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Eleganco avtomobila določa oblika, športnost pa videz in motor. Daewoo Nubi-
ra 1.8 CDX ima oboje, videz klasične limuzine in poskočen bencinski motor. Če
vas danes moti Daewoojev znak na nosu, naj povemo, da je bil test opravljen
proti koncu lanskega leta, ko je bil Daewoo še Daewoo in ne Chevrolet, ki je
vsekakor uglednejše ime. Toda z letošnjim letom je dejansko nova le značka na
nosu, Nubira ostaja zunaj in znotraj enaka.

športno 
elegantno

TTeesstt Daewoo Nubira 1.8 CDX

Novi Daewoo (Chevrolet)?
Pri nas je znamka Daewoo sicer še

vedno sinonim za poceni (do neke mere
cenene) korejske avtomobile. Vendar ima
ta stereotip vedno bolj majave temelje. Ta
Nubira nima s tistim Daewoojem Racer-
jem, na katerega večina pomisli ob tem
imenu, nič skupnega, avto je zelo drugačen
od prvih šklepetajočih in plastičnih Dae-
woojev, ki so pred približno desetimi leti
vozili po naših cestah. 

No, Nubira ima vseeno le nekaj tipič-
no Daewoojevega - zelo dostopno ceno. Li-
muzina z bogatim izborom opreme CDX, v
katerem dobite lično urejen potniški in voz-
nikov prostor (za elegantnejši videz skrbi
imitacija lesa), usnjen volan in prestavno
ročico, električni pomik stekel, avtoradio z
obvolansko ročico za upravljanje, ABS in li-Besedilo Peter Kavčič Foto Aleš Pavletič
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ta platišča, stane vsega 3.529.000
tolarjev. To je zelo dobra cena za
tak avto! Daewoo gor ali dol ali
naj raje zapišemo dobra cena za
bolj zvenečega Chevroleta?

Toda da ne bo kdo mislil,
da je avto šklepetajoče sestavljen
in da je plastika trda kot granit.
Nikakor, če v notranjosti ne za-
htevate dragih materialov, ki so-
dijo v avtomobile, ki stanejo naj-
manj enkrat toliko kot Nubira,
boste več kot zadovoljni. Izdelavi
res ne moremo ničesar očitati, ne

nazadnje pa so marsikateri avto-
mobili evropskega porekla z dol-
goletno tradicijo narejeni slabše.
Seveda pa razlika med uglednejši-
mi limuzinami je. V Nubiri je vo-
lan res usnjen, a nekako tanek in
ne tako dodelan kot pri dragih ev-
ropskih tekmecih. Podobno velja
za stikala, ročaje, skratka za vse
malenkosti, ki so v avtomobilu.
Nubiri z opremo CDX ne more-
mo očitati, da jih ne premore,
druga pesem pa je njihova kako-
vost, kakšne so na otip, kakšen

občutek dajejo vozniku in potni-
kom. Ali je dovolj zgolj uporab-
nost ali mora biti sestavni del av-
tomobila že na videz prestižen?

Na to si boste morali odgo-
voriti sami, kaj vam pomeni več:
prestiž in visoka (zasoljena) cena
ali Nubirina uporabnost z nekaj
manj blišča?

V Nubiri se sicer sedi
udobno, prostora za volanom je
dovolj tudi za visoke voznike, s
tem da zadaj ostaja dovolj pros-
tora za udobno vožnjo dveh

odraslih potnikov. Limuzinski
prtljažnik pogoltne solidnih 405
litrov prtljage, kar v praksi po-
meni, da boste redko v stiski s
pomanjkanjem prostora. 

Na cesti bodite zmerni
Na cesti se izkaže z udob-

nim podvozjem, ki dobro požira
neravnine. Precej udobno je tudi
med umirjeno vožnjo po ovinka-
sti cesti, pozibavanja ni preveč,
lega pa je zanesljiva. Tudi sicer
se boste v Nubiri najlepše poču-

tili, ko se vam ne bo nikamor
mudilo. Takrat daje dober obču-
tek varnosti, ki je značilen za ve-
like avtomobile. Na avtocesti se
brez težav pelje tudi bolj dina-
mično, saj se je kazalec na pre-
glednem merilniku hitrosti usta-
vil šele pri hitrosti 194 km/h.
Precej poskočno in hitro za limu-
zino, ki tehta dobro tono in dve-
sto kilogramov. 

Malce manj pa smo bili
navdušeni med dinamično vožnjo
po ovinkastih cestah. Pri športni
vožnji se Nubira ne izkaže. Nagi-
banja v ovinkih je preveč, obenem
pa ne zagotavlja dobrega občutka,
ko zadek zdrsne. Čeprav motor to
dopušča, podvozje ni naravnano
na hitro nizanje ovinkov; takrat
lahko preseneti z nemirnostjo
zadka, ki ga je mogoče uloviti z
nekaj spretnosti. 

Toda da ne zaplezamo v sle-
po smer, Nubira že v svoji osnovni
filozofiji o namembnosti ni miš-
ljena za tako vožnjo. Glede na to,
da so povprečni kupci tega Dae-
wooja pretežno sivih las, ki iščejo
ugodno razmerje med videzom
avtomobila, prostornostjo in ceno,
ne pa mladci, ki bi radi dirkali, je
Nubira povsem na mestu. 

Tudi družine, ki se rade
peljejo v umirjenem tempu, bo-
do zadovoljne z Nubiro. Zago-
tavlja precej prostora in udobja,
saj niso skoparili z notranjimi
merami. K dobremu počutju pri-
pomore še oprema CDX. Ne na-
zadnje je taka limuzina name-
njena predvsem udobju in ne
dirkanju.

Ob zmerni vožnji smo Nu-
biri namerili ugodno porabo gori-
va, ki je v povprečju znašala 9,8 li-
tra na 100 kilometrov, tudi ob
malce težji nogi poraba ni pretira-
no narasla. Zgornja meja porabe
je bila namreč 10,6 litra. To je za
1,8-litrski bencinski motor solid-
no, ni med varčnimi, med požreš-
neži pa tudi ne.

Tako lahko mirno trdimo,
da je Daewoo naredil velik pre-
skok v kakovosti in uporabnosti
Nubire. S ceno malo več kot 3,5
milijona dobite skoraj vse, kar po-
trebujete za udobno potovanje.
Seveda če je to za vas dovolj.

Cenejšega avtomobila take
kakovosti pri nas preprosto ni. 

Ugodno razmerje med videzom av-
tomobila, prostornostjo in ceno so
močni argumenti za nakup. Vedeti
morate le, da bo Nubira všeč tistim,
ki se radi vozijo umirjeno.

Daewoo Nubira 1.8 CDX

NAŠE MERITVE
Vozne lastnosti
Pospeški s
0-100 km/h: 10,4
402 m z mesta: 17,5

(129 km/h)
1000 m z mesta: 32,3

(160 km/h)
Prožnost s
50-90 km/h (IV.): 10,0 
80-120 km/h (V.): 15,2 

Največja hitrost 194 km/h
(V. prestava)

Poraba goriva l/100 km
najmanjše povprečje 9,1
največje povprečje 10,6
skupno testno povprečje 9,8

Trušč v notranjosti dB
Prestava III. IV. V.
50 km/h 58 57 56
90 km/h 65 63 62
130 km/h 70 68 68
Prosti tek 36

Zavorna pot m
od 100 km/h: 42,3
(AM meja 40 m)

Napake med testom
- brez napak

TEHNIČNI PODATKI
Motor: 4-valjni - 4-taktni - vrstni - ben-
cinski - gibna prostornina 1799 cm3 -  največja
moč 90 kW (122 KM) pri 5800/min - največji
navor 165 Nm pri 4000/min. 
Prenos moči: motor poganja prednji kole-
si - 5-stopenjski ročni menjalnik - gume
195/55 R 15 V (Kumho Powermax 769).
Voz in obese: limuzina - 4 vrata, 5
sedežev - samonosna karoserija - spredaj
posamične obese, vzmetne noge, trikotna
prečna vodila, stabilizator - zadaj posamične
obese, po dve tritočkovni prečni vodili, vz-
dolžni vodili, vijačne vzmeti, teleskopski
blažilniki, stabilizator - zavore spredaj kolut-
ne (prisilno hlajene), zadaj kolutne - rajdni
krog 11,0 m - posoda za gorivo 60 l.
Mase: prazno vozilo 1210 kg - dovoljena
skupna masa 1695 kg - dovoljena obremeni-
tev strehe ni podatka.
Zmogljivosti: največja hitrost 194 km/h -
pospešek 0-100 km/h 9,5 s - poraba goriva
(ECE) 9,8/6,2/7,5 l/100 km.

Prostornina prtljažnika izmerjena z
AM standardnim kompletom 5 kovčkov
Samsonite (skupno 278,5 L):
1 × nahrbtnik (20 l); 1 × letalski kovček (36 l);
1 × kovček (68,5 l); 1 × kovček (85,5 l)

Kriterij ocenjevanja ((ŠŠtt..  ttooččkk  ==  oocceennaa)) : 0-180 = 1; 181-240 = 2; 241-300 = 3; 301-360 = 4; 361-420 = 5
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HVALIMO IN GRAJAMO
ocena 

Zunanjost (15)

Notranjost (140)

Motor, menjalnik (40)

Vozne lastnosti (95)

Zmogljivosti (35)

Varnost (45)

Gospodarnost (50)

Skupaj

Nova Nubira je zelo elegantna.

Prostora je za udobno vožnjo dovolj, notranjost je lična,
toda za boljšo oceno premalo moderna in dognana.

1,8-litrski motor nas je navdušil z dokaj zmerno pora-
bo in zmogljivostmi.

Vozne lastnosti bi bile pri živahni vožnji boljše, sicer
nimamo pripomb.

Pospeški in prožnost so povprečni, preseneča končna
hitrost.

Glede varnosti Nubira zadosti vsem sodobnim standar-
dom, z ničimer pa prav zelo ne izstopa.

V začetku je poceni, upoštevati pa morate precejšnjo 
izgubo denarja, ko boste avto prodajali.

Limuzina, nekaj športnosti zaradi solidnega motorja
in zelo privlačna cena. Če vas moti ime Daewoo, pa po-
čakajte kak mesec, saj se bodo Daewooji preimenovali v
Chevrolete.
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Moč: 90 kW (122 KM) 
Pospešek: 10,4 s
Največja hitrost: 194 km/h
Povpr. poraba: 9,8 l/100 km

Športnosti je več, kot smo jo sprva priča-
kovali, močan motor navduši, prav tako
največja hitrost. Glede lege na cesti pa
bi lahko pri Daewooju še veliko postorili.
Ker je sicer počutje v avtomobilu dobro
(udobje), si zasluži oceno dobro.

Užitek v vožnji:

Diagram menjalnika:

Diagram motorja:

CENA :
[Opel Southeast Europe]
OSNOVNI MODEL: 3.529.000 SIT
TESTNO VOZILO: 3.588.990 SIT
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Mere: širina vozila 1725 mm
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