
Vzrastajúci záujem o segment SUV ig-

noroval Renault pomerne dlhý čas. Nevý-

razné inovácie sprevádzané len outdooro-

vým lookom s pohonom 4x4 (Kangoo 4x4

či Scénic RX4), no nie príliš silnými schop-

nosťami v teréne, veľa vody nenamútili. Fran-

cúzi nenechali už nič na náhodu a prišli na

trh možno neskôr, ale predsa so „svojím“

prvým SUVéčkom. Slovo svojím musíme

dať do úvodzoviek, lebo Koleos vznikol 

v spolupráci s automobilkou Nissan, pres-

nejšie povedané, platforma Koleosa je pre-

vzatá z modelu X-Trail. Výrobné kapacity

poskytol Samsung Motors v Busane, kde

sa celé auto kompletuje. Na slovenský trh sa

dostal Koleos v polovici septembra minu-

lého roka, aby sa pustil do konkurencie za-

stúpenej Fordom Kuga, Volkswagenom Ti-

guan alebo Nissanom Qashqai. Do redak -

čného testu zavítal Koleos vo verzii 2,0dCi

so 175 koňmi pod kapotou.  

Interiér 
Celkový dizajn vnútorného priestoru 

v kabíne Koleosu bol navrhnutý s dôrazom

na kvalitu a variabilitu. V pohodlných se-

dadlách má vodič dokonalý prehľad o si-

tuácii na ceste, pretože sedí naozaj vysoko.

Horšie je to však vzadu, miesta pre nohy

nie je na rozdávanie, a ak si pred vás sadne

niekto s dlhšími nohami, komfort pominie.

Koloes to na druhej strane kompenzuje do-

statkom miesta pre ramená a hlavu. Použité

materiály boli príjemné na dotyk a dielen-

sky kvalitne spracované. V interiéri poteší

množstvo odkladacích priestorov, celková

architektúra ovládacích prvkov je zoradená

veľmi efektívne a prehľadne až na malú vý-

nimku v podobe zapínania tempomatu.  

Motorizácia
Redakčným testom prešiel Koleos v mo-

torizácii 2.0 dCi so silou 175 konských síl

(125 kW) a podľa našej mienky bude táto

motorizácia spolu so slabšou verziou 150

koní (110 kW) hrať prím. Treba však dodať,

že 175 koní pri 3 750 ot./min. a točivom

momente 360 Nm pri 2 000 ot./min rozhýbe

Koleos z 0 na 100 km/h za 9,9 sekúnd. 

Takému výkonu spolu so šesťstupňovou

manuálnou prevodovkou zodpovedala aj

spotreba, ktorá sa počas testu prevažne 

v mestskej oblasti vyšplhala k hodnotám

okolo 8,5 l/100km. Komfort jazdy je na vy-

sokej úrovni aj vďaka mäkkému nastaveniu

pruženia, takže nerovnosti pohlcuje bez prob-

lémov. Na druhej strane musíte očakávať

menšie náklony karosérie pri prejazde ostrej-

ších zákrut. Terénne schopnosti sme mali

možnosť overiť na offroad trati v rakúskom

Pachfurthe, kde sa DNA Nissanu v plnej

miere odzrkadlila. Renault Koleos podobne

ako konkurencia ponúka pohon iba pred-

ných kolies, pohon všetkých štyroch kolies

All Mode 4x4 od Nissanu a možnosť uza-

vretia uzávierok diferenciálov pre pohyb 

v nehostinnom teréne.

Záver
ESP, 6x airbag, dažďový a svetelný sen-

zor, parkovacie senzory, elektrická parko-

vacia brzda, palubný počítač, tempomat,

dvojzónová klimatizácia, elektrické ovládanie

okien a zrkadiel, panoramatická strecha, 

17-palcové disky, to všetko nájdete v bo-

hatej výbave Dynamique Lux, ktorou bol náš

testovaný Koleos vybavený. Nepredpokla-

dáme, že majiteľ Koleosa bude všetok svoj

čas tráviť v ťažkom teréne a ak jeho schop-

nosti v teréne a prijateľnú cenovú politiku

Renaultu doplníme o fakt, že Renault 

Koleos získal 5 hviezdičiek za bezpečnosť

v testoch EuroNCAP, tak tu nie je naozaj čo

riešiť...
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RENAULT KOLEOS 
– NESKÔR, ALE PREDSA...

RASTISLAV ŠUPŠÁK

Renault Koleos 2.0 dCi
Zdvihový objem: 1 995 cm³

Motor: Naftový štvorvalec

Maximálny výkon (kW pri ot/min): 125 kW (175 k) / 3 750 min-1

Zrýchlenie z 0 – 100 km/h: 9,9 s

Maximálna rýchlosť: 191 km/h

Priemerná spotreba počas testu: 8,5 l/100 km

Najvyšší krútiaci moment: 360 Nm/ 2 000 min-1

Objem batožinového priestoru: 450 l


