PRVÁ JAZDA

KDE ASFALT KONČÍ, ZAČÍNA
SEAT LEON X-PERIENCE

Symbol „X” v priezvisku tohto automobilu jasne napovedá, že nejde o žiadnu
barbinu na štyroch kolesách, ale o vozidlo navodzujúce dojem zážitkového
jazdenia. Výrobca tým zdôrazňuje najmä pohon všetkých štyroch kolies, čo
je v SEATe novinka, s ktorou prišiel na trh len minulý rok.

K

trojdverovému a päťdverovému Leonu, verzii kombi,
kombi 4Drive a športovému prevedeniu Cupra pred pár týždňami pribudol voľnočasový „vše-

umelec“ Leon X-Perience, ktorý má
za úlohu zaplniť medzeru po „tehotnej” Altea Freetrack, ktorej výroba
bola pred časom ukončená, a zároveň pripraviť pôdu pre dva SUV modely, ktoré obohatia ponuku značky
v nasledujúcich dvoch rokoch.

TEXT: O. Rabatin FOTO: autor, Škoda

Balík výbavy do vienka
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Kombík rodinnej veľkosti s pohonom všetkých kolies bol upravený
tak, aby zvládal jazdu v ľahšom
teréne a konkuroval vozidlám kategórie SUV. Seat Leon X-Perience
sa od bežného kombi Leon ST líši
na prvý pohľad napríklad ochrannými plastami na bočných prahoch

Detail volantu s logom
X-Perience a oranžovým
prešitím kože po obvode

a okolo podbehov kolies alebo špecifickými nárazníkmi s hliníkovými
lištami na spodnej časti. Rozšírené
podbehy vypĺňajú sedemnásťpalcové zliatinové kolesá s rozmerom
pneumatík 205/55 R17. Podvozok
Leonu X-Perience sa nachádza
o 27 mm vyššie ako u bežného
Leonu ST a štandardne je osadený
viacprvkovou zadnou nápravou.
Pohon všetkých kolies má na starosti medzinápravová spojka Haldex
piatej generácie. Štandardná výbava Seatu Leon X-Perience nepatrí
medzi žiadnych naháčov. Okrem už
spomínaných zliatinových kolies obsahuje okrem iného aj klimatizáciu
s automatickým udržiavaním teploty v dvoch zónach, audiosystém
s päťpalcovým farebným dotykovým
displejom a bluetooth handsfree
pre bezpečné telefonovanie a posluch audia z vášho mobilu za jazdy.
Nechýba tempomat, predné hmlovky s integrovanou funkciou prisvetlovania do zákrut, športové predné
sedadlá alebo sedem airbagov.

Jazdné vlastnosti

Popri dizajne sú asi najväčšou ozdobou Leonu X-Perience. Starostlivo
odladený podvozok dokáže pohltiť
drvivú väčšinu nástrah, vyššia svetlá
výška pritom nie je na škodu ani pri
športovejšom štýle jazdy. S autom
sme sa neraz rozbehli po diaľnici,
rýchlosť v ňom naozaj necítite. Bočné náklony karosérie sú v medziach
bežného kombi, posádka sa ani na
kľukatých cestách nemusí cítiť ako
na rozbúrenom mori. Vďaka pohonu
všetkých kolies je štyriapolmetrové
kombi mimoriadne stabilné za všetkých okolností. Ak to v zákrutách
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preženiete s rýchlosťou, prirodzenú
nedotáčavosť potlačí pohon zadnej
nápravy. Vďaka elektronickým závierkam, ktoré pomáhajú každú
zákrutu vykrúžiť učebnicovým oblúkom, bola s týmto Leonom radosť aj
na členitých tratiach. Základný objem batožinového priestoru 587 litrov sa sklopením operadiel zadných
sedadiel dá zväčšiť až na 1470 litrov.

Osvedčené koncernové
agregáty

Automobilka predpokladá, že viac
ako osem z desiatich predaných
kombíkov bude poháňané vznetovým motorom, a od toho sa odvíja
aj ponuka motorizácií pre tento model. Tá momentálne zahŕňa preplňovaný benzínový štvorvalec 1,8 TSI,

naftovú „jednašestku” TDI a dvojlitrové diesle v dvoch výkonových verziách. Najsilnejšou motorizáciou pre
Leon X-Perience je agregát, ktorý
poháňa aj najnovší Golf GTD a dieselovú Octaviu RS. Špičkový variant
2,0 TDI so 184 konskými silami pod
kapotou 1,5 tony ťažkého vozidla
je zárukou mimoriadnych jazdných
výkonov. Zrýchlením na stovku za
7,1 sekundy prekonáva oboch koncernových konkuretov.
V rakúskych Alpách sme sa posadili
prvýkrát za volant tohto vozidla. A
napriek tomu, že nejde o luxusné
SUV, ani o rýchly superšport vieme,
že sa za jeho volant budeme vracať
s pocitom uznania voči konštruktérom za dobre odvedenú prácu.
Na to, aby sa vám Leon X-Perience
zapáčil, nepotrebujete byť nakoniec
ani dobrodruh. Stačí, ak vám niečo
vo vnútri napovedá, že chcete vlastne bežné „mainstreamové” auto, ale
s robustnejším výrazom a vlastnosťami, ktoré vás odlíšia od bežného
obsahu premávky a dovolia vám kde tu na okamih - vystúpiť z radu.

