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1 wrz, 11:16  Kia Optima Sportswagon GT – kombi na sterydach | TEST  14 slajdów  Foto: Materiały
producentów / TopGear  Jarosław Horodecki  Dziennikarz  Niegdyś pragmatyczna do bólu Kia pokazuje
pazur. Kusi już nie tylko dobrą jakością i konkurencyjną ceną, ale ujawnia też odrobinę szaleństwa.
 
Do oferty koreańskiej marki właśnie dołączyło bardzo szybkie kombi.
 
 
Fakt, sportowe kombi to żadna nowość. Przecież Volkswagen sprzedaje Golfa Varianta R, Ford miał
kiedyś w ofercie Mondeo Kombi w wersji ST 220, a niemiecka wielka trójka segmentu premium od lat
proponuje kilkusetkonne kombi. Ale Koreańczycy? Do bólu pragmatyczni, skupieni na wyposażeniu,
skonstruowaniu dobrej oferty i stworzeniu auta, które skutecznie powalczy z europejskimi konstrukcjami
z tak zwanego głównego nurtu poszczególnych segmentów. Cóż, widać i w Korei są ludzie z fantazją. To
dobrze.
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To właśnie dzięki nim powstają takie konstrukcje jak Optima Sportswagon GT. Teoretycznie w rodzinnym
kombi klasy średniej najlepiej sprawdzi się niezbyt wysilony, trwały i oszczędny turbodiesel. I
rzeczywiście, Kia proponuje takie auto – z jednostką 1.7 CRDi o mocy 141 KM. Optima kombi w tej wersji
ma 552-litrowy bagażnik, o 42 litry większy niż w limuzynie. To jedna średniej wielkości torba więcej, ale
w kombi chodzi przecież o co innego – o łatwość załadunku i możliwość przewiezienia bardzo dużych
przedmiotów po złożeniu kanapy.
 
Wróćmy jednak do silnika. Diesel bywa dość głośny, ale do autostradowych 140 km/h z hakiem odgłos
jego pracy nie jest irytujący. Optimą jeździłem jednak w Niemczech, z czego skwapliwie skorzystałem
rozpędzając auto – z górki – do około 200 km/h. Wtedy nie ma mowy o swobodnej rozmowie, czy
słuchaniu radia. Cóż, diesel ma swoje prawa. Poza tym, wspomniane 140 KM wystarcza, by swobodnie
jechać około 170-180 km/h. Powyżej tej prędkości auto rozpędza się w ślimaczym tempie.
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Dlatego z przyjemnością przesiadłem się do 245-konnego kombi z emblematem GT, silnikiem 2.0 T-GDI i
seryjnym, 6-biegowym automatem. Przyznaję, że auto brzmi zachęcająco. Nawet w zwykłym trybie (do
wyboru jest też Sport) silnik pracuje sympatycznie pomrukując, choć niestety jest to sztuczny klang,
generowany przez głośniki. Z zewnątrz go nie słychać. Cóż, takie czasy. Charakterystyczny dla sportowy
wozów dźwięk narasta w miarę przyspieszania dostarczając interesujących doznań akustycznych.
Włączenie wspomnianego trybu Sport wrażenia te nieznacznie wzmacnia.
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Przyspieszenie też jest w porządku. Pod maską Optimy GT drzemie silnik z turbo, mamy więc moment
zawahania, po którym ujawnia się całe stado koni mechanicznych oraz przyzwoity moment obrotowy
równym 350 Nm. Automat szybko zmienia kolejne biegi, a jeśli mamy ochotę można to także robić
samodzielnie za pomocą łopatek zainstalowanych przy kierownicy. Tylko po co, skoro komputer robi to
naprawdę dobrze.
 
Setkę mamy na prędkościomierzu po niespełna ośmiu sekundach, a kolejne kilkadziesiąt sekund później
prędkościomierz wskazuje 200 km/h i przyspieszanie bynajmniej na tym się nie kończy. Optima
Sportswagon GT faktycznie osiąga „licznikowe” 230 km/h, choć w rzeczywistości jest to o około 15 km/h
mniej. Czy rozpędzi się do podawanych przez producenta 232 km/h? Tego niestety nie wiem, bo nawet
w Niemczech trudno dłużej utrzymać tak dużą prędkość, bo trzypasowe autostrady są zatłoczone, a
zwyczaj powolnego (np. 180 km/h) poruszania się lewym pasem najwyraźniej Niemcy powoli od nas
przejmują...
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A jak prowadzi się Optima GT? Z niewielkim obciążeniem w postaci jednego 90-kilogramowego kierowcy
– całkiem dobrze. Nie jest to może Mondeo lub Passat, ale elektryczne wspomaganie jest prawidłowo
wyważone i nie ma – co bywało bolączką koreańskich samochodów – zbyt dużej siły. Zawieszenie wersji
GT, choć nieco sztywniejsze niż w aucie z dieslem, nie zwiększa ryzyka urazu kręgosłupa na nierównej
drodze. Nawet w mocnym kombi można liczyć na sporo komfortu, choć z drugiej strony – także
stabilności na krętej drodze. Dodajmy, że zawieszenie Optimy GT celowo ustawiono z myślą o
nieznacznie podsterowności. Powód? Z badań wynika, że większości kierowców łatwiej opanować
sytuację, gdy przednie koła wypadają poza założony łuk niż taką, w której auto postanawia – po odjęciu
gazu – nagle odjechać tyłem. Cóż, niewielu z nas na co dzień jeździ samochodem z napędem na tył, i to
bez ESP.
 
N dobrze, ale czy Koreańczycy odrobili lekcję? Czy faktycznie warto zrezygnować z Mondeo lub Passata i
sięgnąć po Optimę Sportswagon GT? Jeśli chcemy być oryginalni to tak. Mimo, że Kia jest naprawdę
dobra to jednak jeździ gorzej niż liderzy segmentu, a jej 2-litrowy silnik ze sztucznym klangiem jest przy
dużych prędkościach irytująco głośny. Denerwuje też hałas opływającego powietrze nadwozia, co w
Fordzie i Volkswagenie nie występuje z aż taką intensywnością. Tyle że 245-konna Kia Optima ma
naprawdę korzystną cenę, oczywiście jeśli wziąć pod uwagę jej moc i osiągi.
 
DANE TECHNICZNE - KIA OPTIMA SPORTSWAGON GT
 
Silnik: 1998 cm3, turbo benz., 245 KM przy 6000 obr./min, 350 Nm przy 1350 obr./min, maks. 232 km/h,
skrzynia automatyczna 6-biegowa, napęd na przód, spalanie: 8,2 l/100 km, 0-100 km/h 7,6 s, vmax 232
km/h, cena: 153 900 zł
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