
Vizuálne na exteriéri púta na prvý 
pohlaď novou šesťuholníkovou pred-
nou maskou a v interiéri zmeneným 
stredovým panelom, kde sa vyníma 
osempalcová dotyková obrazovka 
systému SYNC 3. Jeho ovládanie je 
vďaka novej grafike prehľadnejšie, 
obrazovka reaguje promptnejšie a aj 
po celodennom ovládaní navigácie či 

iných funkcií nie je dotykový displej 
zapackaný otlačkami rúk. Plusom je aj 
zavedenie českého jazyka a ovládanie 
hlasom – jednoduchými pokynmi. 

Tí, ktorí radi využívajú pri parko-
vaní parkovaciu kameru či parkovací 
systém, si prídu na svoje – rozlíše-
nie parkovacej kamery je na vysokej 
úrovni a práca parkovacieho systé-

mu dokáže nájsť voľné miesto nielen 
v pozdĺžnom, ale aj priečnom smere. 
Funkcia vyhľadávania nezmätkovala 
a neignorovala niektoré voľné mies-
ta, tak ako napríklad pri Volve V90, 
ktoré sme akurát mali spolu s Ku-
gou taktiež na test a už prvé voľné 
miesto našla v pohode.

V pozícii vodiča si nebudete mať 
na čo sťažovať. Vďaka veľkému roz-
sahu el. nastavenia sedadla (v 10 
smeroch) si nájdete bez problémov 
optimálnu a pre jazdu pohodlnú po-
lohu za volantom. Rozmiestnenie 

ovládačov a obsluha infotaimentu 
nezadáva na kritiku, tak ako bolo 
zvykom pri predošlých modeloch. 
Pracovisko vodiča je snáď najvyda-
renejšie z modelov Ford. 

Priestorovo je na tom v podstate 
rovnako ako s predchodcom. Rozme-
ry karosérie a rázvoru ostali rovna-
ké, až na dĺžku vozidla +8 mm. 

Vpredu aj vzadu je miesta na daný 
typ vozidla v poriadku, len vzadu 
vyšší pasažieri môžu mať stiesne-
nejší pocit v oblasti kolien a tí, ktorí 
majú radi mäkšie vystlatie sedadiel, 
budú frflať na snáď až príliš pevne 
vystlané sedadlá. K lepšiemu po-
hodliu cestovania však prispievajú 
polohovateľné operadlá a fakt, že je 

možné zasunúť chodidlá pod predné 
sedáky (aj keď si ich vodič a spolu-
jazdec vpredu nastaví do najnižšej 
polohy).

Pre batožinu ostáva hodnota ob-
jemu taktiež rovnaká – k dispozícii 
je 456 litrov, s rezervou 406 litrov 
a po sklopení až 1653 litrov, resp. 
1603 litrov (ostáva však nie úplne 

rovná podlaha po sklopení zadných 
sedadiel – viď foto). Plusom je dobrý 
prístup, aj keď s relatívne vyššou 
nakladacou hranou a pravidelný tvar 
batožinového priestoru. 

Pozitívne vnímanie neostalo len 
pri hodnotení modernizácie exte-
riéru a interiéru, ale pokračovalo 
aj počas absolvovaní testovacích 
kilometrov. Kvalita spracovania, 
odhlučnenie kabíny a pre bežné 
užívanie, ústretovejšie mäkšie na-
stavenie podvozku bez negatívneho 
vplyvu na jazdné vlastnosti, posú-
va charakter vozidla k prémiovým 
modelom. Niekto si povie, že pou-
žívame klišé v podobe názvu „pré-
miový“ – nič iné, výstižnejšie, nás 
však nenapadá. Skrátka, testovacie 
vozidlo vo výbave Titanuim pôsobí 
pevne, kvalitne a väčšina použitých 
materiálov znesie porovnanie s tými 
najlepším v tejto triede. Pri opako-
vanej jazde v zákrutách po vozovke 
z kamenných dlaždíc v kopcoch nad 
Viedňou (viď video – www. autotest.
sk) nič neškrípalo a ani nevŕzgalo, 
čo sa nedá povedať o všetkých kon-
kurentoch. 

Jeho absorpcia nerovností na dla-
žobných kockách, tzv. „mačacích 
hlavách“ bola excelentná, neprehá-
ňame, keď povieme, že Kuga žehlila 
nerovnosti na spôsob vozidiel Mer-
cedes-Benz. Pri absorpcii väčších 
a priečnych nerovností sa však uká-
zali jej limity a prenos rázov posádka 
pociťovala viac ako sme očakávali.

Predsa len technici od Fordu po-

nechali podvozku primerane pevný 
charakter zabezpečujúci na pevnej 
vozovke v zákrutách bez výraznej-
šieho nakláňania stabilné a agilné 
chovanie, na aké sme zvyknutí pri 
vozidlách značky Ford. 

Pritom aj v náročnejších adhéz-
nych podmienkach sa cíti ako ryba 
vo vode. Práca pohonu 4×4 je prí-
kladná a pomáha vozidlu pokračovať 
v jazde aj tam, kde už konkurencii 
dochádza dych – jeho označenie 
„inteligentný“ nie je marketingový 
výmysel, ale skutočne výstižné ozna-

čenie predvídavého záberu pohonu 
4×4 – buď len predkom alebo aj za-
dkom (100:0, 50:50). Nechápali sme, 
kam až dokáže Kuga vyjsť, a to bez 
uzávierky (viď video – www.autotest.
sk; https://www.facebook.com/ca-
sopisAUTOTEST). Jeho limity mimo 
pevnú vozovku samozrejme určujú 
aj offroadové parametre, tie sú však 
vo viacerých parametroch lepšie ako 
u konkurencie (viď tabuľka), i samot-
né obutie.

Inak jazda na vozovke pokrytá 
rôznymi povrchmi – snehom, resp. 
zľadovateným snehom a časťami su-
chej vozovky – nerobila Kuge prob-
lém. V prípade potreby zrýchľovania, 
brzdenia či prejazdu zákrutami, drží 
pohon 4×4 a el. stabilizačné systé-
my vozidlo bezpečne mimo hranice 
šmyku. Klobúk dole!

Pochvala pokračuje aj pre pohon-
nú jednotku 2,0 TDI 110kW za veľmi 
dobré odhlučnenie a jazdné výkony, 
ktoré sme vnímali pozitívnejšie, ako 
sme na takto výkonovo disponovaný 
agregát zvyknutí. Jeho ťah a chuť do 
zrýchľovania sú chvályhodne – za to 
môže promtná práca dvojspojkového 
automatu PowerSchift a vyšší max. 
krútiaci moment 370 Nm.

ešte lepšia
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Ford prišiel s modernizovanou verziou modelu Kuga. 
Zmeny zasiahli nielen vizuálne časti exteriéru a inte-
riéru, ale aj samotný charakter vozidla kvalitnejším, 
tuhším spracovaním a lepším odhlučnením kabíny 
a pocitovo o niečo mäkším nastavením podvozku.



Model (4x4) Hyundai Kia Ford  VW  Honda  Mazda  
 Tucson Sportage  Kuga Tiguan CRV CX-5
Motor 2,0CRDI 2,0 CRDI  2,0 TDCI  2,0 TDI  1.6 i-DTEC 2.2 Skyactiv-D175
Výkon (kW)  136 136 110  140  118  129
Prevodovky  6A 6A 6A(PowerShift) 7A(DSG) 9A 6A
Zrýchlenie  z 0-100km/h(l/100km)(s) 9,5 9,5 10,9 7,9 10,6 9,4
Zrýchlenie test  z 0-100km/h (l/100km)(s) 9,8 9,8 10,7 8,4 10,5 9,2
Spotreba výrobca (l/100km) (s) 6,5 6,3 5,2 5,7  5,3 5,5 
Spotreba test (l/100km) 7,6 7,3 7,8 7,2 6,7 8,1
www.spritmonitor.de
„reálna“ spotreba (l/100km) 7,9 8,0 8,0 8,0 7,0 8,2
„reálna“ spotreba min-max. (l/100km) 6,9-9,0 6,9-10,0 6,75-9,18 7,6-8,1 6,5-8,3 6,76-8,65
Karoséria
Dĺžka(mm) 4475 4480 4524  4486  4570  4555
Šírka(mm)  1850 1855 1868  1839  1820  1840
Výška(mm)  1655 1750 1689  1632  1685  1670 
Rázvor(mm)  2670 2670 2690 2681  2630  2700
Kufor(l)  513 503 456  470  589  503 
Výška nakladacej hrany kufra(mm) 740 740 720 745 665 750
Voľnosť pre kolená vzadu (mm) 810 790 795  870-696  820  795
Voľnosť pre hlavu vzadu (mm)  928 978 940  975  950  950
Offroadové parametre:
Nájazdový uhol predný (st) 17 17 21  18  18  19  
Nájazdový uhol zadný(st)  24 24 28  25  22  24 
Prejazdový uhol(st)  19 19 19  20  15  19
Stúpavosť(st)  40 40  42  -  39  39 
Svetlá výška (mm) 165 175 190  200  170  195  
Brodivosť (mm)  500 500 450 300 300  300
Kríženie náprav(mm)  140 140 140  140  150  150
Index kríženia náprav (st)  52 52 52  52  57  56  
Cena modelu od (eur s dPH)  18 990,- 18 990, 20 480,-  22 530,-  20 650,-  21 900,-
Cena motorizácie s aut., 4x4 od (eUR s dPH) 31 790,- 28 590,-  31 270,-  38 890 ,- 31 240,- 35 900,-
Kia Sportage a Hyundai Tucson sú v ponuke aj v lacnejšej  a menej výkonnej verzii 2,0 CRDi 100kW. Tie sme však nemali na test. To isté platí aj pre Tiguan 2,0 TDI 110kW a Mazda 2.2 
Skyactiv-D150 AWD A/T.  Naopak Ford Kuga je v ponuke aj vo výkonejšej verzii 2.0 TDCi Duratorq 132 kW / 180 k, tú sme však nemali ešte na test. 

Porovnanie s konkurenciou
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mínusy

+	 vyššia	kvalita	spracovania	
+	 lepšie	odhlučnenie	
+	 dizajn	exteriéru	a	interiéru	
+	 výborne	fungujúci	pohon	4×4
+	 bezpečný	jazdný	prejav	na	
zľadovatenej	vozovke	

+ excel.	absorpcia	malých	nerovností
+	 dostat.	výkonný	a	pružný	motor
+	 isté	jazdné	vlastnosti,	aj	na	snehu
+	 dotykový	8“	displej,	SYNC3
+	 prepracovaný	stredový	panel	
+	 ľahko	prístupný	a	dostatočne	
veľký	kufor	

–	 spotreba	v	teste	7,8	l/100	km	
výraznejšie	vyššia	ako	udávaná	
5,5	l/100	km

–	 tvrdšie	vystlané	zadné	sedadlá
–	 vyššia	cena	testovaného	 
vozidla

–	objem	kufra	o	niečo	menší	ako	
konkurencia

VýbaVa
Výbava Titanium (navyše k výbave Trend): 17“ 
zliat. disky, sedadlá koža/látka, bedrová opierka 
pred. sedadlá, lakťová opierka vzadu, 8“ dotyk.
displej, SYNC3 + „Emergency Assist“, autofunkcia 
zapnutia svietel, Bluetooth + USB, LED svetlá 
denného svietenia, sedadlo vodiča el. nastavi-
telné v 10 smeroch a spolujazdca v 6 (275 €), 
alarm (300 €), adaptívne Bi-xenony s ostrekovač-
mi (1150 €), zadná parkovacia kamera (490 €), 
strešné lyžiny + tmavé sklá od B stĺpika (460 €), 
vyhrievané čelné sklo + dýzy ostrekovačov vyhrie-
vaný volant (575 €), park. asistent pre pozdĺžne 
a priečne parkovanie + asistent pre výjazd z po-
zdĺžneho parkovacieho miesta (955 €), bezdotyk. 
otváranie kufra + bezkľúčove zamykanie (525 €), 
navigácia (915 €), metalíza (495 €)

plusy

technické info
Cena modelu od (€ s dPH) 20 480
Cena test. motorizácie 4x4 od (€ s DPH) 26 480
Cena testovanej verzie (€ s DPH) 37 410
 
POISTeNIe (€ s dPH) Kooperativa a.s.

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 905
Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 364
Registračný poplatok (€ s DPH) 210
 
MOTOR
Typ Vznetový, turbo 

Počet valcov/ventilov 4/16
Zdvihový objem (cm3) 1997
Vŕtanie x zdvih (mm) -
Stupeň kompresie -
Max. výkon kW(k) ot min-1 150(110)/3500
Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 370/2000-2500
Pohon (pred./zadná) všetkých kolies (100:0/50:50)

Prevodovka 6.st.aut.PowerSchift
 

POdVOZOK
Predná náprava McPherson
Zadná náprava viacprvková
Riadenie El. posilňovač 
Priemer otáčania (m) -
Brzdy vpredu Kotúčové chladené
vzadu Kotúčové 
Pneumatiky -/- R17
 
KAROSÉRIA
Typ karosérie SUV, 5-miestna
Dĺžka - šírka - výška (mm) 4531 - 1838 - 1689
Rázvor (mm) 2690
Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) -/-
Svetlá výška (mm) 190
Objem batožin. priestoru/s rezervou (l) 456/406
Objem palivovej nádrže benzín(l) 60
Pohotovostná hmotnosť(kg) 1716
Užitočná hmotnosť (kg) 514
Celková hmotnosť (kg) 2230
Príves. vozík brzdený/nebrzdený(kg) 2100/750
 
VNÚTORNÉ ROZMeRy (mm) 
Pre cestujúcich vpredu
Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980
Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1475
Vnútorná šírka minimum 1410
Vzdialenosť sedák - strop min./max. 940/1020
Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 317/360
Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel
Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 775
Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1486
Vnútorná šírka minimum 1366
Vzdialenosť sedák - strop 955
Vzdialenosť podlaha - sedák 370
Dĺžka predný sedák 520
Dĺžka zadný sedák 485
Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi Áno
 
JAZdNÉ VÝKONy A SPOTReBA
Udávané (výrobca)
Zrýchlenie z 0-100 km/h 10,9
Maximálna rýchlosť (km/h) 190
Spotreba mesto (l/100 km) 5,5
Spotreba mimo mesta (l/100 km) 4,9
Kombinovaná spotreba (l/100 km) 5,5
Emisie CO2 (kg.km-1) 134
Namerané
Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 10,7
Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 5,6
Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 8,1
Spotreba v teste mesto (l/100 km) 8,4
Spotreba v teste priemer (l/100 km) 7,8
 
CeLKOVÉ NáKLAdy
Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM 
+ zákonná poistka + poistné + pneumatiky)
1. rok pri najazdení 15.000 km 3 761
1. rok pri najazdení 30.000 km 4 268
2. rok pri najazdení 30.000 km 5 542
2. rok pri najazdení 60.000 km 9 326
3. rok pri najazdení 45.000 km 8 328
3. rok pri najazdení 90.000 km 13 319
So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM 
+ zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. 
popl. + strata hodnoty)
1. rok pri najazdení 15.000 km 13 671
1. rok pri najazdení 30.000 km 14 178
2. rok pri najazdení 30.000 km 19 452
2. rok pri najazdení 60.000 km 23 236
3. rok pri najazdení 45.000 km 23 998
3. rok pri najazdení 90.000 km 30729
Cena PHM (€/liter) 1,100
Normohodina (€ s DPH) 36,26
Gar. kontroly (km) 20 000 km/1 rok
Výmena oleja 20 000 km/1 rok
 
CeNy NáHRAd. dIeLCOV (€ s dPH)
Predná kapota 394
Predný blatník 197
Svetlomet. + smerovka 793
Spätné zrkadlo el. 366
Predný nárazník 479
Predný tlmič 154
Predné brzdové platničky 89
Predné tyčky stabilizátora 53
Spojka -
Predná žiarovka 209
 
ZáRUKA (roky)
Prehrdzavenie karosérie 12
Lak 2
Na celé auto 5
Motor a mechanické časti 5
 
PRedPOKLAdANÉ CeNy (€ s dPH) 
Po 1. roku 30.000 km 27 500
Po 2. roku 60.000 km 23 500
Po 3. roku 90.000 km 20 000

So spotrebou, vzhľadom na udá-
vaných 5,5 l/100 km, to však nie je 
žiadna sláva – v zimných podmien-
kach a pri občasnom výjazde mimo 
pevnú vozovku rátajte aj s 9 l/100 

km. Treba však povedať, že počas 
jazdenia sa pohybovali teploty aj 
cez deň hlboko pod bodom mrazu. 
Predsa len diesel potrebuje o nie-
čo dlhší čas na zohriate, čo sa pri 

viacnásobnom studenom štartovaní 
odrážalo na vyššej spotrebe. Inak pri 
bežnom meraní na testovacej tra-
se vykazoval obvyklé hodnoty ako 
ostatné konkurenčné vozidla – mix 

Hnacou jednotkou pre modely 
AMG GT je štvorlitrový motor s pria-
mym vstrekovaním V8 biturbo. Pri 
základnom modeli AMG GT i AMG 
GT roadster odteraz ponúka 350 

kW/476 k; 630 Nm, čo je zvýšenie 
o 10 kW/14 k; 30 Nm; pri GT S do-
sahuje 384 kW/522 k; 670 Nm, čo 
je nárast o 9 kW/12 k; 20 Nm. Ďalší 
stupeň predstavujú varianty kupé 
a roadster AMG GT C s parametra-
mi 410 kW/557 k; 680 Nm. Vrcholo-
vý model AMG GT R dosahuje 430 
kW/585 k; 700 Nm.

Nové modely identifikuje okrem 
iného výrazná mriežka chladiča 
AMG Panamericana, ktorej 15 po-
chrómovaných zvislých výstuh pripo-
mína vzhľad pretekárskeho vozidla 
Mercedes-AMG GT3. Nový spojler 

predného nárazníka zosilňuje dojem 
zo šírky a zabezpečuje ešte lepšie 
držanie vozidiel na vozovke. Veľké 
vonkajšie otvory na prívod vzduchu 
zvyšujú účinnosť chladenia. Všetky 

modely AMG GT už majú k dispozícii 
systém reguláciu prívodu vzduchu 
AIRPANEL prostredníctvom zvis-
lých lamiel v dolnej časti spojlera 
predného nárazníka. 

Nový AMG GT C pritom okrem 
iného dostal širšiu zadnú časť, veľké 
kolesá i širší rozchod kolies na zad-
nej náprave, ako aj aktívne riadenie 
zadnej nápravy z modelu GT R. Širší 
má aj spojler zadného nárazníka pre 
zlepšenie prúdenia vzduchu. Zad-
né krídlo vozidla – integrované vo 
veku batožinového priestoru – sa 
v závislosti od zvoleného jazdného 
programu pri určených rýchlostiach 
elektricky vysunie a zasunie. V mo-
deli AMG GT C sa športový podvo-
zok AMG RIDE CONTROL kombinuje 
s adaptívnym, nastaviteľným tlme-
ním. Novinke napríklad tiež nechýba 
sériové aktívne riadenie zadnej ná-

pravy v kombinácii s balíkom AMG 
DYNAMIC PLUS či elektronicky re-
gulovaný zverný diferenciál zadnej 
nápravy integrovaný v kompaktnej 
skrini prevodovky.                n

Text a foto: Mercedes

Nový Mercedes AMG GT C kupé 
a vylepšené modely AMG GT a AMG GT S

Značka Mercedes-AMG si 
pripomína v roku 2017 
polstoročie dodávok špor-
tových, na výkon orientova-
ných vozidiel. V jubilejnom 
roku sa rodina modelov 
AMG GT rozšíri o nový 
Mercedes-AMG GT C kupé 
(najskôr príde v špeciálnom 
vyhotovení edition 50), prí-
du výkonnejšie, vylepšené 
modely Mercedes-AMG GT 
a AMG GT S i nové hodnot-
né prvky výbav pre celý 
modelový rad.
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Marcedes-Maybach S 650

v teste 7,8 l/100 km (t.j. 8,1 l/100 
km pri 130 km/h, 5,6 l/100 km pri 
90 km/h a mesto 8,4 l/100 km).       n

Text: Michal Pospíšil
Foto: Jozef Pospíšil


