AUTO
fost lansat prima oară, în martie 2010, aşa că ar putea fi relansat în acest
an cu o uşoară revizuire estetică.

Luptă crâncenă între bolizii de lux

Rolls-Royce va face cu siguranţă valuri cu Wraith,
un vehicul construit manual, bazat pe Ghost, ce
emană luxul şi confortul tipice mărcii. Va fi cel
mai puternic Rolls-Royce din istorie, promite
legendarul producător. Alfa Romeo va lansa noul
model 4C, caracteristica principală a “fioroasei
sportive” fiind puternica inserție de fibră de
carbon. Viteza maximă va fi limitată electronic la 250
km/h. Ferrari va veni cu un hipercar, succesorul lui 599. E
vorba de F620, bine ferit de ochii presei. McLaren aruncă în luptă P1,

supercarul menit să ia locul legendarului
F1 în cărțile de istorie auto. Prezentat
deja în stadiu de concept, P1 se
pregătește să debuteze în versiunea
de serie. Bentley contracarează cu
noua generaţie a sedan-ului de lux
Flying Spur. Bolidul are 5,3 metri
lungime, o viteză maximă de 322
km/h şi un consum mediu mixt
de 14,7 litri/100 km. Limuzina cu motor
W12 de 625 CP va ieşi pe piaţă la vară. Mercedes va
prezenta A45 AMG Edition 1, o versiune specială a noului A45 AMG.
Sub capotă, întâlnim acelaşi propulsor turbo de 2.0 litri şi 360 CP,
folosit în versiunea standard.

Noutăţi, concepte, hibride...

Audi vrea să dea lovitura cu A3 e-tron, cel mai eficient hibrid, care
promite performanţe demne de respect şi un consum minim: numai 1.5
litri pentru a parcurge o distanţă de 100 de kilometri! Tot un hibrid aduce şi

56

Volkswagen, XL1, despre care spune că este cel mai aerodinamic
automobil din lume, dar şi cel mai economic, cu un consum de 0,9
litri/100 km. Motorul TDI dezvoltă 48 CP, iar cel electric, 27 CP.
Autonomia este de 50 km exclusiv cu motorul electric. Chevrolet
va veni cu versiunea facelift a SUV-ului Captiva, care va ajunge în
România spre finalul anului, alături de SUV-ul de mici dimensiuni, Trax.
Honda va prezenta două concepte, Civic wagon şi NSX, alături
de modelul CR-V echipat cu noul motor diesel 1.6 i-DTEC.
Noul Nissan Note va debuta şi el la Geneva, reprezentând
încercarea constructorului nipon de a cuceri clienţii orientaţi
către segmentul auto destinat maşinilor compacte. Citroen
propune un facelift pentru C3, care are parte și de două noi
motore: de 1.2, respectiv 1.0 litru. Ambele sunt capabile să

ofere o îmbunătățire a consumului cu
25 de procente față de motoarele pe care
le înlocuiesc. Kia a pregătit un concept urban provocator, alături de
debutantele Kia pro_cee’d GT şi cee’d GT. Hyundai a anunţat noul
Grand Santa Fe, un vehicul tip SUV cu dotări premium şi configuraţie
de şase sau şapte locuri. Opel va prezenta patru premiere mondiale:
noul cabrio de clasă medie Cascada, conceptul crossover urban Adam
ROCKS, conceptul de raliu ADAM R2 și Zafira Tourer 1.6 CDTI.
Cosmin Predoiu

