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PRVÁ JAZDA

Najpríťažlivejší z rodiny

Po prečítaní nadpisu by ste si mohli myslieť, že v nasledujúcom
článku sa vám idem snažiť tlačiť marketingové kaleráby do hlavy.
S nadpisom to ale myslím úplne vážne.

Brúsená koža
Alcantara
dodáva
interiéru luxusnejší nádych.

Nebudem písať o príťažlivosti
v zmysle dizajnu, pretože o ňom
som presvedčený v prípade tohto
modelu asi najmenej. K tak šmrn
covnej športovej karosérii mi och
ranné oplastovanie jednoducho
nepasuje. Príťažlivosť tohto mode
lu sa ukýva v iných oblastiach. Keď
som už ale naťukol dizajn, prvého
bobríka príťažlivosti získava za in
teriér. Ak patríte medzi kritikov
priveľmi plastovej kabíny Leonu,
schválne si nenechajte újsť príleži
tosť detailnejšie sa zoznámiť s vnú
torným prostredím Leonu X-Pe
rience. Napravíte si chuť. V rámci
koncernovej hierarchie Seat nikdy
nebude hrať prvé husle a teda vy
zerať vnútri lepšie než koncernoví
súrodenci, ale vďaka výplniam

SEAT Leon X-Pe rien ce 2.0 TDI DSG

dverí potiahnutým brúsenou ko
žou Alcantara, či sedadlám čalú
neným rovnakým poťahom dostal
interiér hneď iný, dovolím si tvrdiť
až luxusný nádych. Navyše samot

né sedačky nie sú žiadne jednodu
ché fotele, ale X-Perience ponúka
už v štandarde športové sedadlá
z modelu FR. Ďalšieho bobríka
prí
ťažlivosti získava za zvýšenú

svetlosť podvozka. Zatiaľ čo bežný
Leon ST má podlahu 145 mm nad
zemou, X-perience dosahuje hod
notou 172 mm úrovne bežných
SUV. Rozdiel 27 mm sme aj overili

v praxi a sedí na milimeter. V po
rovnaní s SUV má však výhodu
v nižšom ťažisku a teda istejšom
správaní v zákrutách. Vyššia svet
losť podvozka je výhodou nielen na
nespevnených cestách, ale do sý
tosti ju využijete aj v každodenných
situáciách v meste – vjazd do dvora
alebo garáže s ostrou prejazdovou
hranou, vysoké vodiace obrubní
ky, zaplavená ulica po prietrži mra
čien, rozhŕňanie parkovacieho
miesta pri bohatej snehovej nádiel
ke a pod. Bobríka príťažlivosti čís
lo 3 získava za pohon 4x4 prostred
níctvom medzinápravovej spojky
Haldex 5. generácie, ktorá je opäť
o niečo vyspelejšia. V prvom rade
je ľahšia, kompaktnejšia a čo je asi
najpodstatnejšie, reaguje nielen
rýchlejšie, ale proaktívne. To zna
mená, že nečaká na prklzovanie
predných kolies, ale podľa potreby
pracuje s krútiacim momentum
a presúva ho kam treba. Zároveň
Haldex 5 už vie prerozdeľovať krú
tiaci moment aj na jednotlivé ko
lesá vďaka elektronickým uzá
vierkám XDS, čo veľmi efektívne
prospieva prejazdnosti terénom.
Výhodou Haldexu tiež je, že zby
točne nezvyšuje spotrebu paliva.
Výrobca udáva rozdiel pri rovna
kej motorizácii do 0,5 l/100 km. Už
počas úvodných kilometrov po
asfaltových cestách som mal pocit,
že podvozok dvihnutého Leona
je naladený tuhšie než v Octavii
Scout, čo sa mi aj neskôr potvrdilo
po odbočení na lesné a poľné cesty.
Leon vás po nich neprevezie tak
lahodne ako Octavia, hoci ani
jemu sa nič zásadné vytýkať nedá.
Podvozok nebuchoce, nerovnosti




























tlmí ticho a o to hlavne ide. Vý
robca si dovolil tuhšie nastavenie
s ohľadom na športovejší charak
ter samotnej značky aj modelu,
ktorý je navyše najľahší z koncer
nových trojčiat, čo spolu s atle
tickejšie tvarovanou karosériou
a naj
športovejšími proporciami
pri
náša ovocie v ovládateľnosti
a radosti z jazdy. Takže inak pove
dané, Seat si mohol dovoliť použiť
tvrdšie naladenie pruženia, ktoré
sa vďaka vyššiemu zdvihu tlmičov
dokáže solídne vysporiadať aj
s väčšími 18-palcovými kolesami.
Seat svoj model X-Perience kom
binuje pre náš trh s tromi nafto
vými motormi 1.6 TDI (81 kW/
110 k), 2.0 TDI (110 kW/150 k)
a 2.0 TDI DSG (135 kW/184 k)
a výhradne pohonom 4x4. Pre
tých, ktorým až tak nezáleží na
štvorkolke, ale terénnom imidži
karosérie áno, ponúkne Seat od
júna model X-Perience aj s poho
nom iba prednej nápravy.

Technické parametre
Seat Leon X-Perience
motor
2.0 TDI
1968
zdvihový objem valcov [cm3]
výkon [kW/k]
135/184
pri otáčkach [1/min]
3500-4000
krútiaci moment [Nm]
380
pri otáčkach [1/min]
1750-3000
prevodovka
6 MT/6DSG
palivová spotreba [l/100 km]
4,9
pohotovostná hmotnosť [kg]
1529
129
emisie CO2 [g/km]
zrýchlenie 0-100 km/h [s]
7,1
maximálna rýchlosť [km/h]
224
Rozmery: dĺžka 4543 mm, šírka 1816 mm,
výška 1481 mm, rázvor náprav 2630 mm,
objem batožinového priestoru 587/1470 l.

