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Jeep Renegade 2.0 Multijet 16v 170 AWD AUT Trailhawkbese di lo: Dušan Lukič n foto: Peter Kavčič, Saša Kapetanovič

 Ko sem med ogledom prog za Jeep 
festival 2016 (o njem več na strani 24 
in 25) inštruktorju terenske vožnje mal-
ce zlobno pripomnil, da je taka oranžna 
barva odlična, ko se skotališ v grmovje, 
je ostal hladnokrven. Da je dno pobarva-
no temno in da itak vedno pristaneš na 
strehi, je ustrelil nazaj. Po prvih metrih na 
blatni progi motokros poligona v Šentvi-
du pri Stični sem se hitro spomnil na to 
izmenjavo mnenj.

Pa se je kljub spolzki vrhnji plasti blata, 
ki je bila posledica nočnega dežja, izka-
zalo, da takle Renegade nima posebnih 
težav. Oznaka Trailhawk namreč ne po-
meni le, da je še posebej prilagojen brez-
potjem (zato, na primer, boste z njegovim 
trebuhom le stežka nasedli), ampak tudi, 
da ima na kolesih vseletne gume rahlo 
zimskega profila z nekaj lamelami. In te 
so mirno ugriznile v blato, štirikolesni po-
gon, zapora sredinskega diferenciala in 
reduktor pa so poskrbeli, da je Renega-
de precej zlahka splezal tudi tja, kjer sem 
imel nekaj minut pozneje med fotografi-
ranjem precej težav peš ostati na nogah. 
Res je, malce je znal oplesti z zadkom – a 
je bilo to le v pomoč, da je šlo lepše okoli 
ovinkov in da ni bilo treba popuščati sto-
palke za plin.

170-konjski turbodizel je tako lahko di-
hal s polnimi pljuči, samodejni menjalnik 
v terenskih programih navzgor prestavlja 
pozneje, Trailhawkov trebuh (in tudi nos 

in zadek) pa je dovolj daleč od tal, da na 
prevojih ni treba nenehno skrbeti, da av-
to ne bi podrgnil ob tla. Še malce letanja 
po zraku se takšen Renegade ne ustra-
ši. Ne, za to, ali bo na terenu zmogel to-
liko, kot bo od njega zahteval voznik, se 
pri Renegadeu Trailhawku ni treba bati. 
Vsaj devet desetin voznikov se bo ustra-
šilo prej, preden bo avto blizu meja svo-
jih terenskih sposobnosti – in, ja, takšen 
Renegade je po tej plati upravičen do 
Jeepove značke, tudi zaradi sistema, ki 
zna pogonski sklop prilagajati različnim 
podlagam.

A Renegade je vendarle avto, ki se bo 
večinoma vozil po cestah, in na račun 
njegovih terenskih sposobnosti se je 
treba sprijazniti z nekaj kompromisi. Že 
omenjene terenu prijazne gume se na 
asfaltu ne morejo primerjati s klasičnimi 
letnimi gumami pa tudi z letnimi delno te-
renskimi gumami, namenjenimi SUV-om, 
ne. Hrupa je preveč, zavorna pot ni vr-
hunska. Tu je dobro poseči po doplačilnih 
platiščih z boljšimi gumami, pozimi pa ga 
prestaviti na zimske.

Razlika med 140-’konjskim’ dizlom, ka-
kršnega lahko dobite v preostalih različi-
cah Renegada, in 170-’konjsko’ različico, 
ki je trenutno na voljo v Trailhawku, izza 
volana ni tako velika, kot bi pričakova-
li. Delno je za to kriva tudi zelo umirjena 
nastavitev stopalke za plin (ki pride prav 
na terenu), in da je motor precej bolj zmo-

Če nekje v naravi naletite na živo, skorajda 
fluorescentno oranžno barvo, je največ možnosti, 
da pripada kakšnim reševalnim službam.

Oranžni

Jeep Renegade 2.0 Multijet 16v 
170 AWD AUT Trailhawk

CENA OSNOVNEGA MODELA S POPUSTI*: 34.390 EUR 
CENA TESTNEGA VOZILA BREZ POPUSTOV: 36.620 EUR  
CENA TESTNEGA VOZILA S POPUSTI*: 36.620 EUR
 
 ZAVAROVANJE AO: 696 EUR 

KASKO (+B,K), AO, AO+ :  1.719 EUR

NAŠE MERITVE
Okoliščine meritev:
T = 26 °C / p = 1.028 mbar / rel. vl. = 43 % / stanje kilometrskega števca: 1.523 km

POSPEŠKI
0–100 km/h: 10,3 s
402 m z mesta:  17,1 s (129 km/h)

PROŽNOST 
-Meritev s tovrstnim menjalnikom ni možna.

TRUŠČ V NOTRANJOSTI  dB
Hitrost (km/h) VI. prestava
90 61

ZAVORNA POT  
od 100 km/h: 45,1 m (AM meja 40 m)

PORABA GORIVA 
skupno testno povprečje 8,6 l/100 km
povprečje normnega kroga  6,3 l/100 km

TEHNIČNI PODATKI
Motor: 4-valjni – 4-taktni – vrstni – turbodizelski – gibna prostor-
nina 1.956 cm3  –  največja moč 125 kW (170 KM) pri 3.750/min 
– največji navor 350 Nm pri 1.750/min. 
Prenos moči: motor poganja vsa štiri kolesa – 9-stopenjski samo-
dejni menjalnik – gume 215/60 R 17 V (Goodyear Vector 4season).
Masi: prazno vozilo 1.610 kg – dovoljena skupna masa 2.080 kg.
Mere: dolžina 4.259 mm – širina 1.805 mm – višina 1.697 mm 
– medosna razdalja 2.570 mm – prtljažnik 351–1.297 l – posoda 
za gorivo 48 l. 
Zmogljivosti: največja hitrost 190 km/h – pospešek 0–100 km/h 
8,9 s – kombinirana povprečna poraba goriva (ECE) 5,8 l/100 km, 
izpust CO

2
 151 g/km.

HVALIMO IN GRAJAMO
 S terenske sposobnosti
 S zmogljivosti
 S robustnost
 ▼ nezanesljivo in nelogično delovanje omejevalnika 

hitrosti
 ▼ poraba
 ▼ preslab zaslon info-zabavnega sistema

Končna ocena

Renegade Trailhawk za vsakdanjo, mestno 
in cestno uporabo ni čisto v vrhu razreda, 
a se slika popolnoma spremeni, ko ga 
zapeljete izven ceste. Že na makadamu 
pokaže, da je tam kot doma, ko je pod 
kolesi le še blato, pa se začne res pravo 
veselje.

* Popusti in akcije po uradnem ceniku na dan zaključka redakcije.
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gljiv, se opazi šele na avtocesti, ko takšen 
Renegade zlahka zaide v za avtocesto 
krepko ilegalne hitrosti. Devetstopenjski 
samodejni menjalnik, ki se na terenu iz-
kaže, je na cesti malenkost preveč neod-
ločen in zaspan, tu ali tam pa lahko tudi 
ne ravno uglajeno cukne.

Da je Renegade vendarle bolj terenske 
sorte, dokazuje z ne limuzinsko natanč-
nim krmiljenjem, več hrupa vetra okoli 
karoserije in ne nazadnje s prijetno viso-
kim sedenjem in dobro preglednostjo. Da 
je nagibanja v ovinkih precej, je pričako-

vano, in da pogonska tehnika in oblika 
karoserije negativno vplivata na porabo, 
tudi. 6,3 litra porabe na normnem krogu 
ni malo, sploh za takšne, ki bi si Renega-
de kupili za čisto povprečno vsakdanjo 
uporabo. A takšni si ga lahko omislijo tudi 
s šibkejšim motorjem in brez štirikolesne-
ga pogona. Terenski prenos moči, vsele-
tne pnevmatike in samodejni menjalnik 
pač terjajo svoje.

O tem, da je v Renegadu dovolj prosto-
ra za družino, smo že pisali, in o tem, da 
so uporabljeni materiali tu in tam rahlo 

podpovprečni, tudi. Vzdolžnega pomika 
voznikovega sedeža bi lahko bilo več, a 
v celoti daje Renegadova notranjost ta-
kšen vtis, kot bi ga od Jeepa tudi pričako-
vali: malce ameriški, malo drugačen, ne 
vedno najboljši, a z značajem in dušo, ki 
sodi v tak avto. Če se v tak avto presede-
te iz (na primer) Wranglerja, vam bo takoj 
jasno, da ste ostali pri isti znamki in v še 
vedno resnem terencu. To pa je nekaj, s 
čimer se lahko pohvalijo le redki križanci 
oziroma SUV-i Renegadovega velikostne-
ga razreda. 


