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količin ni več v prodaji. Kupci so poleg
Twinga dobili še odličen mobilnik Nokia
N95 8GB, ki se prek Bluetootha poveže s
Twingovim radijskim sprejemnikom in deluje
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se z radiem poveže brez težav (poveže se
lahko do pet aparatov), stike s seznamov
klicev in imenika, iščemo z obvolanskimi
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V Renaultovem katalogu je tako: če nočete
serijsko najbolje opremljenega Twinga, ki je
seveda cenovno najzahtevnejši, prodaja pa se
le v kombinaciji s turbobencinskim 100-'konjskim' motorjem TCE, in če ste s seznama ožjih
kandidatov črtali tudi turbodizel, vam ostaneta
le še bencinska motorja 1.2 in 1.2 16V, oba
brez turbopuhal. S praktičnimi nalogami smo
soočili močnejšega, ki je potrdil predvidevanja, da je Twingo 1.2 16V predvsem mestni
avtomobil. Verjetno ni treba ponavljati, da je
Twingo zaradi majhnih mer eden izmed najprimernejših vozil za vožnjo po mestu. Čeprav
tehta že več kot tono, se je 1,2-litrski agregat
16V v mestu izkazal za pravega. Ni sicer tako
poskočen kot TCE (ta je 'boljši' za 24 'konjev'
in turbopuhalo), a na mestnih ulicah, kjer se
hitrostne omejitve gibljejo do 70 kilometrov
na uro, zaradi že skoraj dirkaško kratkega
menjalnika in veselja do dela hitro zadovolji
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treb sicer vrteti v višje vrtljaje, tam nad štiri
tisočake.
Takrat poleg večje moči (56 kilovatov
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zadnji,
zad peti prestavi vozite že pri hitrosti dobrih
50 kilometrov na uro. V veselje je še bližina
prestavne
ročice, ki ni daleč od volana, solidna
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j tudi njena gibčnost. Le pri pretiravanju v
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Na takšnih izletih se pač morate pogovarjati nekoliko glasneje.
Twingo je lahko z nekaj domišljije, če izberete opremo, ki ni vstopna in ponuja dva vzdolžno pomična zadnja sedeža, dober partner. Trije potniki in prtljaga? Brez težav: en zadnji sedež povsem
nazaj, da bo imel sopotnik obilico prostora za kolena, drugega pa
povsem naprej, da bo prtljaga dihala.
Volan je nekoliko preveč položen in kakšen centimeter v obsegu
manj bi mu prinesel le pohvale. Boljša bi lahko bila tudi prednja
sedeža, ki sta preveč ravna, da med ovinki, če jih vozite hitreje, s
koleni ne bi iskali opore na armaturni plošči in vratih. A ta slabost
je v mestu prednost in nov dokaz, da je Twingo meščan: ravna površina sedežev omogoča hitro in neboleče vstopanje in izstopanje.
Vse drugo je večinoma boljše: odlagalnih mest je dovolj,
gumbi so na pravih mestih, klimatska naprava (v primeru
testnega je bila samodejna) deluje dobro, k preglednosti nimamo pripomb. Šok bo morda doživela le sopotnica, ki bo, pripravljena, da z rdečilom potegne po ustnicah, odprla senčnik in
tam zagledala praznino: ni ogledalca!
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Renault Twingo 1.2 16v Nokia
Cena osnovnega modela:
Cena testnega vozila:
NAŠE MERITVE

10
10.980
980 EUR
11.450 EUR

T = 15 °C / p = 1.000 mbar / rel. vl. = 33 % / Stanje kilometrskega števca: 2.589 km

POSPEŠKI
0–100 km/h:
402 m z mesta:
1.000 m z mesta:

14,0 s
19,2 s (115 km/h)
35,7 s (143 km/h)

PROŽNOST
50–90 km/h (IV.):
80–120 km/h (V.):
NAJVEČJA HITROST

13,0 s
23,4 s
166 km/h
(V. prestava)

ZAVORNA POT
od 100 km/h:
39,3 m (AM meja 41 m)
PORABA GORIVA
skupno testno povprečje
7,4 l/100 km
TEHNIČNI PODATKI
Motor: 4-valjni – 4-taktni – vrstni – bencinski – gibna prostornina 1.149
cm³ – največja moč 56 kW (76 KM) pri 5.500/min – največji navor 107 Nm
pri 4.250/min.
Prenos moči: motor poganja prednji kolesi – 5-stopenjski ročni menjalnik –
gume 175/65 R 14 T (Michelin Energy Saver).
Mase: prazno vozilo 946 kg – dovoljena skupna masa 1.475 kg.
Mere: dolžina 3.600 mm – širina 1.660 mm – višina 1.470 mm – prtljažnik
165–960 l – posoda za gorivo 40 l.
Zmogljivosti: največja hitrost 170 km/h – pospešek 0–100 km/h 12,0 s –
poraba goriva (ECE) 7,5/4,7/5,7 l/100 km.
NAPAKE NA TESTU
- Kapica prestavne ročice je odpadla.
HVALIMO IN GRAJAMO
prilagodljivost
prostornost
okretnost
motor (za mestno uporabo)
velikost posode za gorivo
prevelik volanski obroč
odpiranje posode za gorivo s ključem
držalo mobilnika je treba dokupiti (Twingo Nokia)
ni ogledalca v desnem senčniku

Končna ocena
Obvoznic se takole motoriziran Twingo sicer
ne ustraši, a njegov biotop je mestni vrvež, kjer
vozniki in voznice lahko izkoriščajo njegove
skromne (zunanje) mere, okretnost in poskočnost. Z nekaj domišljije pri urejanju njegove
notranjosti lahko preseneti.
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