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dzisiaj 08:00  Kia Optima Kombi 1.7 CRDi 7DCT GT Line - luksus w zasięgu | TEST  26 slajdów  Foto:
igIgor Kohutnicki / TopGear  Szczepan Mroczek  Dziennikarz  Kia jest jednym z mocniejszych graczy na
polskim rynku samochodowym. Czuje się na tyle mocno, że zaczyna coraz skuteczniej walczyć w
segmencie aspirującym do luksusowego.
 
Właśnie mieliśmy okazję sprawdzić jakie wrażenia pozostawia Optima w nowej wersji Kombi.
 
 
Każdy człowiek zasługuje na podróż w komforcie. Ale niestety nie wszyscy mogą przeznaczyć górę
pieniędzy na samochód klasy premium. Dlatego na rynku pojawiły się modele, które próbują obszernym
wnętrzem i niekoniecznie wygórowaną ceną zachęcić do siebie klientów. Tym sposobem od wielu lat
skutecznie rozpycha się Skoda Suberb. Ale ostatnio ma coraz trudniejsze zadanie ponieważ VW Passat
urósł do rozmiarów samochodu luksusowego (rozstaw osi 278 cm), a Kia coraz mocniej promuje Optimę,
właśnie zachęcając klientów do nowej odmiany - kombi.
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Do naszego redakcyjnego garażu wjechała Optima w usportowionej wersji GT Line, która ma ująć
klientów nie tylko przestronnym wnętrzem, ale również sportowymi dodatkami (zderzakami o
usportowionym kształcie, sportową kierownicą, fotelami i zawieszeniem). GT Line to odpowiednik
pakietu M w BMW. Tak to przynajmniej wygląda na papierze. Zaraz sprawdzimy jak działa. Podobieństw
do bawarskiej marki można znaleźć więcej. Znajdziemy tu opcjonalny, wysokiej jakości sprzęt audio z
logo Harman Kardon, a niedawno Kia zatrudniła też Alberta Biermanna, wcześniej pracującego dla dziąłu
M w BMW.
 
Kia Optima
 
Foto: Igor Kohutnicki / TopGear
 
Nasza Optima w wersji Kombi z pakietem GT be wątpienia wygląda atrakcyjnie. Właściwe proporcje w
połączeniu z ciekawymi detalami powodują, że mam ochotę wsiąść za jej kierownicę. W wnętrzu też
rzuca się w oczy staranność. Materiały są dobrej jakości, detale precyzyjnie zaprojektowane, a
spasowanie bardzo dokładne. Kia może też ująć bogatym wyposażeniem, włącznie z wentylowanymi
fotelami, czy kamerami dookólnymi, które ułatwiają zaparkowanie tego 485-centymetrowego wozu.
Rozglądam się po wnętrzu i dostrzegam zestaw przycisków umieszczonych koło lewarka. Z ich pomocą
można wyłączyć funkcję start/stop, wybrać tryb jazdy oraz co w przypadku automatu bardzo przydaje się
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podczas postoju na światłach, uaktywnić automatyczny hamulec.
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Poza ruszyć w drogę i sprawdzić jak Optima sprawdza się w dłuższych trasach. Najpierw muszę wydostać
się z Warszawy. Resetuję wskazania komputera i snuję się w sznurze stłamszonych korkiem pojazdów.
Okazuje się, że w mieście największa obecnie oferowana Kia z najbardziej oszczędnym silnikiem
pochłania ok. 9 litrów na setkę. Pod maską pomrukuje diesel CRDi o pojemności 1,7 litra i mocy 141 KM.
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To nie za duże stadko koni mechanicznych jak na tak potężne kombi. Ale okazuje się, że Kii udało się
ograniczyć masę do 1560 kg więc najsłabszy silnik w ofercie wystarcza, choć o poziomu komfortu nieco
mu jeszcze brakuje. Do setki rozpędza się w 11,1 s, czyli o sekundę gorzej niż wersja w ręczną skrzynią
biegów. Rzeczywiście 7-biegowa dwusprzęgłowa skrzynia nie jest jak tak szybka jak choćby DSG w VW,
ale za to nie można narzekać na komfort. Zmienia biegi płynnie bez szarpnięć i trafnie dobiera
przełożenia.
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Bardzo komfortowe są również pozycja za kierownicą oraz fotele o dużej powierzchni i zdecydowanym
wyprofilowaniu. Wydostałem się poza miasto. Spalanie szybko spada do poziomu 7 l/100 km nawet przy
dość dynamicznej jeździe. 340 Nm radzi sobie nawet z prędkościami autostradowymi, choć oczywiście to
nie osiągi, a przestrzeń we wnętrzu są autem Optimy. Fotele również z tyłu są obszerne, a oparcia
pochylone pod komfortowym kątem.
 
Nauczony doświadczeniem szczególnie dokładnie obserwuję działanie układu kierowniczego Kii. Ma
trudne zadanie ponieważ to na przednich kołach spoczywa obowiązek wprawiania w ruch potężnego
kombi. Rozbudowany tył powoduje, że nie są wystarczająco mocno dociążone. W tej kwestii nie pomaga
też niewielki i tym samym lekki silnik. W samochodzie tej wielkości mile widziany byłby napęd na tył lub
4x4.
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Objawy sią takie, że ma autostradzie musimy dość często korygować tor jazdy, a na krętej wymagającej
drodze podróżujemy z zachowawczą prędkością. Kia uporała się z nieczułym układem kierowniczym w
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przypadku modelu Sportage i obecnie opcjonalnie oferowana jest zmodyfikowana wersja z silnikiem
elektrycznym montowanym na dole, przy listwie. Ale Optima wciąż nie gwarantuje stabilności jaką
powinno zapewniać auto tej wielkości i klasy.
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Okazuje się wersja GT Line w przypadku Kii nie jest tak zdecydowanie sportowa jak w przypadku BMW.
Zawieszenie zestrojone jest tak, by zapewniać przede wszystkim komfort, choć amortyzatory mogłyby
skutecznie pochłaniać energię. Na bardziej bezpośrednie doznania trzeba chyba poczekać do momentu
wprowadzenia na rynek najmocniejszej wersji Optimy – GT z silnikiem o mocy 245 KM.
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Pokonałem ponad 400 km za jednym razem Optimą w wersji kombi i cenię poziom komfortu jaki oferuje.
Trudy podróży łagodzą obszerne wnętrze, również z tyłu, wygodne fotele, bogate wyposażenie, cicho
pracujące zawieszenie i dobrej jakości sprzęt audio. Poza tym właściciele Kii mogą czuć się spokojnie
ponieważ koreańska marka wypada bardzo pozytywnie w raportach awaryjności. A jeśli już coś się
wydarzy samochody są pod opieką atrakcyjniejszych warunków gwarancji niż u konkurentów.
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Dziś Optima nawiązuje walkę z solidnie dopracowaną Skodą Superb, znakomitym VW Passatem, czy
Mazdą 6 więc nie ma łatwego zadania.
 
DANE TECHNICZNE - Kia Optima Kombi 1,7 CRDi 7DCT GT Line
 
Silnik: 1685 cm3 R4, diesel, 141 KM przy 4000 obr./min, 340 Nm przy 1750-2500 obr./min;
 
Skrzynia 7-bieg. automatyczna dwusprzęgłowa, napęd na przednie koła 0-100 km/h – 11,1 s , maks. 200
km/h; 4,6 l/100 km;
 
Masa: 1560 kg
 
Cena: 143 900 tys. zł
 
Zobacz galerię
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