Test
Znotraj so stvari za nekaj razredov boljše.
Sedi se, še posebej v primerjavi s predhodnikom, za svetlobna leta bolje. Če ste visoki,
raje pozabite na strešno okno − to odžre
nekaj višinskih centimetrov, ki bi glavam prišli prav. Sicer pa se ne bodo pritoževali niti
nizki niti visoki vozniki. Dovolj prostora je
lahko tudi zadaj, je pa to seveda odvisno od
nastavitve zadnjih sedežev. Tudi tu je novi

Iz oči v oči
Aljoša Mrak

Nikar ne stavite!
Ker smo imeli na testu najmočnejšo,
najbolj divjo in najbolj strupeno različico,
se bom osredotočil na dogajanje na
stezi. Seveda smo podobno kot z vsemi
športnimi avtomobili tudi s 100-‘konjskim’ Twingom zapeljali na krško stezo
Raceland, kjer številni zahtevni ovinki
nazorno pokažejo vse slabosti (in prednosti) posameznega avtomobila. Kako
se je odrezal? Že v prvem dinamično
odpeljanem ovinku smo pogrešali malce
boljše stranske opore v sedežu, saj jih ima
Twingo le za vzorec (pa še te so premehke!), in več komunikativnosti volanskega
sistema. Mogoče boste rekli, da iščemo
dlako v jajcu, vendar nikakor ni prijetno, če
sredi ovinka misliš predvsem na to, kako bi
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Twingo naredil velik korak naprej. Zdaj sta
zadnja sedeža ločeno vzdolžno nastavljiva
− če desnega pomaknete povsem nazaj, se
bodo v avtu udobno peljali trije, če pa levega
pomaknete povsem naprej, bo veliko prostora tudi za prtljago. Tričlanska družina, tudi z
majhnim otrokom
v varnostnem sedežu, se lahko mirno
odpravi na daljšo
pot z vso počitniško prtljago (če se
seveda zavedajo,
da ne odhajajo na
pot s petmetrskim
enoprostorcem).
Tudi merilnikom ne moremo
pripisati minusov, namestitve
na sredino armaturne plošče smo

se obdržal na sedežu, ne pa na dogajanje.
Še huje je pri podatkih, ki ti jih prek prednjih gum sporoča preveč posreden volan:
na mokrih ali številnih spolzkih ovinkih,
ki jih je v Sloveniji ogromno, je še kako
pomembno, da ti volanski sistem namigne,
kaj se dogaja tam spodaj. Drsi, drži, bomo
zvozili ali se bo črna kronika podaljšala za
še en odstavek? V dobi poudarjanja varnosti (tudi ali predvsem pri Renaultu) je komunikativen volan eden od bistvenih delov
aktivne varnosti, kajne? Zato velja na začetku, dokler se ne privadite, nekaj pazljivosti,
verjamemo pa, da je zato mestna vožnja
veliko bolj udobna. Toda, ali so imeli malčki
sploh kdaj težave s pretrdim ‘volanom’?
Niti ne, trenutno se namreč ne spomnimo
niti enega ... Navdušil je motor, ki z manjšo
prostornino in pritaknjenim turbopuhalom
zagotavlja dobro vodljivost (masa na prednji
osi!) in poskočnost predvsem v srednjem
območju delovanja, ki ga ponavadi največkrat uporabljamo. Prav tako je prijeten za

že vajeni, so pa tokrat merilniki zasukani
proti vozniku ter grafično bolje rešeni kot
pri predhodniku, piko na i pa jim (ker je
tale Twingo pač GT) daje analogni merilnik
vrtljajev pred voznikom. Prikupno in športno, torej nasprotno kot lahko zapišemo za
volanski obroč. Ta je pust, nezanimiv in
glede na velikost in počutje v avtomobilu
odločno prevelik. Voznik dobi občutek, kot
da je sedel za volan avtobusa.

uporabo tudi menjalnik: hiter, natančen,
mogoče prenežen za dogajanje na stezi.
Zavore pa so tisti mehanski del, ki bi verjetno začel najprej dvigovati belo zastavo.
Spredaj so dodatno hlajene kolutne, zadaj
pa bobnaste zavore, a že po nekaj krogih
se je izpod avtomobila kar precej kadilo.
V njegovo opravičilo lahko poudarimo, da
smo na Racelandu peljali v najhujši vročini, ko je temperatura zraka dosegala 34
stopinj Celzija; si potem predstavljate temperaturo asfalta? Kljub vsemu ostaja malce
slabega vtisa ... Naj povemo, da smo pred
Twingom na istem dirkališču z istim voznikom in pod podobnimi pogoji testirali tudi
najmočnejšo, prav tako 100-‘konjsko’ Fiat
Pando. Twingo je za najhitrejši krog porabil
1:03,42, medtem ko je Panda 100HP odvihrala čez dirkaške robnike v samo 1:01,36.
Zato lahko na koncu le ugotovimo, da nikar
ne stavite za pico z voznikom, ki ima v žepu
Fiatove ključe. Več o rezultatih si preberite
na www.avto-magazin.si.

Iz oči v oči
Matevž Korošec

Pogled z zornega kota
Ko ga takole pogledam, se mi zdi simpatičen. Predvsem njegov obraz, ki zna tako kot
predhodnikov prav ljubko pogledati.
Vsi se s tem seveda ne bodo strinjali. Še
posebej tisti, ki so pričakovali, da bo novi
Twingo še bolj revolucionaren, kot je bil prejšnji, ko je privekal na svet. Kupolasta oblika bi
morala zanje postati še bolj kupolasta, znotraj
bi moralo biti še več svežih idej, povrhu pa bi
moral napredovati tudi na vseh tistih področjih,
kjer je prejšnji šepal.
To so zakoni evolucije, vendar ob tem
pozabljamo na bistveno stvar. Twingo ni član
elitne družbe, v kateri cene limuzin z lahkoto
poskočijo za nekaj tisoč evrov in tega kupci
sploh ne opazijo. Twinga najdemo v združbi
malih mestnih bojevnikov, tu pa cene igrajo
zelo pomembno vlogo. Zato nanj glejmo s
tega zornega kota.

Odlagalnih prostorov v notranjosti bi
lahko bilo več (predvsem med prednjima
sedežema), a se tokrat Twingo lahko pohvali
s precej velikim, zaprtim predalom pred
sovoznikom (je pa zato tam armaturna
plošča klasično zajetna in tako je občutka
prostornosti na desnem sedežu manj kot v
predhodniku).
Pod motornim pokrovom se skriva tehnični biserček. Oznaka TCE pomeni majhen

Na primer takole; malček je zrasel, pa zato
ni prav nič dražji. Še več, če pogledamo
oba osnovna modela (originalni Twingo je
še vedno v prodaji), je novi celo cenejši.
Za okroglih 200 evrov. Spredaj je zdaj več
prostora. Res je, da tudi v tem še vedno ne
sedim, kot bi si želel − volanski obroč je
prepoložen, sedenje previsoko, sedež pa
nudi premalo opore (govorim o opremi GT)
– toda nad utesnjenostjo se ne morem pritoževati. Tudi ideja z merilniki se zdi posrečena
in ne nazadnje, če je v prejšnjem Twingu v
notranjosti zevala gola pločevina, tega tu ne
boste opazili. Sprednji del potniške kabine je
v celoti oblečen v plastiko in to takšno, ki jo v
tem razredu lahko označim za kakovostno.
Zadaj je prav tako opazen napredek.
Namesto klopi sta tam dva sedeža. Oba
zložljiva in vzdolžno pomična. Torej, če
sta pri prejšnjem Twingu obstajali le dve
kombinaciji − štirje potniki in nekaj prtljage
oziroma dva potnika in ogromno prtljage −
je po novem na voljo še tretja, trije potniki in
srednje veliko prtljage.
O varnosti ne bomo izgubljali besed.

I Renault Twingo TCE 100 GT

turbopolnilnik, ki 1,2-litrskemu štirivaljniku
pomaga pri dihanju v nižjem vrtljajskem
območju. Rezultat: živahnost vse od prostega teka naprej, nobene turbo luknje, hkrati
pa tudi ugodno nizka poraba (če boste

“Volanski obroč je pust,
nezanimiv in prevelik.”

Govorimo o Renaultu in prepričan sem, da
bo tudi Twingo na ‘kreš’ testu dosegel vse,
kar se v tem razredu da doseči. Konec koncev pa je med starim in novim 14 let razlike,
kar verjetno pove vse.
Najbolj prijetno me je presenetila motorna
ponudba. Pri prejšnjem ‘Twingaču’ je bila to
ena od šibkejših stvari. Prvi, 1,1-litrski motorček (če se ga še spomnite), resda ni bil zmogljiv, toda Twingo je z njim vseeno spodobno
skakljal po mestu. Potem so ga zamenjali z
novim 1,2-litrskim, ki je bil na papirju sicer
zmogljivejši, v praksi pa tega ni in ni znal
pokazati. Pri Renaultu so zato poskusili tudi z
močnejšim, 16-ventilskim bratom, toda tudi ta
je bil bolj kot za izlete ob koncih tedna primeren za hitra mestna premikanja. Novi Twingo je
ohranil oba omenjena agregata s povsem enakima zalogama moči, dobil pa je še tretjega,
prostorninsko enako velikega, ki zmore 100
‘konjičev’. In ta je zdaj končno dovolj močan,
da vas popelje tudi na prijeten izlet.
Toda, lepo vas prosim, oznake GT ne vzemite preveč resno. Twingo GT je sicer živahen,
toda vse prej kot športen avtomobilček.
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Renault Twingo
1.2 Authentique
4-valjni – vrstni
1.149
43/60 pri 5.500
93 pri 3.600
3.600 × 1.654 × 1.470
154
15,0
7,2/4,6/5,6
7.390

Tabela konkurence
MODEL
motor (zasnova)
gibna prostornina (cm3)
največja moč (kW/KM pri 1/min)
največji navor (Nm pri 1/min)
dolžina × širina × višina (mm)
največja hitrost (km/h)
pospešek 0–100 km/h (s)
poraba goriva po ECE (l/100 km)
cena osnovnega modela (evri)

Nissan Micra
1.2 (48 kW) Visia
4-valjni - vrstni
1.240
48/65 pri 5.200
110 pri 3.600
3.715 × 1.660 × 1.540
154
16,3
7,4/5,1/5,9
9.690

Toyota Yaris
1.0 VVT-i Terra
3-valjni - vrstni
998
48/68 pri 6.000
90 pri 4.100
3.640 × 1.660 × 1.500
155
13,6
6,8/4,9/5,6
9.360

motorček je vsaj pri nižjih hitrostih razveseljivo živahen, menjalnik je zanesljiv (čeprav
spet značilno renaultovski), podvozje pa ne
zasluži večje graje. Če se za hip vrnem k
teoriji: kdor se odloči za takšne mere (izhajajoče iz medosja), maso in motor (oziroma
motorne zmogljivosti), že vnaprej ve, da bo
takšen avtomobil za voznika (lahko) igrača. A
naj to ne zavede.
In ni vprašljivo to, da motorju pri hitrostih
nad kakih 100 kilometrov na uro malce
zmanjka sape, sploh ne. Tu se pojavi v uvodu
zastavljeno vprašanje. Tehnik bo seveda
zlahka odgovoril pritrdilno, saj v besedah in
številkah vidi samo izboljšanja. Ampak stari
Twingec je bil vse prej kot tehnika; bil je avtomobil, ki so ga kupovali manj premožni kot
edini avtomobil, bogatejši pa kot drugi, tretji
avtomobil; mladi in stari; ženske in moški;
bolj in manj izobraženi. Skratka – vsi. To pa
je izjemno težko doseči. To je dober imidž.
Pri tem, novem Twingu se torej vse zvrne
na pleča njegovega imidža. Vedno je težko
ponoviti dobro, zares originalno idejo ali ji
narediti ustrezno nasledstvo. Kot je bilo že
rečeno, glede tehnike novega Twinga ni
nikakršnih zadržkov. Kaj pa glede njegovega ugleda?

Citroën C2
1.1i Tonic
4-valjni - vrstni
1.124
44/61 pri 5.500
94 pri 3.300
3.666 × 1.659 × 1.461
158
14,4
7,5/4,8/5,8
10.216

stvar okusa. Od drugih, ne tako majhnih
izdelkov ga loči oblika (skupaj s postavitvijo) merilnikov; na boljše igrače spominjajoč
kombinirani merilnik (hitrost in drugo) stoji
na sredini armaturne plošče, obrnjen je
k vozniku, okrogel merilnik vrtljajev pa je
postavljen za volanski obroč. Ideja še zdaleč ni nova, je pa lepo zapakirana in zdi se,
da Twingu pristoji.
Po nekaj kilometrih nabiranja prvih vtisov
se pojavi praktično vprašanje: koliko je,
glede na svojo majhnost, uporaben. Ker
je znotraj večji, kot bi sprva pričakovali,
ker sta zadaj le dva sedeža in ker sta ta
sedeža posamično vzdolžno pomična, se
novi Twingo lepo približa osnovnim zahtevam za družinsko uporabnost – ampak to
je na povsem enak način uspelo že prvi
generaciji.
Vse bolj glasna je resnica, da danes − gledano strogo tehnično − slabih avtomobilov
več ni. V tem (pa tudi za številko večjem) velikostnem razredu lahko kar na pamet povemo, kakšna je konfiguracija podvozja, kje in
kako je postavljen motor, saj so v besedah
na papirju vsi enaki. Razlikujejo se le v
malenkostih, pri izvedbi. V primeru takšnega
Twinga je ta tehnika tudi v praksi zelo dobra:

Tehnični podatki

74 kW (100 KM)
10,8 s
189 km/h
7,7 l/100 km

CENA:
(Renault Nissan Slovenija d.o.o.)
Twingo 1.2 Authentique: 7.390 EUR
Twingo TCE 100 GT
11.580 EUR
Testno vozilo:
12.970 EUR
Moč:
Pospešek:
Največja hitrost:
Povpr. poraba:
NAŠE MERITVE

7,7

am meja
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širina vozila: 1.654
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2.105
1.340

I Renault Twingo TCE 100 GT

520-870

1.580

900-1.000

2.367
3.600

870

vse mere so v mm

230-959 l

Prostornina prtljažnika, izmerjena z AM standardnim kompletom 5 kovčkov Samsonite
(skupno 278,5 l):
1 × nahrbtnik (20 l); 1 × letalski kovček (36 l) ; 1 × kovček (68,5 l)

Zunanje mere: širina vozila 1.654 mm – kolotek spredaj 1.414 mm – zadaj 1.400 mm – rajdni krog 9,85
m. Notranje mere: širina spredaj 1.350 mm, zadaj 1.340 – dolžina sedalnega dela prednji sedež 500 mm,
zadnji sedež 470 mm – premer volanskega obroča 370 mm – posoda za gorivo 40 l.

880-1.040

TEHNIČNI PODATKI
Motor: 4-valjni – 4-taktni – vrstni – turbobencinski – nameščen spredaj prečno – vrtina in gib 69 × 76,8 mm
– gibna prostornina 1.149 cm³ – kompresija 9,5 : 1 – največja moč 74 kW (100 KM) pri 5.500/min – srednja
hitrost bata pri največji moči 14,1 m/s – specifična moč 64,4 kW/l (87,6 KM/l) – največji navor 145 Nm pri 3.000/
min – 2 odmični gredi v glavi (zobati jermen) – po 4 ventili na valj – turbinski polnilnik na izpušne pline – hladilnik
polnilnega zraka. Prenos moči: motor poganja prednji kolesi – 5-stopenjski ročni menjalnik – hitrosti
(km/h) v določenih prestavah pri 1.000/min: I. 6,8; II. 12,4; III. 18,2; IV. 24,6; V. 31,9; – platišča 6J × 15 – gume
185/55 R 15 H, kotalni obseg 1,76 m. Voz in obese: kombilimuzina – 3 vrata, 4 sedeži – samonosna
karoserija – spredaj posamične obese, vzmetne noge, prečna vodila, stabilizator – večvodilna prema, prečna vodila,
vzdolžna vodila, stabilizator – zavore spredaj kolutne (prisilno hlajene), zadaj bobnaste, ABS, mehanska ročna
zavora na zadnji kolesi (ročica med sedežema) – volan z zobato letvijo, električni servo, 3,0 zasuka med skrajnima
točkama. Mase: prazno vozilo 980 kg – dovoljena skupna masa 1.410 kg – dovoljena masa prikolice z zavoro: ni
predvideno, brez zavore: ni predvideno – dovoljena obremenitev strehe 50 kg. Zmogljivosti (tovarna):
največja hitrost 189 km/h – pospešek 0–100 km/h 9,8 – poraba goriva (ECE) 7,8/4,9/5,9 l/100 km.

(2) – predvidoma voznik takšnega vozila prevozi 100.000 km v 5 letih

Garancija:
STROŠKI VOZILA DO PREVOŽENIH 100.000 km (v EUR):
(2 leti splošne garancije, 2 leti mobilne garancije,
redni servisi, delo,material:
obvezno zavarovanje (2):
12 let garancije za prerjavenje, 3 leta garancije na lak)
uvoznik še ni določil cen servisiranja
kasko zavarovanje (2):
gorivo
8.377
Predvideni redni servisi:
gume (1):
976
Skupaj:
Menjava olja na
20.000 km izguba vrednosti po 5 letih:
6.752
Strošek za prevoženi km:
Sistematični pregled na
20.000 km (1) – upoštevali smo 1 komplet letnih gum in 1 komplet zimskih gum

145 Nm

II.

74 kW (100 KM)

145 Nm

6
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DIAGRAM MOTORJA:
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UŽITEK V VOŽNJI:

Notranjost (140)

Zunanjost (15)

31

104

11

Twingo je na cesti lahkoten in igriv, a ne najhitrejši

Motor je tehnično napreden, škoda, da menjalnik ni na enakem nivoju

Veliko prostora, prilagodljivosti in zračnosti naredi notranjost prijetno

Videz je neusklajen, zadek pa dolgočasen
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prevelik volanski obroč
premalo prostorov za drobnarije
videz (predvsem zadaj)

prilagodljivost
prostornost
motor

Hvalimo in grajamo

Pomembnejša serijska oprema: voznikova varnostna blazina – stranski varnostni blazini – pritrdišča Isofix - ABS
– električen servo volan – samodejna klimatska naprava – električni pomik šip spredaj – električno nastavljivi vzvratni
ogledali – dnevne luči – radio s CD- in MP3-izmenjevalnikom z gumbi za upravljanje na volanu – daljinsko upravljanje
osrednje ključavnice – prednje meglenke – brisalnika s senzorjem za dež

Motor, menjalnik (40)

71

100 ‘konjev’ v tako majhnem in lahkem avtu naredi svoje

Čeprav z nasmeškom na obrazu so pogrešali malce več
komunikativnosti v smeri gume – vzmetenje - preveč
posreden volanski sistem – voznikovi roki. Lahko delo
pomeni premalo informacij za dinamičnega voznika.

Vozne lastnosti (95)

24

Zavorna pot je na meji sprejemljivega, pasivna varnost pa zelo dobra

60

m
70,8
42,9
(AM meja 45 m)

IV.
60
66
69

l/100 km
6,1
11,2
7,7

187 km/h
(V. prestava)

s
9,3
14,6

s
10,8
17,7
(125 km/h)
32,8
(155 km/h)

(T=25 °C / p= 1.120 mbar / rel. vl.: 45 % / Gume: Continental
ContiPremiumContact2 185/55/R15 H / Stanje števca: 1.873 km)

Vozne lastnosti
Pospeški
0–100 km/h:
402 m z mesta:

1000 m z mesta:
Prožnost
50–90 km/h (IV.):
80–120 km/h (V.):
Največja hitrost

l /100km

Poraba goriva
najmanjše povprečje
največje povprečje
skupno testno povprečje

4

Trušč v notranjosti
Prestava
III.
50 km/h
62
90 km/h
68
130 km/h
Prosti tek
36

metrov

Zavorna pot
od 130 km/h:
od 100 km/h:

30

Napake med testom
- brez napak

Zmogljivosti (35)

25

Ocena

Varnost (45)

Poraba zna biti nizka, a le, če je voznik nežen
300

34
Skupaj

345

Kriterij ocenjevanja (Št. točk = ocena): 0-180 = 1; 181-240 = 2; 241-300 = 3; 301-360 = 4; 361-420 = 5

OCENA

Twingo (na srečo) ostaja Twingo, a je hkrati toliko sodobnejši in uporabnejši, da lahko zagreni
življenje marsikateremu proizvajalcu tudi malce večjih tekmecev. TCE 100 GT je najbolj zabavna
izbira, najbolj uporabna pa bi bila 75-’konjska’ različica z opremo Expression za devet tisočakov.
Ima vse, kar imajo veliki ...

Gospodarnost (50)

12

1.470

V.

.

IV

Test

370
780
190

nežni, bo ta med šestimi in sedmimi litri, če
pa boste športni, bo nekje med osmimi in
devetimi). Škoda je le, da so motorju namenili partnerstvo z le petstopenjskim ročnim
menjalnikom. Vrtljaji pri avtocestnih hitrostih so tako precej visoki, hrupa in porabe pa
je več, kot bi si želeli. Šesta prestava bi bila
zelo dobrodošla. In malo manj zatikanja pri
prestavljanju v drugo (tudi to spominja na
prejšnji Twingo) prav tako.
V nasprotju s prejšnjim Twingom se pri
avtocestnih hitrostih dobro znajdejo tudi
zavore (zavorna razdalja je sicer komajda
sprejemljiva, a so zavore vsaj bolj odporne
na pregrevanje), vodenje je dovolj natančno
tudi med ovinki, poleg vsega pa lahko tale
Twingo vozniku nudi dovolj užitkov, da vijuganja ne bodo le del poti, ampak tudi cilj ...
Torej: Twingo je večji, boljši (a ne dosti
dražji), predvsem pa ostaja Twingo. Vsi tisti,
ki vam je bil do zdaj domač, se boste domače počutili tudi v novem, ker pa je ta hkrati
dovolj zrasel in odrasel, lahko pritegne tudi
marsikaterega novega kupca.

Koliko stane v EUR
DODATNA OPREMA TESTNEGA VOZILA:
Kovinska barva
Električno pomično strešno okno
Varnostni zavesi

Iz oči v oči
Vinko Kernc

Pravi naslednik?
Tehnika sploh ni vprašljiva; vprašanje, ki
se spontano in že ves čas od predstavitve
zastavlja, je: ali je novi Twingo res pravi
naslednik originalnega Twinga izpred 14 let.
Če ga opazujete neobremenjeni z zgodovino, vas bo skoraj zagotovo navdušil: že
zunaj se zdi prijazen, smejoč, in ko takole
razpoloženi sedete vanj, se lahko navdušenje nadaljuje. Twingec je res majhen, a za
volanom to spretno skriva. Vsaj na prednjih
sedežih je dovolj prostora za bivanje in
dovolj, da vliva občutek odraslosti. S tega
položaja ima Twingo natanko to, kar ima
Clio – od všite tehnike, nevidne očem, a
občutne med vožnjo, do že omenjenih mer
in opreme, ki se takoj ponudi očem. Sploh
v takšni različici, ki z opremo ne skopari.
Ni treba dosti, da ugotovite, da želi biti
tale 100 TCE v Twingu bolj športne sorte,
se pa to malce tepe z značilno Renaultovo
postavitvijo volanskega obroča, ki je (tudi
tu) preveč položen. Pa vendar – tudi to je
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Hitrost v km/h

