
TESTY Trzy auta segmentu B z podstawowymi dieslami
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Ford Fiesta 1.4 TDCI
 Moc: 68 KM 

 0-100: 14,9 s 

 V maks.:  164 km/h

 Cena: 53 560 z∏

Opel Corsa 1.3 CDTI
 Moc: 75 KM 

 0-100: 14,5 s 

 V maks.:  163 km/h

 Cena: 51 400 z∏

Debiutująca Corsa musi zmierzyć się z doświadczonymi rywalami. Produkowana od 2002 roku Fiesta została odmłodzona w bieżącym roku. Fabia kurację odmładzającą   prz
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Testy ponad 1500 aut. Największa  baza danych w Polsce!
www.auto-swiat.pl/testy_porownania 
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Skoda Fabia 1.4 TDI
 Moc: 69 KM 

 0-100: 15,6 s 

 V maks.:  162 km/h

 Cena: 49 280 z∏

Nowa, czyli lepsza?
Najnowsza Corsa ma aspirację zostać liderem segmentu B. Czy większe nadwozie i nowoczesna stylistyka 
wystarczą, by pokonać doświadczonych rywali? W teście miejskie auta z silnikami Diesla o mocy ok. 70 KM

Gdy Fabia debiutowała 
na rynku, konkurenci zarzuca-
li jej, że wymiarami nadwozia 
bliżej jej do kompaktów niż do 
aut segmentu B. Stworzono 
wówczas dla niej specjalną 
klasę B+. Dziś, po 7  latach od 
prezentacji modelu, czeskie 
auto wygląda jak mikrus na tle 
tegorocznej nowości – Opla 
Corsy.  

Czy aby na pewno 
większa w środku?

Prawie 4 m długości, 1,5 m 
wysokości oraz ponad 1,7 m 
szerokości czynią z niej jeden 
z największych pojazdów 
w klasie. Dłuższe jest tylko 
Grande Punto (4,03 m). Zło-
śliwi zarzucają Oplowi, że 
Corsa D to pomniejszona Astra 
III. Ale mimo sporych rozmia-
rów nowy model Opla wcale 
nie oferuje rekordowej prze-
strzeni we wnętrzu. Owszem 
pasażerowie przednich i tyl-
nych siedzeń nie mogą narze-

kać na ciasnotę, ale starsi ry-
wale, choć mniejsi gabaryto-
wo, wcale nie mają się czego 
wstydzić. Fabia oferuje iden-
tyczną przestrzeń na nogi kie-
rowcy,  w Fieście z kolei więcej 
miejsca na kolana mają pasa-
żerowie tylnej kanapy. 

285-litrowy bagażnik Corsy 
jest spory, ale nie rekordowy.  
W tej klasie liderem pozostaje 
nadal Citroën C3 (305 l). Nie-
mal taką samą pojemność ku-
fra jak Corsa ma maluch For-
da. Ale z kolei po złożeniu 
siedzeń okazuje się najmniej-
szy (niecałe 950 l). Fabia ma 
mniejsze możliwości przewo-
żenia dużego bagażu (260 l), 
ale za to bije rywali na głowę 
pod względem ładowności 
(515 kg). 

Bagażniki Fiesty i Corsy 
choć mają zbliżoną pojem-
ność, to zdecydowanie różnią 
się budową. W Oplu siedzisko 
zamocowano na stałe, a kufer 
podzielono na dwie części. 

Dzięki temu po złożeniu oparć 
tylnej kanapy powstaje płaska 
podłoga. W Fieście i Fabii 
po powiększeniu bagażników 
powstają progi utrudniają-
ce wkładanie długich przed-
miotów.

Bagażnik Forda ma nomi-
nalnie pojemność 284 l, ale by 
go powiększyć, trzeba pod-

nieść niedzielone siedzisko 
tylnej kanapy i złożyć asmy-
metrycznie dzielone oparcie. 
Takie rozwiązanie nie jest 
praktyczne, gdyż po złożeniu 
oparć i tak nie ma możliwość 
przewiezienia pasażera na tyl-
nej kanapie. Poza tym kufer 
Fiesty szpecą gołe blachy 
oparć tylnych siedzisk. Otwie-

ranie bagażnika Forda możli-
we jest z wnętrza (przyciskiem 
na desce) lub zdalnie przyci-
skiem w pilocie. 

 
Ciekawy design, ale czy 
zawsze funkcjonalny?  

Nie mamy żadnych wątpli-
wości, że najlepiej kierowca 
będzie czuł się za 

ącą   przeszła w ubiegłym roku. Sprawdzimy, czy zwycięży popularny system Common Rail czy tradycyjna dla aut z grupy Volkswagena technika pompowtryskiwaczy
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Intuicyjna obsługa i kolorowe 
wzornictwo. Kierownica regulo-
wana tylko na wysokość. W wer-
sji Gold X seryjna klimatyzacja

 Ford 
  Fiesta

Trzy auta segmentu B

Oceniane są tylko wytłuszczone dane              *Przy przednich fotelach przesuni´tych o metr do ty∏u

Ford Fiesta wymiary (mm)
SzerokoÊç wn´trza p/t: 1390/1370
Rozstaw kó∏ p/t: 1474/1444
SzerokoÊç: 1685

Pojemność
bagażnika
284-947 l

640-840

700*
910-1100

190

Rozstaw osi 2486/długość 3918

520 340

9
0

0

94
0-

1
1
1
0

480 480

67
0

58
0

Górny schowek na dro-
biazgi, dolny obszerny

Otwieranie pokrywy 
bagażnika przyciskiem

Po złożeniu oparcia po-
wstaje nieduży próg

 Opel 
  Corsa

Oceniane są tylko wytłuszczone dane              *Przy przednich fotelach przesuni´tych o metr do ty∏u

Opel Corsa wymiary (mm)
SzerokoÊç wn´trza p/t: 1390/1380
Rozstaw kó∏ p/t: 1485/1478
SzerokoÊç: 1737

Pojemność
bagażnika
285-1100 l

590-830

655*
900-1130

230

Rozstaw osi 2511/długość 3999

550 340

9
4

0

93
5-

1
0
0
0

490 480

62
0

57
0

Centralny schowek wy-
starczająco pojemny

Podgrzewane fotele i kie-
rownica (opcja – 1650 zł)

Dwukomorowy bagażnik. 
Niepodnoszone siedzisko

 Skoda 
  Fabia

Oceniane są tylko wytłuszczone dane              *Przy przednich fotelach przesuni´tych o metr do ty∏u

Skoda Fabia wymiary (mm)
SzerokoÊç wn´trza p/t: 1385/1390
Rozstaw kó∏ p/t: 1424/1419
SzerokoÊç: 1646

Pojemność
bagażnika
260-1016 l

610-850

870*
890-1130

240

Rozstaw osi 2462/długość 3960

620 380

9
2
0

93
0-

1
0
1
0

500 480

62
0

55
0

Schowek dwukomorowy 
z funkcją chłodzenia

System antybuksujący 
ASR za dopłatą 500 zł

Duże zagłówki ograni-
czają widoczność do tyłu

s

64
0

14
32

70
0

14
88

65
0

14
36

Nowoczesna stylistyka. Sterowa-
nie radiem w kierownicy. W En-
joy regulacja kolumny kierowni-
cy w dwóch płaszczynach

Mało wyszukany design. Kierow-
nica regulowana w dwóch płasz-
czyznach. W wersji Mint seryjna 
klimatyzacja manualna
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kierownicą Corsy. Zastoso-
wano tu najlepsze materiały 
wykończeniowe, także stylisty-
ka deski rozdzielczej jest najcie-
kawsza. Fotele są obszerne
i mają dobre wyprofi lowanie. 
Ponadto Opel, podobnie jak 
Skoda, ma dwupłaszczyznowo 
regulowaną kierownicę. Fotel 
kierowcy Fiesty został popraw-
nie wyprofi lowany, ale jego sie-
dzisko jest za krótkie.

We wnętrzu Fabii wyczuwa 
się upływ czasu, jej kokpit 

Poniżej 2 tys. obr./min wykazu-
je słabość, która szczególnie 
ujawnia się przy ruszaniu. Trze-
ba dodać sporo gazu, by silnik 
nie zgasł. Jego niewątpliwą za-
letą jest za to najniższe zużycie 
oleju napędowego.

Turbodiesel Corsy ma rów-
nież 4 cylindry i wykonany jest 
w technice 4 zaworów na cylin-
der. Opel ma najlepszą dynami-
kę, a także dzięki najwyższemu 
momentowi dobrą elastycz-
ność. Jest dobrze wyciszony 

s

w niemal niezmienionej formie 
produkowany jest od 1999 ro-
ku. Fiesta ma bardziej nowo-
czesny design i żywszą kolory-
stykę, ale podobnie jak Fabia 
nie przekonuje jakością mate-
riałów. Za to w obydwu autach 
obsługa wszystkich przyrządów 
jest intuicyjna, czego do końca 
nie można powiedzieć o Corsie. 
Zastosowano znany z Astry III 
system obsługi  kierunkowska-
zów i klimatyzacji, które wyma-
gają przyzwyczajenia. 

W Corsie słupki A wyposażo-
no w okienko. Wygląda este-
tycznie, ale nie poprawia wi-
doczności na boki. W Fabii duże 
zagłówki tylnej kanapy ograni-
czają widoczność w lusterku 
wstecznym. 

Moc zbliżona, ale różna 
technika w silnikach

Podstawowe jednostki wyso-
koprężne mają moc około 70 
KM. To w pełni wystarcza do 
sprawnego przemieszczania 

się, a poza tym jest dobrym spo-
sobem na oszczędną jazdę. Sil-
niki, choć mają niemal iden-
tyczną moc, to różnią się budo-
wą, pojemnością i osiągami. 
Dieslowski napęd Fiesty to 
4-cylindrowa jednostka o po-
jemności 1,4. Zastosowano tu 
tylko 2 zawory na cylinder, ale 
wyposażono ją w system wtry-
sku bezpośredniego Common 
Rail. Silnik ma poprawną dyna-
mikę, ale z kolei wyróżnia się 
największą dziurą turbinową. 

Wszystkie samochody prowadzą się poprawnie. Fabia ma najbardziej komfortowo zestrojone zawieszenie, Corsa i Fiesta mają sztywniejsze układy jezdne

s
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i nie hałasuje tak, jak 3-cylin-
drowa jednostka Skody. 
Oszczędność Volkswagena (sil-
nik 1.4 TDI z Polo) polegająca 
na zastosowaniu 3-cylindrowej 
jednostki nie była naszym za-
dniem słusznym posunięciem. 
Poza tym silnik wykonany jest 
w tradycyjnej dla rodziny VW 
technice pompowtryskiwaczy. 
Jednostka Skody ma większe 
wibracje, a w dodatku gorsze 
osiągi oraz wyższe zużycie pa-
liwa. Ale trzeba przyznać, że 
wśród konkuretów najwcześ-
niej załącza turbinę.

Dobre prowadzenie 
kosztem komfortu

Wiek konstrukcji auta naj-
szybciej wyczuwa się po ukła-
dzie jezdnym. Dlatego nietrud-
no  było odkryć, że Opel ma 
najbardziej dopracowane za-
wieszenie. Zestrojono je dość 
sztywno, co w połączeniu z bar-
dzo bezpośrednim układem 
kierowniczym pozwala na dy-
namiczną jazdę na zakrętach. 
Komfort jazdy jest zadowalają-
cy, ale tylko na równych na-
wierzchniach. Poprzeczne nie-
równości nie są dostatecznie 
fi ltrowane przez układ jezdny.

Również pewne niedostatki 
komfortu wykazuje twarde za-
wieszenie Forda. Nieobciążone 
na dziurawych drogach ma ten-
dencje do podskakiwania. Przy 
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Trzy auta segmentu B

s

Porównujemy osiągi, ceny, wyposażenie, przestronność, komfort
Wyniki testu porównawnczego

Maks. 
punk tów

Miejsce w teÊcie Tak oceniamy

Testowane modele Fiesta Corsa Fabia

 1 2 3 

Punktacja Corsa Fabia Fiesta
Nadwozie

Prze stron noÊç z przodu 40 36 37 34
Prze stron noÊç z tyłu 30 26 26 27
Pojemność i funkcjonalność ba ga˝ ni ka 20 18 15 17
¸a dow noÊç 20 16 19 16
Masa holowanej przyczepy 10 10 7 5
Siedzenia i pozycja za kierownicą 30 29 27 25
WidocznoÊç/ergonomia 30 25 25 28
Jakość wykończenia i materiały 20 19 15 17
Su ma punktów 200 179 171 169

Napęd i zawieszenie

Przyspieszenie 25 18 10 16
Prędkość maksymalna 10 7 7 7
Skrzynia biegów/przełączanie 15 14 15 13
Zachowanie się podczas jazdy 30 28 24 27
Komfort jazdy 30 24 28 23
Układ kierowniczy/średnica zawracania 20 19 17 18
Su ma punktów 130 110 101 104

Koszty

Cena 50 22 25 19
Zużycie paliwa 30 26 24 28
Wyposażenie z zakresu komfortu 30 2 9 3
Wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa 30 3 7 7
Ubezpieczenia 20 14 18 13
Gwarancja 20 18 16 18
Przeglàdy 20 20 8 12
Su ma punktów 200 105 107 100

Wynik koƒcowy 530 394 379 373
Je Êli nie przy wià zu jà Paƒ stwo wa gi do któ re goÊ z kry te riów, przy zna ne punk ty mo˝ na od jàç od ogól nej punk ta cji i wy kre owaç swo je go 
w∏a sne go fa wo ry ta

Dane producenta

Sil nik – typ/cy lin dry/za wo ry t.diesel R4/8 t.diesel R4/16 t.diesel R3/6
Po jem noÊç sko ko wa (cm3) 1399 1248 1422

Moc mak symalna (kW/KM/obr./min) 50/68/4000 55/75/4000 51/69/4000
Mak s. mo m. ob rotowy (Nm/obr./min) 160/2000 170/1750-2500 155/1600-2800
Skrzy nia bie gów/napęd na koła man. 5 man. 5 man. 5
Napęd na koła przednie przednie przednie
Ha mul ce przód/ty∏ tw/b tw/b tw/t
Ogu mie nie au ta te sto wa ne go (przód, tył) 195/50 R 15 185/65 R 15 185/60 R 14
Po jem noÊç zbior ni ka pa li wa (l) 45 44 45
Masa własna/ładownoÊç (kg) 1145/425 1145/425 1120/515
Masa przyczepy z hamulcem (kg)  750 1200 900
Osiągi*

Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 14,9 14,5 15,6
Pr´d koÊç mak sy mal na (km/h) 164 163 162

Zużycie paliwa w mieście  (l/100 km) 5,4 5,8 6,0
Zużycie paliwa poza miastem  (l/100 km) 3,8 3,9 4,2
Zużycie paliwa średnie  (l/100 km) 4,4 4,6 4,8

Ârednica zawracania (m) 10,4 10,5 10,5
Wyposażenie

Wersja wyposażeniowa Gold X Enjoy Mint

Airbagi kierowcy/pasa˝era S/S S/S S/S
Airbagi boczne/kurtyny powietrzne S/N 4000** S/N
ABS/ESP S/N S/2000 zł S/N
El. ster. szyby p/t S/N S/N S/700 zł
El. ster. lusterka/podgrzewanie 1000** S/400 zł S/S
Refl ektory przeciwmgielne 2000** 700 zł S
Klimatyzacja man./aut. S/N 4650/6250 zł S/N
El. ster. okno dachowe 2000 zł 3500 zł N 
Radio z CD/komputer/tempomat 1900/600 zł/N 1800/1350 zł** 1750 zł/S/650zł
Czujniki parkowania/czujnik deszczu 1900/350 zł 1400/500 zł S/N
Przeglądy i gwarancje

Przeglàdy co 20 tys. km co 30 tys. km co 15 tys. km
Gwa ran cja me ch./perforacyjna (lata) 2 lata/12 lat 2 lata/12 lat 2 lata/10 lat
Cena    53 560 zł 51 400 zł 49 280 zł
tw – tar czo we wen ty lo wa ne, t – tarczowe, b – bębnowe, *dane fabryczne; **pakiet; S – stan dard; N – niedost´pne

Skàd te punkty?

Przestronne wnętrze, duży 
bagażnik oraz dobre wykoń-
czenie zapewniły w tej kate-
gorii zwycięstwo Corsie. Ford 
zdobywa najwyższą ilość 
punktów za przestronną tyl-
ną kanapę i dobrą widocz-
ność. Fabia ma także prze-
stronne wnętrze oraz najwyż-
szą ładowność.

W tej kategorii także wygrywa 
Corsa mająca najlepszy układ 
napędowy. Dobrze się prowa-
dzi, choć ma braki w komfor-
cie. Napęd Fabii okazał się 
najmniej dynamiczny, ale 
zawieszenie najbardziej pa-
sujące na polskie drogi.

W tej kategorii Fiesta mogłaby 
prześcignąć Fabię, ale mu-
siałaby mieć niższą cenę. 
Ford oferuje 4 airbagi. Opel 
traci sporo z powodu ubogie-
go seryjnego wyposażenia. 
Fabia ma dobrą cenę, wypo-
sażenie i tanie ubezpieczenie. 
Traci punkty za gwarancję 
i najwyższe spalanie. 

Wygrywa nowa Corsa, ale starzy wyjadacze niełatwo oddają pole 
rywalowi. Atutem Opla jest atrakcyjne i bezpieczne nadwozie, któ-
re dzięki dobrej przestronności pozostaje praktyczne i funkcjonal-
ne. Także na pochwały zasługuje prowadzenie auta, które pozwala 
na dynamiczną i jednocześnie bezpieczną jazdę. Jego 75-konny, 
dieslowski silnik nie jest demonem prędkości, ale równomiernie 
rozwija moc, będąc przy tym oszczędny. Na drugim miejscu znala-
zła się dojrzała Fabia, która pod względem stylistyki nieco odbiega 
już od nowoczesnych aut. Ale to sprawdzona konstrukcja 
z komfortowym układem jezdnym, oferowana za atrakcyjną cenę 
i dobrze wyposażona. Fiesta po tegorocznych zmianach jest na 
pewno bardziej atrakcyjna. Auto nie ma poważniejszych wad, ale 
oferta cenowa tego modelu mogłaby być bardziej interesująca. 

PODSUMOWANIE

maksymalnym załadowaniu 
auta podróżnymi i bagażem 
kierowca musi zachować czuj-
ność. W takich sytuacjach tył 
auta wykazuje lekką nadste-
rowność. Układ kierowniczy 
zapewnia dobre wyczucie.

Fabia, choć już nie najmłod-
sza, prowadzi się bez zarzutu. 
Auto dobrze wybiera nierów-
ności nawierzchni, pozostając 
komfortowe. Także szybkie po-
konywanie zakrętów nie sta-
niowi dla niego problemów.

Pod koniec roku dilerzy prze-
ścigają się w promocjach ceno-
wych i wyposażeniowych. Tak 
właśnie jest z Fabią i Fiestą. 
Ford oferuje swój model w pro-
mocji o 3 tys. zł tańszy w wersji 
Gold X z klimatyzacją manual-
ną. Testowy egzemplarz wypo-
sażony był dodatkowo w pakiet 
21 (podgrzewana przednia szy-
ba, światła przeciwmgielne, 
elektrycznie regulowane, skła-
dane i podgrzewane lusterka, 
zdalnie sterowany centralny 
zamek, czujnik deszczu 
i automatycznie włączane 
światła) za 2800 zł. Fabia z wy-
posażeniem Mint także ma se-
ryjną klimatyzację, światła 
przeciwmgielne, komputer po-
kładowy, elektrycznie sterowa-
ne i podgrzewane lusterka. 
Nowy Opel ma dobrą cenę, ale 
wyposażenie seryjne ubogie.

Janusz Borkowski

Corsa wyróżnia się nie tylko designem, lecz także wymiarami
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