		
		
		
		
		
		
		



Dlhší zadok dáva
pocítiť minimálne
Seat Leon ST Cupra

Testovacie autá boli vybavené príplatkovými
väčšími brzdami Brembo z balíka Performance.
Hoci kotúče už boli po niekoľkých dňoch
jazdenia po okruhu pokrivené, do bŕzd sa dalo
stále a neúnavne opierať.
V poslednej dobe akoby sa vrece
roztrhlo s praktickými, rodinnejšími
derivátmi ostrých hot hatchov. Doposiaľ si v tejto triede neohrozene

hovela len Octavia RS. Dnes k nej
pribudol Focus ST, Volkswagen Golf
R, Peugeot 308 SW GT a mnou
testovaný Seat Leon ST Cupra, ktorý

vie vďaka najviac atleticky strihnutej
karosérii najlepšie maskovať dlhší
zadok s veľkým kufrom. Podobne
ako v krátkej aj v dlhej Cupre je hlav-

ným zdrojom všetkých emócii dravý
a energický benzínový dvojliter
2.0 TSI, vyladený na 195 kW/265 k,
resp. 206 kW/280 k. Tento agregát je
zároveň tiež hlavným dôvodom, prečo uprednostniť Leon ST napríklad
pred Octaviou. Hoci ide o ten istý
motor, chlapci zo Seatu dostali nielen
jeho silnejšie verzie, ale sami si ho
ešte trochu prispôsobili. Napríklad
hodnota krútiaceho momentu je
u Cupry 280 identická s Golfom GTI
Performance (350 Nm), tu je ale vyššie posadený (1750- 5600 1/min vs.
1500-4600 1/min Golf Performance), čo cítiť najmä v kopcoch. Po starom ostáva tiež všetko ďalšie – prevodovky, jazdné režimy s vrcholom
Cupra, možnosť úplnej deaktivácie
ESP a tiež samosvorný diferenciál na
prednej náprave, ktorý najmä v os
trých zákrutách citeľne vťahuje auto
do zákruty. S novinkou som sa chvíľu
povozil po okreskách a potom som si
dal 4 kolá po nádhernom technic-

kom okruhu v kopcovitom teréne,
s veľmi zradným profilom zákrut. Na
rovnakom okruhu som jazdil aj
s krátkou Cuprou a stále trvám na
tom, že najlepšia je krátka trojdverová verzia SC. Medzi 5-dverovým
hatchbackom a kombíkom už veľký
rozdiel necítim. Skvelý podvozok
veľa zvládne a hoci je kombík o 45 kg
ťažší, nemal som pocit, že by bol nedotáčavejší , prípadne zadok náchylnejší na pretáčavý šmyk po ubratí
plynu. Krehký dojem z niektorých
mechanických častí ako ľahká spojka, problém s prenosom výkonu kvôli mäkkým silentblokom, ktoré spôsobujú pri plnej akcelerácii poskakovanie prednej nápravy aj na suchom
asfalte (na vode si sotva môžete dovoliť vytlačiť pol plynu) aj u kombíka
ale trochu kazia dojem z inak celkom
vydareného auta. Konštruktéri veľmi
dobre vedia, že 90% bude toto auto
riešiť bežnú prepravu svojho majiteľa
a len výnimočne sa pozrie na okruh,

čomu logicky prispôsobili mechanickú odolnosť jednotlivých dielov.
Aj napriek tomu je ale Leon ST Cupra
jedným z najlepších rodinných športovcov na každý deň, navyše so skvelou cenou.
Michal Karpat

Technické parametre
Seat Leon ST Cupra
motor
2.0 TSI
1984
zdvihový objem valcov [cm3]
výkon [kW/k]
206/280
pri otáčkach [1/min]
5600-6500
krútiaci moment [Nm]
350
pri otáčkach [1/min]
1750-5600
6MT/6AT
prevodovka
palivová spotreba [l/100 km]
6,6
pohotovostná hmotnosť [kg]
1466
zrýchlenie 0-100 km/h [s]
6,0
maximálna rýchlosť [km/h]
250
Rozmery: dĺžka 4543 mm, šírka 1816 mm,
výška 1431 mm, rázvor náprav 2631 mm, objem palivovej nádrže 50 l, objem batožinového
priestoru 587/1470 l.

