NÁŠ TEST

SUV kam se podíváš
Nárůst prodejů v kategorii SUV se nemohl neprojevit v nabídce
automobilek. V cenících se tak objevily i zcela nové modely
bez historického předchůdce. Značka Citroen také uvedla
na začátku roku C5 Aircross, který se v ničem nepodobá
limuzíně C5. Ta ještě využívala tradiční hydropneumatické
odpružení, u novinky ale nastoupilo jiné řešení.  Text: Josef Žídek
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Testovaný model

Citroën C5 Aircross
vznětový čtyřválec 1997 cm3

130 kW/178 k při 3750 ot./min.

točivý moment:
400 Nm při 2000 ot./min.

rozměry:

délka 4500 mm, šířka 1969 mm,
výška 1654 mm

rozvor náprav:
2730 mm
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Tabulkový údaj pak mluví
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z koncernu PSA, tedy Peugeot
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výbavu s příplatkovými

motorizacích poháněnou jen

asistenčními systémy, kterých
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výbavy Feel od 765 000 Kč.
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Na trhu malých městských
crossoverů už začíná být těsno,
C3 Aircross ale stojí za zvážení

Další model
Novinka, která se chce odlišovat, a to citelně. Jde na to přes
design a variabilitu. Na délku měří 4154 mm a stojí
na rozvoru 2604 mm. Zavazadelník nabídne 410 litrů
objemu. Dvoubarevná palubní deska je zajímavým
osvěžením stejně jako odlišný barevný pruh po obvodu
volantu. Přístrojový štít nabízí dva velké ukazatele a mezi
nimi infodisplej, středový panel pak obsadil především
velký displej infotainmentu. Jízdu na zhoršeném povrchu
umožňuje Grip Control, tedy protiprokluzový systém
nastavitelný v pěti režimech Písek, 4x4, Sníh, ESP Off plus
standardní režim pro jízdu za běžných podmínek. Cena
základního modelu je 374 900 Kč.

Citroën C3 Aircross
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