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Poznań Motor Show 2013

Po raz pierwszy w Poznaniu pojawi się marka Rolls-Royce

Jednym z magnesów ma być Jaguar F-Type

Choć rynek motoryzacyjny zamiera, Poznań
chce reanimować najważniejsze w Polsce targi
samochodowe – Poznań Motor Show. W tym
roku targi ogłaszają kilka ciekawych premier
nowych modeli. Część z nich zaledwie kilka
tygodni temu debiutowała podczas salonu
samochodowego w Genewie.

jeszcze niezbyt szczegółowe informacje już
opublikowano.
Kompaktowy van Citroena został zbudowany na nowej platformie, która ma mniejszy
zwis z przodu, nieco niżej umieszczony silnik
i większy rozstaw kół. Długość samochodu
to 4,43 m, szerokość 1,83 m, a wysokość 1,61 m.
Choć nowy C4 Picasso jest krótszy od poprzednika o 4 cm, ma o 5 cm większy rozstaw
osi. Daje mu to pojemną kabinę i bagażnik
o pojemności 537 l, a więc o 40 l większy
od obecnego. Możliwość przesuwania tylnej
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Golf samochodem World Car of the Year 2013

kanapy pozwala zwiększyć pojemność bagażnika do 630 l.
Auto ma dysponować wieloma nowoczesnymi elementami wyposażenia. Jest wśród
nich system 360 Vision – to cztery kamery
pozwalające pokazać otoczenie samochodu
jakby z lotu ptaka, sponad dachu. Ma mieć
także szeroką gamę oszczędnych silników
z eHDi, czyli turbodieslami z systemem Start
Stop. Ekonomikę jazdy poprawiło ponadto
odchudzenie samochodu o 140 kg.
piotr Myszor
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autem roku
Nowa generacja Volkswagena Golfa zarabia na tytuł najlepszego auta na świecie.
Kilka tygodni temu samochód otrzymał tytuł
Car od the Year 2013, a teraz World Car of
the Year 2013, czyli mówiąc w uproszczeniu,
tytuły samochodu roku w Europie i Ameryce.
Wprowadzony na rynek jesienią ubiegłego
roku samochód zdążył już otrzymać wiele
innych nagród i wyróżnień, m.in. „Die besten
Autos 2013”, „Auto Trophy 2012” i „Top Gear
– All the car you’ll ever need”.

O to nowy C itroen C4
P icasso
Nowa generacja tego samochodu
ma wejść na rynek latem, ale zdjęcia i pierwsze,
Nowy kompaktowy van Citroen C4
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Po raz pierwszy w Poznaniu pojawi się
marka Rolls-Royce, która wchodzi na nasz
rynek. Będzie można oglądać model Ghost
w dwóch wersjach – zwykłej i Extended Wheelbase z powiększonym rozstawem osi.
Jednym z największych magnesów
ma być Jaguar F-Type, którego europejska
premiera miała miejsce w Genewie, a obecnie
w Nowym Jorku otrzymał nagrodę World
Car Design przyznawaną przez jury złożone
z 66 dziennikarzy motoryzacyjnych z całego
świata.
Wśród mniej spektakularnych, choć interesujących nowości warto wymienić Volkswagena Jettę z hybrydowym napędem. Łączy on
150-konny silnik TSI z silnikiem elektrycznym
o mocy 20 kW. Napęd pozwoli na sięganie
prędkości 100 km/h w 8,6 sekundy, a jego
średnie spalanie ma wynosić 4,1 l/100 km.
Sporo tego typu pojazdów będzie się
w najbliższym czasie pojawiać na rynku
i ich ceny będą coraz bardziej dostępne.

Na polski rynek wchodzi właśnie Toyota
Auris z tego typu napędem, a najbardziej
znana w Polsce hybryda, czyli Prius, otrzymuje niższą cenę.
Tegoroczny Poznań Motor Show będzie
trwał od 5 do 7 kwietnia, a dzień wcześniej
będą wśród poznańskich premier buszować
dziennikarze. W siedmiu pawilonach i na terenach otwartych MTP będzie prezentowana
oferta 130 firm. Organizatorzy spodziewają się
70 000 zwiedzających.

Auto ma dysponować wieloma nowoczesnymi elementami wyposażenia

