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DIEWOO: NEIIA
Nexia je elegantní moderní vùz vyrábìný ve tøech typech karosérie. Je dodáván se

dvìma typy motorù s jednou nebo dvìma vaèkovými høídeli v hlavì válcù, s elektronic-
kým vstøikováním paliva a pìtistupòovou m;anuální nebo automatickou pøevodovkou.
Nexia stanovuje nová mìøítka na výkon, be7:.peènost a pohodlí sportovních limuzín.

1 ,5litrové motory Nexia mají vícebodové vstøikování paliva, což Vám zaruèí skvìlý vý-
kon, úsporu paliva a nízké emise. Elektronické zapalování zaruèuje okamžité nastarto-
vání za jakýchkoli podmínek. Modely GTX a GLX jsou vybaveny dvìma vaèkovými høí-
delemi v hlavì válcù, 16ventilovým motorem s výkonem 66 kW pøi 4800 otáèkách za mi-
nutu. Modely GL jsou pohánìny motorem s jednou vaèkovou høídelí v hlavì válcù,
s výkonem 55 kW pøi 5400 otáèkách za minutu.

V deformaèních testech Nexia snadno splní evropské bezpeènostní normy. Nexia je
vybavena v souèasné dobì nejmodernìjšími bezpeènostními prvky. Rozsáhlé použití
poèítaèového designu a nepøetržité testování v našich laboratoøích zajiš•ují vìtší pev-
nost karoserie. Nexia se vyznaèuje plnou skoøepinovou karoserií a vlastní kabina je tvo-
øena vyztuženým bezpeènostním prostorem mezi pøední a zadní deformaèní zónou, od-
povídající evropským normám. Nárazníky využívají tøístupòový absorpèní systém, kdy
výztuha tlumící nárazy je vložena mezi rám a èelo nárazníku. Tímto zpùsobem jsou v pøí-
padì nehody minimalizována zranìní osob a poškození vozu. Pøední a zadní dveøe
Nexie jsou opatøeny horizontálními boèními výztuhami proti nárazu s prùmìrem 28 mm,
èímž se zajiš•uje úèinná ochrana cestujících.

Volant vybavený airbagem poskytuje øidièi zvýšenou ochranu. Dveøe, které se neza-
klíní, jsou dalším bezpeènostním prvkem. V pøípadì tìžké kolize pøední dveøe, tlaèené
dozadu, nemohou zaklínit zadní dveøe. Místo toho se posunou po povrchu zadních dve-
øí, takže se dají snadno otevøít. Nexia mùže být vybavena moderním 4kanálovým antib-
lokovacím systémem ABS, který zabraòuje zablokování kol pøi prudkém brzdìní na kluz-

kém povrchu.

Rychlejší Toèivý moment vzrostl na 130 N.m pøi 3200
než Racer otáèkách. Motor 1,5 MPi viditelnì pøidal

vozidlu na dynamice a zlepšil zátah už od
Délka Nexie narostla oproti nízkých otáèek. Pomìrnì tìžký, ale také

sedanu Racer se stupòovitou ekonomický stálý pøevod (3,53:1) u staršího
zádí na 4480 oproti p6vodním Raceru právì v první fázi rozjezdu zpoma-
4260 milimetrùm. Je to dáno loval akceleraci. Tento pocit jsme u Nexie
novým tvarem plastových nárazníkù (obsa- už nemìli. Automobil ve všech provozních
hují tøístupòový tlumicí systém nárazu), kte- režimech držel krok s moderními šestnácti-
ré vpøedu pøecházejí do úplnì nové masky stovkami. Pneumatiky Kumho 175/70 R 13
chladièe, kapoty i svìtlometù a vzadu do umožòovaly rychlý a bezpeèný prùjezd za-
lépe tvarované zádi se zcela novými kon- táèek i na mokré vozovce. Nejvìtší rychlost
covými svìtly. U dveøí, které dostaly boèní na ètvrtý pøevodový stupeò jsme namìøili
výztuhy pøitom výrobce zdùrazòuje, že se 171 km/ho
jejich zavírací mechanismus nezasekává Zrychlení pøi obsazení dvìma osobami se
a neblokuje ani pøi zborcení dveøí pøi havá- nám sice jen jednou za ètyø mìøení podaøi-
rii. 10 dostat na hodnotu pod 13 sekund (vý-

Velmi nás potìšil motor Nexie vybavený robce uvádí 12,6) dosažená hodnota je
vícebodovým vstøikováním u nìhož byl uvá- však vzhledem k pohotovostní hmotnosti
dìn výkon 55 kW pøi 5400 otáèkách. automobilu pøes jednu tunu velmi slušná.


