatinis oro kondi-
cionierius, rat˜ sukibimo kon-
trolòs sistema, borto kompiuteris,
aliumininiai ratlankiai bei labai
erdvus ir komforti‰kas vidus. 

Gausi standartin∂
komplektacija

Prabangesnòse versijose, pvz.,
“Elegance” arba “Platinum”, gali-
ma rasti kruizo kontrol´, dvi
papildomas saugos oro pagalves,
odin∞ salonà, automati‰kai  regu-

liuojamas ir ‰ildomas sòdynes ar
ksenono Ïibintus. Ir visa tai uÏ
daug garsesni˜, bet maÏesni˜ vi-
dutinòs klasòs konkurent˜ kainà. 

Vis dòlto daugeliui potenciali˜
pirkòj˜ kyla abejoni˜: “Gal  tech-
nika ir voki‰ka, bet juk montuoja
ãekai. Be to, ir Fabia, kurià
kamuoja daÏni gedimai, pavyzdys
nenuteikia optimisti‰kai”. I‰ ties˜
keleri Superb eksploatacijos metai
atskleidò porà trkum˜, ypaã
nervinanãi˜, jei suvokiame, kad
tai modelis, pretenduojantis ∞
auk‰tesn´ klas´.

Niekuo negalima pateisinti ant
bagaÏinòs dangãio, dur˜ kra‰t˜ ar
statramsãi˜ atsirandanãi˜ korozi-
jos pòdsak˜ – tai akivaizdi ga-
mintojo klaida. Ar taip ãekai
∞sivaizduoja reprezentacin∞ limuz-

inà? Deja, problemos dòl r-
dijanãios Felicia turbt nuòjo vel-
tui. Korozija atsiranda ir ties val-
stybinio numerio lentelòs ap-
‰vietimo lemputòmis, kur nubò-
gantis vanduo pagreitina rdijimà
bei sukelia ap‰vietimo sistemos
gedimus. 

Didelò klaida – 2004 m. pasi-
rodÏiusi Superb partija, kuri˜
daÏai buvo tokie nekokybi‰ki, kad
vietomis susidarydavo pslòs.
Tarp minòt˜ met˜ modeli˜ galima
pamatyti ir naujai nudaÏyt˜ eg-
zempliori˜ (pagal garantijà). Ga-
mybos pradÏioje taip pat kildavo
problem˜ dòl daÏ˜ nusilupinò-
jimo, daÏniausiai aplink Ïibintus.
·ios problemos i‰vengta panau-
dojus tarpin´. 

Kita daugel∞ vairuotoj˜ erzinan-

2001 m. Škoda Superb premjera
automobilių parodoje Frankfurte.
2002 m. Prekybos pradžia. Siū-
loma tik sedano versija. Gamybos
pradžioje buvo trys benzininiai:
1.8 Turbo/150 AG, 16V 2.0/115
AG ir V6 2.8/193 AG bei du
dyzeliniai: 1.9 TDI/130 AG ir 2.5
TDI/155 AG varikliai.
2003 m. Asortimentą papildo
1.9 TDI/105 AG variklis, be to,
2.5 TDI motoro galia didinama iki
163 AG.
2006 m. Kėbulo modernizavi-
mas, 1.9 TDI/130 AG variklį kei-
čia 2.0 TDI/140 AG (su kietų
dalelių filtru) agregatas.

Modelio istorija

Nepaisant pakankamai tvirtos mechanikos, gerų eksploa-
tacinių savybių ir itin patrauklios kainos, Škoda Superb
turi keletą silpnų vietų. Visų pirma – ją apninka korozija.

PASSAT, kurio

Papuolus į kelio duobę gali labai
nukentėti priekinė pakaba su
aliumininėmis ašimis

Metai                   nuo 2002
Variklis                    2.5 TDI
Galia             155--163 AG 
Kaina  nuo 33 000 Lt

Íkoda Superb 

NAUDOTI AUTOMOBILIAI
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ti problema – triuk‰mingai vei-
kiantys valytuvai. Tai buvo aktu-
alu tik pirm˜j˜ gamybos met˜
automobiliams, kurie turòjo
“Aero” tipo valytuvus. Vòliau
“·koda” kompanija atsisakò juos
naudoti.

Automobilio vidus taip pat
nei‰vengò trkum˜. Superb sa-
vininkai, daÏnai keiãiantys kon-
dicionieriaus nustatymus, gali
susidurti su tuo, kad pasirinktas
reÏimas “nu‰oks”. Tokiu atveju
padeda pakartotinis programos
∞diegimas. Blogiau, jei kondi-
cionierius visai nustos veikti.
Tokio gedimo prieÏastis – ‰alia
dÏiovintuvo nerpestingai nuties-
tas laidas, kuris gali prasitrinti.
Taip pat pasitaiko, kad perdega
prietais˜ skydelio ap‰vietimo lem-
putòs ar sugenda lang˜ kòlikliai. O
‰tai nuo jungikli˜ arba dureli˜
rankeneli˜ besilupantys daÏai –
jokia logika nepaai‰kinamas
trkumas. Net eleganti‰kos odinòs

sòdynòs praranda savo Ïaves∞, kai
‰alia dedasi tokie dalykai. 

Korozijos Ωidiniai – 
g∂dinga problema

Viduje, kaip ir dera vaÏiuojant
limuzinu, karaliauja tyla. Dòl
geros izoliacijos salone negirdòti
dirbanãio variklio, taãiau kai
kurie vairuotojai skundÏiasi
ai‰kiai girdimu degal˜ pliu‰ke-
nimu bake. 

Nepaisant to, Superb yra kom-
forti‰kas automobilis keliauti, be
to, ir saugus. Tai faktas. Be jau
minòtos rat˜ sukibimo kontrolòs
sistemos ir didelio oro pagalvi˜
skaiãiaus, saugumo jausmà
suteikia ir stabili pakaba. Jos kon-
strukcija pana‰i ∞ VW Passat,
kuris i‰ pradÏi˜ turòjo nemaÏai
problem˜ dòl pakabos tvirtumo.
Superb modelis ‰i˜ trkum˜ jau
i‰vengò, tad neliko ir dòl ko
priekai‰tauti. Daugelio automo-
bili˜, kuri˜ rida per 150 tkst.

Kartais “ožiuojasi” šviesų ir
posūkių jungikliai

TrΔkumai

■■  Variklis ir pavarų dėžė – pirmųjų gamybos metų modeliuose gedo oro
srauto matuokliai (1), generatoriaus dirželio skriemuliai (2), pasitaikė
alyvos nutekėjimo atvejų. Važiuoklė – per greitai susidėvi ratų guoliai, prie-
kinė ašis jautri kelių kokybei (3). Komplektacija/elektros instaliacija –
genda automatinė oro kondicionavimo sistema (4), centrinis užraktas, pul-
tas ir automatiniai langų kėlikliai. Kėbulas – korozijos židiniai dažniausiai
atsiranda ant bagažinės dangčio ir durelių (5), nusilupinėja priekinės kėbu-
lo dalies ir slenksčių dažai.

2.5 TDI variklio turbokompre-
sorius yra gyvybingas, o štai
populiaresnėje 1.9 TDI versi-
joje jis genda dažniau

Alyvos
nutekėjimo
atvejų pasitaiko
retai, juos
pašalinti lengva

Dažnokai tenka keisti Škoda
Superb priekinės ašies guolius

Nuo jungiklių nusilupantys dažai  –
žinomas gėdingas trūkumas

“A
ut

o Ś
wi

at
” n

uo
tr.

▲▲

▲▲

nevagia

Variklio galia gali
kristi dėl pažeisto
oro srauto
matuoklio, tačiau
tai būdinga tik
pirmųjų gamybos
metų modeliams

Degalų įpurškimo
siurblys labai
jautrus prastos
kokybės
degalams. Jo
keitimas – vienas
brangiausių šio
automobilio
remontų

1

23

4

5
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km, pakaba i‰vengia blog˜ atsilie-
pim˜. Kà nors keisti tenka tik
atskirais atvejais, pvz., nuvaÏi-
avus 70 tkst. km – priekinòs
a‰ies guolius. DÏiugu tai, kad
remonto kainos, palyginti su
kitais ‰ios klasòs automobiliais,
nòra didelòs.

Dauguma Superb vairuotoj˜
nesiskundÏia automobilio “trau-
ka”, ypaã tie, kurie ∞sigijo versijà
su 2,5 l V6 TDI varikliu, kurio
galia 155 arba 163 AG. ·is mo-
toras yra netgi ekonomi‰kas –
vidutinòs degal˜ sànaudos ne dau-
giau kaip 8 l/100 km. Taãiau varik-
lio remontas nepigus. Pakeisti
variklio dirÏel∞  (tai daryti reko-
menduojama kas 120 tkst. km)
kainuoja apie 480–860 Lt. Taip pat

svarbu daÏnai keisti degal˜ filtrà
(144 Lt): aplaidumo kaina – gana
brangaus degal˜ ∞pur‰kimo siurblio
gedimas (1180 Lt). Deja, tok∞
varikl∞ turinãi˜ senesni˜ modeli˜,
pvz., Audi A6, “gyvenimo istorija”
rodo, kad perÏengus 180–200
tkst. km ridà ‰is siurblys sugenda
ir savaime. Tuomet i‰ry‰kòja prob-
lemos dòl gerokai stipriau susi-
dòvòjusio paskirstymo veleno.

Servisas – pigesnis nei
garsi¨ konkurent¨

Be standartinio dyzelinio mo-
toro, dar yra 1.9 TDI, kurio galia
105 arba 130 AG, ir trys ben-
zininiai varikliai: 1.8T/150 AG,
2.0/115 AG ir V6 2.8/193 AG.
Po kosmetinio modelio atnauji-

nimo 2006 m. asortimentà pa-
pildò dar 2.0 TDI/140 AG agre-
gatas.

·koda Superb patrauklus dar ir
tuo, kad dauguma ‰i˜ automo-
bili˜ yra pirkti Lietuvos autosalo-
nuose, o savininkai turi serviso
knygeles. Tad ie‰kant komforti‰-
ko ir gerai ∞rengto automobilio,
atsiÏvelgus ∞ patrauklias ‰io ãek˜
modelio kainas tarp naudot˜
automobili˜, ‰i ·koda yra js˜
pinig˜ vertas pasirinkimas. 

Tik reikia susitaikyti su tuo,
kad ‰iai markei vis dar ‰iek tiek
trksta prestiÏo, kuriuo gali pasi-
girti, pvz., Volvo S80 ar Audi A6.
Superb vaÏiavimo savybòs yra
pana‰ios ∞ garsi˜j˜ konkurent˜, o
‰tai eksploatacinòs ir serviso

i‰laidos – gerokai maÏesnòs. Tai
tikrai dòmesio verta alternatyva
kai kuriems vidutinòs klasòs
automobiliams. Ir nors Superb
turi jam bding˜ problem˜, o kai
kurios j˜ – gana gòdingos, vis
dòlto jo eksploatacija kelia ne itin
daug problem˜.

Pasirinkimo vertas Superb 2.5
TDI, nes jis turi tvirãiausià
varikl∞ tarp vis˜ ‰io modelio
dyzeli˜. O ‰tai versijos su 1.9
TDI varikliais akivaizdÏiai daÏ-
niau kenãia, pvz., dòl turbokom-
presoriaus gedim˜. Taãiau visà
automobil∞ reikòt˜ pripaÏinti
gana patvariu: pakaba atlaiko
dideles ridas, problem˜ nekyla ir
dòl elektronikos.

Žilvinas Svitojus

Salonas
Techniniai Škoda Superb 2.5 TDI (2002 m.) duomenys

Ilgis (mm) 4805
Plotis (mm) 1765
Aukštis (mm) 1470
Durų/vietų salone sk. 4/5
Variklis dyzelinis
Variklio darbinis tūris (l) 2,5
Variklio cilindrų sk. 6
Variklio galia (AG esant aps./min.) 155/4000
Maks. sukimo momentas (Nm esant aps./min.) 310/1400
Pavarų dėžė 5/mech. arba 5/autom.
Maks. greitis (km/h) 219
Įsibėgėjimas (s) 0-100 km/h 9,5
Degalų sąnaudos (l/100 km) mieste, užmiestyje, vidutinės 10/5,4/7
Degalų bako talpa (l) 62
Bagažinės talpa (l) 460
Automobilio masė (kg) 1565
Padangos (priekinės, galinės) 225/45 R17
Kaina (Lt) nuo 33 tūkst.

Originalių Škoda Superb 2.5 TDI (2002 m.) detalių kainos
Detalė Kaina (Lt)
Priekiniai žibintai (vnt.) 1134
Galiniai žibintai (vienos pusės kompl.) 267
Priekinių stabdžių diskai (vnt.) 241
Galinių stabdžių diskai (vnt.) 184
Priekinių stabdžių trinkelės (kompl.) 354
Galinių stabdžių trinkelės (kompl.) 190
Priekiniai amortizatoriai (vnt.) 373
Galiniai amortizatoriai (vnt.) 473
Sankabos komplektas 1600

Prietaisų skydelis – aiškus ir paprastas naudotis. Erdvus salonas
palieka malonų įspūdį. Važiuojant niekas negirgžda

460 l talpos bagažinė – vidutinis rezultatas tarp šios klasės atstovų.
Tačiau ir to visiškai pakanka, kad galėtume pasiimti keletą lagaminų

Sėdynės labai
patogios ir
įvairiai
reguliuojamos Ißvada

■■  Škoda Superb – į aukštesnę
klasę žengiantis automobilis. Tai
pigus ir dėl to pirkėjams patrauklus
variantas. Už prestižiškesnį Superb
konkurentą teks mokėti kur kas
daugiau ir jį perkant, ir vėliau
eksploatuojant. O Škoda aptarnavi-
mo firminiame
servise kainos

tikrai nėra didelės. Nors 2.5 TDI
variklis nėra labai populiarus,
rekomenduojame rinktis modelį
būtent su juo. Jis patvarus,
ekonomiškas ir užtikrina gerą auto-
mobilio dinamiką, tik būtinoji jo
priežiūra (palyginti su kitomis versi-

jomis) gana brangi.

Viena iš prabangos detalių –
galimybė šildyti galinę sėdynę

▲▲

Škoda
Superb gali
atlikti re-
prezentacinio
automobilio
vaidmenį





Tr∆kumai
■■  Rūdija kėbulas
■■  Nepatvari variklio galvutės 
tarpinė
■■  Susidėvi guminės pusašių detalės
■■  Greitai rūdija duslintuvas

Privalumai
■■ Sportiškas dizainas
■■ Pigios detalės
■■ Palyginti nedidelės degalų
sąnaudos
■■ Stabilus įveikiant posūkius
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Nors Opel Calibra Vakaruose jau seniai nugyveno savo šlovės laikus,
mūsų jaunimas šį modelį vis dar mėgsta. Ieškantys pigaus kupė au-
tomobilio dažnai renkasi būtent šį veteraną iš “Opel” stovyklos.

■■■■  Vienas didÏiausĩ  Calibra priva-
lum  ̃– dauguma jo agregat̃  yra tokie
patys, kaip ir Vectramodelio. Îinoma,
dòl to ‰is kupò praranda i‰skirtinumà,
taãiau btent tai gerokai sumaÏina
detali˜ ir automobilio prieÏiros
i‰laidas. Patraukli ir sporti‰ka Calibra
tapo labai populiari tarp jaunimo.

·iuo metu ‰is kupò prieinamas
beveik kiekvienam vairuotojui. De-
ja, jis reikalauja nuolatinòs prie-
Ïiros ir remonto. Taip yra todòl, kad
dauguma ‰i˜ automobili˜ savinink˜
– jauni ir aktyvs Ïmonòs. O jiems
tinkama automobilio eksploatacija –
ne visada prioritetas.

Buvo ir su visais
varançiaisiais ratais

Kartu su Opel Calibra debiuta-
vo ir naujas 2,0 l darbinio triuo

150 AG variklis. Be to, “Opel”
kompanija silò ir Calibra versi-
jà su visais varanãiaisiais ratais.
DaÏniausiai tokios versijos buvo
parduodamos su galingiausiais
varikliais – dviej˜ litr˜ su tur-
bina. Tokio variklio galia –  204
“arkliai”.

Vis dòlto gerokai populiaresnòs
pigesnòs Opel Calibra versijos su
dviej˜ litr˜ varikliais. Tokius auto-
mobilius pigiau eksploatuoti ir
‰iandien. 150 AG pakanka, kad
pajustume sporti‰kà dvasià. Toks
automobilis iki 100 km/h ∞sibògòja
vos per 8,5 s. 

Calibra liga – didokas triuk‰-
mas salone. Taãiau ‰is kupò auto-
mobilis dÏiugina palyginti nedi-
delòmis degal˜ sànaudomis –
vidutini‰kai tik apie 10 l/100 km.

Viduje erzina 
barßkantis plastikas

Calibra vaÏiuoja neblogai, nes
jos pakaba ‰iek tiek kietesnò
negu Vectra, todòl ‰is kupò ∞veik-
damas poskius yra stabilesnis.
Deja, dòl to kenãia komfortas.

Sòdynòs patogios, taãiau kaip
ir visuose sportinio stiliaus auto-
mobiliuose ∞montuotos Ïemai.
Todòl vyresnio amÏiaus Ïmo-
nòms ∞sirop‰ti ∞ Calibra vid˜
nepatogu. Be to, dòl ‰ios
prieÏasties yra ribotas matomu-
mas tiek ∞ priek∞, tiek atgal.

Pirmosios Calibra daÏniausiai
buvo skurdÏiai sukomplektuotos
– beveik be jokios komforto
∞rangos. Taãiau veik visos
vòlesnòs versijos turòjo ir
kelionòs kompiuter∞, ir kondi-

cionieri˜, ir stoglang∞, ir net
vairuotojo saugos oro pagalv´,
kà jau kalbòti apie automati‰kai
valdomus langus ar veidrodòlius.

Opel Calibra pasila yra gana
didelò, bet i‰sirinkti gerà automo-
bil∞ bus sunku. Dauguma parduo-
dam˜ ‰i˜ kupò yra labai prastos
bklòs. Net jeigu Calibra ir neb-
uvo patekusi ∞ avarijà, paprastai
dureli˜ ir bagaÏinòs dangãio tvir-
tinimai bna atsilaisvin´ ir sunki-
ai uÏsidaro bei bar‰ka.

Nors Calibra pagal gedim˜
skaiãi˜ neperÏengia vidurkio
ribos, atsiÏvelgiant ∞ didel´ ridà
reikia susitaikyti su tuo, kad
lankytis remonto dirbtuvòse teks
daÏnokai. GuodÏia tik tai, kad
rasti detali˜ nebus sunku – dau-
gumà j˜ galima “pasiskolinti” i‰

Mainais už gerą
priežiūrą Calibra
jaunam vairuotojui
gali suteikti daug
malonių pojūčių

1989 m. ruduo. Calibra debiutas
Frankfurto parodoje. 
1990 m. Modeliu pradedama
prekiauti. Iš pradžių siūlomi du
benzininiai varikliai: 2.0 8V/115
AG  ir 2.0 16V/150 AG.
1991 m. Debiutuoja galingiausia
variklio versija – 2.0 Turbo, kurios
galia 204 AG. Ji komplektuojama
su visų varančiųjų ratų pavara
(4x4).
1992 m. Nedideli stilistiniai pa-
keitimai.
1993 m. Asortimentą papildo
naujas V6 variklis (2.5/170 AG).
1997 m. Calibra gamybos pa-
baiga.

Modelio istorija

NAUDOTI AUTOMOBILIAI

Reikalauja prieΩi∆ros

Opel Calibra 2.0



■■ Dėl senyvo amžiaus vis rečiau
galima rasti parduodamą Calibra
modelį. Tačiau jei automobilio
būklė tikrai gera, šeimininko jis
ieško neilgai. Deja, rasti geros
būklės Calibra prilygsta stebuklui.
Tai nėra ideali mašina ne tik dėl
savo amžiaus. Jam būdingos ir ti-
pinės ligos. Pvz., variklio galvutės
tarpinę dažnai tenka keisti kas
100 tūkst. km. Tačiau Calibra turi
ir privalumų, ypač jaunimo akyse.
Tai pigus įspūdingas automobilis,
kuris yra nepamainomas pra-
dedantiems mechanikams.

Vectra modelio. Be to, jos tikrai
pigios. DaÏnai uÏsukti ∞ remonto
dirbtuves dar teks ir dòl rat˜
guoli˜, starterio ar elektros
instaliacijos gedim˜. 

Apsisprendus pirkti naudotà
kupò, patariame rinktis su 16V
2.0 varikliu. Toks agregatas
yra ilgaamÏi‰kiausias i‰ vis˜
Calibra varikli˜ pasilos.

Deja, didelis ‰io automobilio
trkumas – nemaÏas triuk‰mas
salone. Pagrindinò to prieÏastis –
dòl senumo ir didelòs ridos atsi-
laisvinusios ir bar‰kanãios plast-
masòs bei durelòs.

Linas Ščepkauskas

Opel Calibra 2.0 (1992 m.) 

neoriginalių atsarginių detalių kainos
Detalė Kaina (Lt)

Priekiniai žibintai (vnt.) 332
Galiniai žibintai (vnt.) 170
Priekinių stabdžių diskai (vnt.) 76
Galinių stabdžių diskai (vnt.) 109
Priekinių stabdžių trinkelės (kompl.) 39
Galinių stabdžių trinkelės (kompl.) 28
Priekiniai amortizatoriai (vnt.) 135
Galiniai amortizatoriai (vnt.) 130
Sankabos komplektas 849
Priekinis sparnas 180

Techniniai Opel Calibra 2.0 (16 V, 

150 AG, 1992 m.) duomenys 
Ilgis (mm) 4492
Plotis (mm) 1688
Aukštis (mm) 1320
Durų/vietų salone sk. 2/4
Variklio cilindrų sk. 4
Variklio darbinis tūris (l) 2,0
Maksimali galia (AG esant 
aps./min.) 150/6000
Maks. sukimo momentas (Nm 
esant aps./min.) 196/4600
Varantieji ratai priekiniai
Įsibėgėjimas (s) 0–100 km/h 8,5
Maksimalus greitis (km/h) 223
Vidutinės degalų sąnaudos 
(l/100 km): 12,5
Bagažinės talpa (l) 300/980
Kaina (Lt) nuo 1900

■■  Opel Calibra, kaip ir visi automo-
biliai, turi būdingų ligų sąrašą, kuris
senėjant automobiliui  taip pat ilgėja.
Dažnokai perdega variklio galvutės
tarpinė, greitai prakiūra dujų išmeti-
mo sistema (1). Silpniausia važiuok-
lės dalis – greitai susidėvinčios
guminės pusašių detalės (2), o paka-
bos (kaip ir daugumos pagyvenusių
automobilių) – guminės detalės, tik-

sliau, priekiniai vadinamieji sailen-
blokai, stabilizatoriaus gumos, daž-
nokai susidėvi amortizatoriai (3).
Linkęs rūdyti ir Calibra kėbulas –
dažniausiai uždarose vietose, pvz.,
ratų arkose. Be to, greitai atsilaisvina
durelių ir bagažinės dangčio vyriai.
Jos sunkiai darinėjasi, barška. Daž-
nokai tenka keisti generatoriaus še-
petėlius (4).

Ligos ir tr∆kumai

■■  Vairuotojui ir keleiviui
vietos užtenka, sėdynės
labai patogios. Tačiau gale
vietos kur kas mažiau –
dėl staigiai žemėjančio
stogo aukštesnių nei 180
cm keleivių galva remsis į
lubas. Bagažinė ganėtinai
talpi, didelis dangtis užtik-
rina patogų priėjimą. Prietaisų skydelis yra ergonomiškas, bet

nedera prie sportinio stiliaus kėbulo

Sėdynės dažniausiai
būna apsiūtos veliūru

Kupė tipo automobilio bagažinė palyginti
labai erdvė, sėdynės nulenkiamos atskirai

Ißvada

1 2

3 4



ĮVAIRENYBĖS Shuanghuan Noble
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■■■■  Pristatyti Shuanghuan Noble
automobil∞ europieãiams kinai
ketino dar ‰i˜ met˜ rugsòj∞ Frank-
furto parodoje. Taãiau dòl aki-
vaizdÏios kopijos ∞ kovà stojus
“Daimler” koncernui, gamintojai i‰
Kinijos toki˜ ketinim˜ atsisakò.
Øbauginti dòl kopijos kylanãi˜ rimt˜
problem˜, kinai pradòjo slapstytis ir
vokieãi˜ Ïurnalistams nepavyko su
jais susisiekti dòl automobilio testo.
Gamintojai i‰ Kinijos neatsakinòjo
nei ∞ telefon˜ skambuãius, nei ∞
elektroninio pa‰to lai‰kus.

Tikslas – pasiektas
Vis dòlto pralauÏti ledus vokieãi˜

Ïurnalistams pavyko. Jie surado
·anchajaus priemiestyje ∞sikrus∞
automobili˜ prekiautojà, kuris leido
i‰mòginti Noble model∞. Po 12
valand˜ trukusio skrydÏio Ïurnalis-
tams atvykus ∞ prekiautojo salonà,

‰is j˜ garbei i‰‰ovò keletà saliutini˜
raket˜ bei pavai‰ino mineraliniu
vandeniu.

Vokieãi˜ Ïurnalist˜ dòmes∞ pa-
traukò ir tame paãiame salone sto-
vintys CEO automobiliai, kurie yra
akivaizdi BMW X5 kopija. Ga-
liausiai kinas atvykòliams ∞teikò
Noble technini˜ duomen˜ lanksti-
nukà. Jame para‰yta, kad apie 15
883 Lt ms˜ pinigais kainuojantis

Noble yra parduodamas su 1.0/56
AG arba 1.1/68 AG benzininiais
varikliais. Lankstinuke taip pat
ra‰oma, kad ‰ie motorai yra i‰
“Mitsubishi” koncerno bei atitinka
“Euro-3” aplinkosaugos reikala-
vimus.

Skaitant lankstinukà paai‰kòja ir
tai, kad Noble yra 3,01 m ilgio auto-
mobilis. O tai net 30 cm daugiau uÏ
Smart. Pasirodo, pailgin´ automo-
bil∞, kinai jo salone ∞taisò ne dvi,
kaip turi Smart, o keturias sòdynes.
Be to, kopija turi akivaizdÏiai
ilgesn∞ variklio dangt∞. Po kurio
laiko pardavòjas Ïurnalistams ∞teikò
Noble raktelius. Automobilio varik-
lis uÏsivedò be problem˜ ir vokieãi˜
Ïurnalistai i‰vairavo kin˜ maÏi˜ ∞
gatv´. Ilgiau pavaÏiav´ jie paste-
bòjo, kad Noble turi visas kelio
duobes suskaiãiuojanãià pakabà bei
neveikiant∞ spidometrà. Jo rodyklò

paprasãiausiai stovi vietoje. Taãiau
nustebina tai, kad Noble pavaros
jungiamos labai tiksliai. Be to, auto-
mobilis puikiai ∞veikia poskius.

Ωavus, bet nesaugus
Galiausiai atvykus ∞ vienà i‰

·anchajaus aik‰ãi˜ Noble maÏyl∞ i‰
karto apspito kin˜ minia. Ypaã auto-
mobiliu susidomòjo angl˜ kalbà
studijuojantis 24 met˜ Aore Wangas
bei trys jo kurso draugai. Nò ne-
pastebòj´, kad tai ne originalas, o
kopija, jie pasipra‰ò i‰mòginti auto-
mobil∞. Gana vikriai ∞ Noble salonà
su‰ok´s ketvertas òmò ir nurko.
Bet po 5 minuãi˜ j˜ susiÏavòjimas
dingo. Pasirodo, juos nuvylò prastai
veikiantys automobilio stabdÏiai.
“Man toks automobilis – per daug
pavojingas. A‰ nenoriu net ∞sivaiz-
duoti, kaip tai atsiliept  ̃saugumui”, –
paai‰kino A.Wangas, dabar va-

Kin¨ Smart

Techniniai Noble duomenys
Ilgis (m) 3,01
Plotis (m) 1,65
Aukštis (m) 1,60
Durų/vietų salone sk. 3/4
Variklio cilindrų sk. 4
Variklio darbinis tūris (l) 1,0 arba 1,1
Variklio galia (AG) 56 arba 68
Varantieji ratai priekiniai
Maksimalus 
greitis (km/h)           125 arba 140
Padangos 195/50 R15
Kaina Kinijoje (Lt) 15 883

Įžūlu! Tikrasis Smart šone turi pilkos spalvos kėbulo
standumą užtikrinančią detalę, o kinų kopijoje tai
tik pilka spalva nudažytas kėbulo elementas

Prieš jus – dar viena kinų automobilių pramonės kopija, kuriai gamintojai davė Shuanghuan 

Kin¨ Smart★★★★
★★

★★

★★
★★



Ïinòjantis Toyota Corolla. Taãiau
jo kurso draugams gerà ∞spd∞
paliko automobilio dizainas bei
tai, kad Noble yra keturvietis.

·anchajuje vokieãi˜ Ïurnalistai
sutiko ir savo tòvynain∞ Martinà
Seebaldà. Kinijos sostinòje dirban-
tis vokietis sakò jau yra i‰band´s
Noble ir galvoja, kad j∞ verta
∞sigyti kaip antrà automobil∞.
“Kinijos gatvòms jis tinka”, –
mano Martinas. Beje, ‰∞ maÏi˜
paskolin´s prekybininkas tvirtino,

kad per mònes∞ parduoda apie
20–30 Noble vienet˜.

Taãiau ar Smart maÏylio kopija
bus prekiaujama Europoje, kol kas
vis dar neai‰ku. “Daimler” koncer-
nui pavyko sustabdyti jo prekybos
pradÏià. Pasirodo, koncernas pa-
ruo‰ò teisines pretenzijas tiek pa-
ãiam Noble gamintojui Kinijoje,
tiek Italijoje ∞sikrusiai “Martin-
Motors” ∞monei, kuri Ïadòjo
importuoti Noble ∞ Europà.

Mindaugas Malinauskas

■■  Pigus kinų plagiatas turi vieną grės-
mingą trūkumą. Jo galinės sėdynės yra
įtaisytos praktiškai bagažinėje, todėl
avarijos pasekmės gali būti labai
skaudžios. Akivaizdu, kad kinai, kopi-
juodami Smart, tikrai persistengė.

Ißvada

Noble bagažinė itin maža. Čia
netelpa net fotoaparato krepšys

Labai nesaugu: galinės Shuan-
ghuan Noble sėdynės yra per
daug arti bagažinės dangčio

Noble vardą. Šįkart auka tapo Smart mažylis.

Kinų Noble yra keturvietis, ku-
rio gale labai ankšta. Originalas
Smart Fortwo yra dvivietis

Panoraminis Noble stoglangis
turi apsaugą nuo saulės

Noble panašus į Smart, tačiau kopija turi akivaizdžiai ilgesnį variklio dangtį 
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■■ Po ne itin sòkmingo rugsòjo
nauj˜ automobili˜ pardavòjai spal∞
sumu‰ò ne tik ‰i˜ met˜, bet ir vis˜
laik˜ Lietuvos nauj˜ automobili˜
pardavimo rekordà. Spal∞ Lietuvoje
uÏregistruoti 2687 nauji lengvieji
automobiliai, t.y. 52 proc. daugiau
nei tuo paãiu laikotarpiu pernai
(1770 vnt.). Asmeninòs paskirties
automobili˜ ∞registruota 58 proc.
daugiau (2303 vnt.). Komercinòs
paskirties transporto priemoni˜ pa-
daugòjo 21 proc. – iki 384 vienet˜.

Per de‰imt ‰i  ̃met  ̃mònesi  ̃ ∞re-
gistruota 20 934 nauji lengvieji auto-
mobiliai. Asmenini˜ automobili˜
padaugòjo 48 proc. (iki 17 644 vnt.),
o komercinòs paskirties automobili˜
parduota 3290 vienet .̃

2007-˜j˜ spal∞ pirmoje vietoje
sutinkame Volkswagen – j˜ ∞regis-
truota 366 vienetai. Antroje vietoje
pagal mònesio rezultatus lieka ·ko-
da (297 vnt.), o ∞ treãiàjà smuktelò-
jo Toyota (262 vnt.). Pagal met˜
pradÏios rezultatus pirmoje vietoje

yra neaplenkiami Volkswagen
(2828 vnt.), antroje ∞sitvirtin´ To-
yota (1973 vnt.), treãioje – ·koda
(1803 vnt.) automobiliai.

Tarp asmeninòs paskirties auto-
mobili˜ spalio mònes∞ pirmoje vieto-
je taip pat liko Volkswagen (297
vnt.), ∞ antràjà pakilo ·koda (245
vnt.), o Toyota teko treãioji vieta (245

vnt.). Tarp komercinòs paskirties au-
tomobili˜ spal∞ pirmoje vietoje ∞si-
tvirtino Mitsubishi (76 vnt.), toliau
seka Volkswagen (48 vnt.) ir Citroen
(37 vnt.). Pagal modelius spal∞ tarp
asmeninòs paskirties automobili˜
pirmavo ·koda Octavia, kuri˜ buvo
uÏregistruota 161 vnt., antroje –
Volkswagen Caddy (104 vnt.), o tre-

ãioje – Opel Astra (83 vnt.). Nuo
met˜ pradÏios neabejotinai populia-
riausias modelis tarp asmeninòs pa-
skirties automobili˜ – ·koda Octavia
(927 vnt.). Tarp komercini˜ automo-
bili˜ spalio mònes∞ lyderiu tapo Mit-
subishi L200 (73 vnt.), o nuo met˜
pradÏios pirmauja Volkswagen
Caddy (360 vnt.).                 ABL inf.

S∂kmingiausias – spalis
Spalis buvo pats sėk-
mingiausias mėnuo
naujų automobilių  par-
davėjams Lietuvoje.

Toyota – populiariausia naujų
automobilių markė Baltijos šalyse

·altinis: “Autotyrimai”

Kitame numeryje (ßeßtadien^, gruodΩio 8 d.) skaitykite:
LIETUVI‚KA PREMJERA

Naujas
prancΔz¨

„kompaktas“

Audi nenusileidΩia Mercedes

Peugeot 308 

MAŽASIS TESTAS

C klas∂s
Mercedes

Audi A4

Baltijos šalyse parduota
naujų automobilių per 2007 m. 10 mėn.

Markė Kiekis Pokytis, palyginti su

2006 m. 10 mėn. 

1. Toyota 9006 +40
2. Volkswagen 6347 +17
3. Honda 6305 +75
4. Škoda 5206 +79
5. Opel 3698 +29

·altinis: “DataCenter”

DIDYSIS TESTAS

Ar naujoji
Fabia
prilygs kon-
kurentams?

❯❯❯❯ A klasės
Mercedes

❯❯❯❯Toyota Yaris
❯❯❯❯Renault Clio
❯❯❯❯Škoda Fabia 

Populiariausios Lietuvoje
lengvųjų automobilių markės

Markė Parduota per Pokytis, palyginti su 
2007 m. 10 mėn. 2006 m. 10 mėn. (proc.)

1. Volkswagen 2828 +21
2. Toyota 1973 +72
3. Škoda 1803 +53
4. Opel 1414 +39
5. Mitsubishi 1097 +29
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