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Körbejártuk, átvizsgál-
tuk, belenéztünk, mér-
lege l tünk:  tényleg  a  

B-szegmensbe, a kisautók me-
zőnyébe érkezett ez a típus? 
Nem a Renault Mégane–Volks-
wagen Golf–Opel Astra–Toyo-
ta Auris–Ford Focus ligájában 
játszik? Nem bizony: az Opel 
Corsa például két és fél, a Re-
nault Clio hét, a Ford Fiesta és 
a Volkswagen Polo pedig majd-
nem tíz centiméterrel hosz-
szabb nála, még a Škoda Fabia 
is csupán 2 milliméterrel rö-
videbb. Pedig nagynak mutat-
ja magát az Indiából érkező 
japán, és nagy is, különösen a 
beltér. Aki esetleg tántorítha-
tatlanul finnyás arra, ha né-
hány múltidéző elemmel is 
találkoznia kell vezetés köz-
ben, az lépjen tovább – noha 
sajnálhatja, ha nem ad esélyt 
a Balenóval való együttélésre.

Túllépni a formaterven

Domború, gömbölyű ívek 
mindenhol – így áll össze a kül-
ső formaterv, magas, tetszetős 
far-, illetve megszokást igény-
lő orr-résszel. Az első fényszó-
rók alakja időutazásra hív, a 
kilencvenes évek végén, az ez-
redforduló elején divatos, első 
kerékjárati ívet követő görbü-
lettel – emlékezzünk csak az 
akkori Audi TT, a Škoda Fabia, 
a Toyota Avensis vagy a Ford 
Focus és Mondeo fényszórójá-
ra. Manapság, amikor a gyártók 
egymást licitálják túl a „karak-
teres külsőként” értelmezett 
futurisztikus megoldásokkal, a 
Baleno inkább a konzervatív vo-
nalat követi. A formaterven vi-

szont túl kell lépni, egyáltalán 
nem csúnya a csapotthátú, sőt.

Az arany középút

A beltér egy ívözönből ösz-
szeálló ízléses egyszerűség. 
Bizonyos pontokon – mint a kö-
zépkonzolon lévő fűtő-szellőző 
és klímakezelő tekerőgombok 
– már-már túl egyszerűnek is 
hat, bár ez szintén ízlés kér-
dése. Nem retró, nem is el-
avult, egyszerűen itt érezteti, 
hogy melyik kategóriában, 
mennyi pénzért is kell labdá-
ba rúgnia. A három választható 
felszereltségi szint – GA, GL és 
GLX – első tagját én nem aján-
lanám, főleg a csupasz vezetői 
tér miatt – rádió sincs gyárilag 
hozzá. A középső – GL – kivitel 
a legracionálisabb, hat légzsák-
kal, első elektromos ablak-
emelőkkel, médialejátszóval, 
visszagurulás-gátlóval, magas-
ságban is állítható vezetőülés-
sel, bőrbevonatú kormánnyal. A 
csúcs GLX már mintha egy más 
autó lenne az automata klíma 
kezelőfelületével és az érintőki-
jelzővel, díszberakásaival.

Szem előtt a megbízhatóság

A Suzuki egyike azon kevés 
gyártóknak, amelyek még ga-
rantáltan tartós, igazi négy-
hengeres szívómotort kínálnak 
a típusaikhoz. A Baleno adu-
ásza kétségtelenül az 1.2 lite-
res, kettős befecskendezésű, 
hengerenként négyszelepes, 
vízhűtéses kipufogógáz-vissza-
vezetéssel szerelt benzinmotor. 
Papíron kilencven lóerőt tud, a 
gyakorlatban ez legalább húsz-

szal többnek tűnik. A titok? Gör-
gős szelephimba, alacsony belső 
súrlódás, bizonyítottan magas 
hatásfok – ezek nem egy Baleno-
katalógusból átemelt szavak, 
hanem tények. A japánok egyik 
nemzetközileg elismert büszke-
sége a gép legmodernebb rész-

egysége. A turbós korszakban 
atmoszferikus motort adni egy 
autóhoz hátránynak tűnhet, 
holott cseppet sem az: nincs 
turbólyuk, drágán cserélhető 
alkatrészek, aggódás, hogy a 
feltöltés megrövidíti-e az erő-
forrás életét. A Baleno ráadá-
sul bitang jól autózható, a motor 
és elsőosztályúan hozzáhan-
golt nyomatékváltó mellett eh-
hez az is hozzájárul, hogy a 
négykerekű önsúlya csupán ki-
lenc mázsa. A sebességváltókar 
döbbenetes, a fokozatok között 
könnyen, csuklómozdulatnyi 
úton jár, de mégsem érződik 
úgy, hogy bármikor kieshet az 
adott gangból. Öt fokozat között 
igazgathatjuk a kart, a hatodik 
sebességfokozatot nem hiányol-
tuk, de talán elférne – azzal 
már dízeleket megszégyenítő fo-
gyasztást hozna autópályán. Az 
étvágya ugyanis páratlan: Csík 
környéki szerpentineken, eu-
rópai és megyei utakon hajtva 
hat liter alatti átlaggal adtuk le a 
slusszkulcsot a márkakereske-
désben. Mellesleg a Baleno ve-
zetőülése volt az utóbbi időben 
a legkényelmesebb ülőalkalma-
tosság, amibe belehuppantam, a 
hátsó tér pedig fejedelmi, láb- és 
fejtérben egyaránt.

Csak a teljesség kedvéért: 
a motorkínálatban van egy 
másik, háromhengeres, tur-
bós benzines is, az egylite-
res motor 111 lóerő leadására 
képes – ez akár hatfokozatú 
automata sebességváltó is ren-
delhető, míg a 1.2-es benzin-
motor „kuplungpedálmentes” 
verziójához fokozatmentes au-
tomata (CVT) járhat. Létezik to-
vábbá egy úgynevezett „lágy 
hibrid” Baleno-kivitel (SHSV – 
Smart Hybrid Vehicle by Suzu-
ki), ennél egy mindössze három 
lóerős, ötven newtonméteres ki-
egészítő villanymotor-generátor 
segít induláskor és gyorsításkor 
– töltéséről a regeneratív fékezés 
gondoskodik, az energiát egy ap-
ró, mindössze hat kilogrammos 
akkumulátorban tárolja.  

A leginkább családbarát

Itt van tehát a távol-keleti gyö-
kerű, Ázsiában gyártott Baleno, a 
héttagú Suzuki-család – Celerio, 
Swift, Ignis, SX4 S-Cross, Jimny, 
Vitara testvérekkel – szerin-
tem leginkább családbarát tag-
ja, és tulajdonképpen arra vár, 
hogy felfedezzék, kipróbál-

ják, belekóstoljanak abba, hogy 
mennyire könnyen vezethető, 
parkolható, szerethető autót is 
hoztak össze. Noha imádtam az 
Ignist, az említett kínálatból in-
kább a Balenót tudnám elkép-
zelni társnak. Utóbbi középső 
felszereltségi szintű, GL kivi-
teléért 11 700 eurót kérnek, az 
Ignis GL+ modellje (elsőkerék-
hajtással) pedig mindössze 825 
euróval olcsóbb – már a használ-
ható méretű csomag- és hátsó 
tér, illetve a precízebb váltó áthi-
dalja az árkülönbséget, és meny-
nyi előnye van még a Balenónak 
a törpéhez képest. Tegyük hoz-
zá, az Ignis egy utánozha-
tatlan karakterű, végtelenül 
szerethető kuriózum. Csak-
hogy a Baleno koncepciójában, 
célközönségében is teljesen 
más – és felülmúlja nemcsak 
önmagát, hanem az összes vele 
szembeni elvárást. Nincs olyan 
eleme, ami, ha elsőre hátrány-
nak is tűnik, ne válna előnyére.

 A tesztautót a marosvásár-
helyi Hinode szerviz bocsátot-
ta rendelkezésünkre (Dózsa 
György utca 274., hinode.ro).

PINTI ATTILA

Suzuki Baleno 1.2 GL DualJet 90 LE

Ami hátránynak tűnt, mind előnyére vált

Semmi túlbolondítottság. Egyszerű vonalvezetés jellemzi a külsőt

Riválisai irigyek lehetnek a helykínálatra

Érdekes utat taposott ki magának az elmúlt 

néhány évben a Suzuki: a Kizashi óta gyakorla-

tilag nincs az európai kínálatban sem négy és 

fél méternél hosszabb modell, sem limuzin. A 

szubkompakt és kompakt kategóriákban viszont 

egymás után dobják piacra az egyre kívánato-

sabb típusokat, elég az új Swiftre vagy az Ignisre 

gondolni. A Vitara is bizonyított, ezúttal pedig a 

Balenót vehettük szemügyre – azt a méretében 

kategóriáját meghazudtoló autót, amelyből ért-

hetetlenül kevés fut az utakon.

A Suzuki egyike azon 
kevés gyártóknak, 
amelyek még 
garantáltan tartós, 
igazi négyhengeres 
szívómotort kínálnak a 
típusaikhoz.

Gyári adatok 1.2 DualJet (1 242 cm3)

Teljesítmény 66 kW / 90 LE (6 000 motorfordulat/percnél)

Forgatónyomaték 120 Nm (4 400 motorfordulat/percnél)

Gyorsulás (0–100 km/óra) 12.3 mp

Végsebesség 175 km/óra

Fogyasztás (város / városon kívül / vegyes)5.4 / 3.8 / 4.4 liter

Szén-dioxid-kibocsátás 103 g/km

Sebességváltó ötfokozatú kézi

Hosszúság / Szélesség / Magasság 3 995 / 1 745 / 1 470 mm

Tengelytáv 2 520 mm

Csomagtér mérete 355 / 756 / 1 085 liter

Üzemanyagtartály 37 liter

Abroncsméret 175/65 R15

Önsúly / Terhelhetőség 905 / 500 kg

Listaár (euró, áfával)
10 950 (GA)
13 700 (GLX)
11 700 (GL)
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