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A Renault-
paletta hosszú 
távú társa 
lesz a német-
francia-japán 
közreműkö-
désből született 
benzinmotor

Felszerelt alapverzió

Illúzióink ne legyenek, a Life alapki-
vitellel gyakorlatilag „egyenrangú” 
Business limitált szériához nem du-
kál csillogó belső, a sötét műanyag 
az „úr”. A felületek azért éreztetik, 
hogy nem az úgynevezett válságmo-
dellként is ismert Fluence szintjén, 
hanem jóval fölötte van a Mégane: az 
utastér felső harmadát puhított borí-
tások fedik, hibátlan összeszerelés-
sel, remekbe szabott ergonómiával. A 
kapcsolók számát optimálisra csök-
kentették, a hangrendszer mellett a 
klíma „állapota” is a középkonzolon 
lévő kis monokróm kijelzőn követhe-
tő. Az enyhén puritánnak tűnő közeg 
mögött azért számos meglepetést ta-
lálunk, a Mégane Sedan „fapadosan” 
is meglehetősen elkényeztet.

Alapáras egyebek közt a vészfékasz-
szisztens, a visszagurulás-gátló, a tem-
pomat, a nyolc légzsák – még a hátsó 
kétoldali „függönylufi ” is –, elektro-
mosan állítható külső visszapillan-
tó tükrök, a guminyomásszenzor, a 
teljes értékű pótkerék, a váltássegéd, 
az üzemanyag-fogyasztást csökkentő 
Eco Mode, a stop/start rendszer, a re-
generatív fékezés, a légkondi, az osz-
tottan dönthető hátsó ülések, a négy 
automata elektromos ablakemelő, a 
négy irányba állítható kormányke-
rék, a négy hangszórós audiorendszer 
bluetooth-kapcsolattal és a króm-
dísszel „feldobott” kipufogóvég. A 
lemezfelnik miatt sem kell szégyen-
kezni, mivel a Complea fantáziane-
vű dísztárcsák – no meg a mögöttük 
lévő Flexwheel felnik – tökéletesen 
hozzák a „könnyűfém-illúziót”. Még 
közelről sem egyértelmű első látásra, 
hogy nem alufelnikkel van dolgunk. 
A megtévesztésnek minden bizonnyal 
akkor fog a tulajdonos leginkább örül-
ni, amikor hosszan súrol egy padkát, 
és költséges javítás vagy csere helyett 
elég egy új műanyag díszt rendelnie.

Apró fi gyelmességekből az utasté-
ren kívül sincs hiány: az öblös, több 
mint ötszáz literes csomagtér a köz-
ponti zárat is kezelő bicskakulcsról 
gombbal nyitható, ráadásul a zsané-
rokat ügyesen elrejtették – így nem 
áll fenn annak a veszélye, hogy az alá 
pakolt törékeny holmikra rácsapjuk a 
csomagtérfedelet.

Kényelem négy helyen

A Business/Life felszereltségi szinthez 
dukáló „alapülések” messze felülmúl-
ják az elvárásokat, ideális a sofőr- és 
anyósülésoldali ülőlap hossza, meg-
felelően alátámasztja a derekat, ma-
gasságban is állítható, oldaltámaszai 
kiemelkedően jól tartanak kanyarok-
ban. Hasonló a helyzet hátul is, a két 
szélső ülés mélyített, külön oldaltáma-
szokkal – hozzájuk képest a középső 
ülés egyszerű zsámolynak tűnik, de 
funkcióját betölti, utazásra alkalmas. 
Isofi x gyermekülés-rögzítő a két hátsó 
szélső helyen található. A műszerfal 
analóg-digitális „hibrid”, egy kis csa-
varral: a középen lévő sebességmérő 
mutatója nem középről, hanem a kör 
széléről indul – akinek ez zavaró, az 
digitálisan is követheti az aktuális 
tempót. Az egyetlen, Mégane-hoz kis-
sé méltatlan elem a kormánykerék: rá-
nézésre és érintésre is ugyanabból az 
anyagból – és valószínűleg ugyanott – 
készül, mint a Dacia Logané. A három 
felszereltségi szint közül – Life, Zen és 
Intens – a középsőtől már bőrbevo-
natot kap, kár, hogy a feláras opciók 
listáján nem szerepel mint választható 
tétel a Life-változathoz.

Kis részben Mercedes

A szívómotorok kora leáldozott a 
Mégane-nál, benzinesből és dízelből 

is egy-egy turbómotor választható, 
két teljesítménylépcsővel. Az 1461 
köbcentiméteres, hengerenként két-
szelepes, közös nyomócsöves gázola-
jas gyengébb változata 95, az erősebb 
116 lóerős. A nagy újdonságot igazá-
ból a szikragyújtásos erőforrás hozta: 
az 1,33 literes négyhengeres, a Merce-
des-Benzzel és a Nissannal közösen 
kifejlesztett TCe már bekerült a Dacia 
kínálatába is, a Dusterhez választha-
tó, mint a román termékhez az eddigi 
legerősebb szériamotor. A Mégane 
esetében 116 és 140 lóerős verzióban 
kérhető, a tesztautóban utóbbi dolgo-
zott. Kellemes és viszonylag csendes 
– a magasabb fordulatszám-tarto-
mányban beszűrődő hang inkább az 
alulméretezett zajszigetelésnek kö-
szönhető –, ereje és nyomatéka két-
ezres főtengelyfordulat fölött igazán 
mellbevágó, és gyorsan felpörög a 
csúcsteljesítmény leadásáig, ötezres 
fordulatig. A sebességváltó partner 
a lendületes autózáshoz, akárcsak a 
futómű.

Többért lehet többet is

A Mégane gyakorlatilag mindenki-
nek racionális döntés lehet. Az egye-
dülállóknak talán jobban „bejön” az 
ötajtós, a családok pedig a kombiki-
vitel felé kacsinthatnak, míg a céges 
fl ottába a szedán passzol leginkább. 

Noha a dizájn nem vadonatúj, még 
manapság is vonzza a pillantásokat a 
széles és alacsony kasztni

Teljesítmény (5000 motorfordulat/percnél) 103 kW/140 LE
Forgatónyomaték (1600 motorfordulat/percnél) 240 Nm
Gyorsulás (0–100 km/óra)  9,7 mp
Végsebesség  203 km/óra
Üzemanyag-fogyasztás (város/városon kívül/vegyes)  7,2/4,8/5,7 liter
Sebességváltó  Hatfokozatú kézi
Hosszúság/Szélesség/Magasság  4632/1814/1443 mm
Tengelytáv  2711 mm
Csomagtér  503–987 liter
Üzemanyagtartály 47 liter
Abroncsméret  205/55 R16 vagy 205/50 R17
Nyomtáv (elöl/hátul) 1577/1574 mm
Önsúly/Megengedett össztömeg 1280/1834 kg
Szén-dioxid-kibocsátás 130 g/km
Fordulókör 11,3 m

• GYÁRI ADATOK     TCE 140 GPF (1332 CM3)

Annak is bőven vannak opciói, aki 
ódzkodik az egyszínű, sötét beltér-
től, hiszen a magasabb felszereltségi 
szintekhez akár panorámatetőt, han-
gulatvilágítást, tabletméretű érintő-
kijelzőt és lehengerlő, bőrbevonatú, 
masszázsfunkcióval megspékelt, fűt-
hető ülést is kérhetünk.

A csúcsok csúcsát természete-
sen a Mégane RS jelenti, ami hiába 
„ugyanez” az autó, teljesen más vi-
lág. A Renault Sport építette vadállat 
esetében az 1,8 literes, kettős megfú-
jású turbóval ellátott motorból 279 
lóerőt préseltek ki, csúcsnyomatéka 
390 newtonméter. A közel másfél 
tonnás test 5,8 másodperc alatt éri el 
a százas tempót, a vége óránként 250 
kilométernél van. A brutális gép – 
ára kevéssel meghaladja a harminc-
ezer eurót – aktív hátsókerék-kor-
mányzással, három vezetési móddal, 
hidraulikus felütésgátlóval és akár 
245/35R19-es abroncsokkal vihető 
haza – utóbbinak azért okoznának 
némi kellemetlenséget a romániai 
utak. Az első kerekeken átvihető erő 
határát súroló RS duplakuplungos 
automata mellett hatfokozatú kézi 
váltóval is rendelhető.

A tesztautót a csíkszeredai Mida 
márkakereskedés bocsátotta rendel-
kezésünkre.
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