
Gruzja to kraj, który stale się buduje 
i rozwija, więc i sieć dobrych as-
faltowych jezdni się powiększa, 
a wraz z nią towarzysząca infras-
truktura. Wciąż jednak w wielu 

regionach pozostaje kierowcy do 
dyspozycji mniej lub bardziej równy 
trakt, który nierzadko wygląda, 
jakby wytyczany i przecierany 
był kołami podążających nim po-
jazdów. Przeciętny kierowca będzie 

klął na dziury i przypominające 
Wielki Kanion koleiny, po deszczu 
wypełnione wodą i błotem, na spękany  
i kruszący się asfalt, na maksymalną 
osiągalną – nie dopuszczalną  

– prędkość rzędu 10-20 km/h. Na 
potoki przecinające drogi, które 
mogą straszyć zalaniem silnika 
(chociaż najczęściej wyglądają 
groźniej, niż są w rzeczywistości). 
Są jednak ludzie, tacy jak my, dla 

których stan i jakość dróg w Gruzji 
nie jest przeszkodą, ale wyzwaniem 
i przygodą. Potrafi być sprawd-
zianem możliwości samochodu, 
jego opon i samego kierowcy. 

Postanowiliśmy więc wypróbować 
możliwości Fiata Freemont na 
tych pół-offroadowych szlakach 
ze zwiedzeniem wyjątkowych 
zabytków, stąd wybór padł na 
szlak do Shatili. 

Szybko okazuje się, że nie na 
darmo Gruzini poruszają się po 
swoim kraju ogromną ilością samo-
chodów terenowych, z napędami, 
z reduktorami. I chętnie zawiozą 
spragnionego wrażeń turystę do 
zabytków niedostępnych dla zwykłych 
samochodów. My zdecydowaliśmy 
się jednak postawić na Freemonta.
Najpierw czekał nas szeroki, ale 
bardzo nierówny, zryty licznymi 
oponami szlak na wzgórze Gergeti. 
Samochody z niskim zawieszeniem 
raczej nie mają tu co robić. My się 
jednak nie poddajemy i powoli,  
ostrożnie, ale skutecznie wdrapu-
jemy się na szczyt. 

„Jedziecie do Gruzji? Przecież oni nawet dróg nie mają” – tak przed ruszeniem na wyprawę 

ostrzegali nas znajomi. Nie do końca słusznie. Faktycznie są regiony, w których zamiast drogi wita 

nas nierówny trakt. Dla wielu aut stanowią one wyzwanie. Jak poradzi sobie Fiat Freemont?
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Gruzini chętnie zawiozą spragnionego wrażeń 

turystę do zabytków niedostępnych dla zwykłych 

samochodów. My woleliśmy przetestować Fiata.

FIAT FREEMONT – WYPRAWA GRUZJA 2012

Gruzja 2012 

038-039_4x4_03_fiat.indd   38 5/23/12   3:23 PM



Z kolei na szlaku do Shatili z górki 
było łatwo, ale groźnie zrobiło się 
podczas powrotu, gdy z nieba 
lały się strumienie wody, a jazda 
bardziej przypominała podróż górską 
kolejką niż ostrożną i rozważną 
wspinaczkę. Tyle że nasza siedmio-
osobowa górska kolejka, bo tyle 
osób może pomieścić Freemont, 
próbowała z szaloną prędkością 
wjechać pod górę. 
Pomimo wysiłków za pierwszym 
razem się nie udało, błoto wciągnęło 
nas tuż przed przełęczą. Póki co, 
i jak na górską kolejkę przystało, 
pozostało nam tylko stoczyć się 
tyłem na dół. Tym razem bardzo 

pomalutku i ostrożnie. Z jednej 
strony rozmyty skraj osuwiska, 
a z drugiej pionowa ściana ze śnie- 
gu i błota skutecznie przemawiała 
do wyobraźni. Drugi podjazd, 

wyłączone ESP, nie ma żartów, 
rozpędzamy Fiata i prujemy w górę. 
Powtarzamy półgłosem naszą 
chwilową mantrę „jedź, jedź 
Fiaciku, jedź…”. I „Fiacik” jedzie. 
Test zaliczony na szóstkę. 

AKCJA SPECJALNA

Pierwszym sprawdzianem dla Fiata Fre-
emont okazała się Gruzińska Droga Wojenna. 
Jej nazwa pochodzi z XIX w., kiedy Rosjanie 
wzdłuż starożytnego szlaku wybudowali dro-
gę w celu łatwego i szybkiego przerzucania 
wojsk na Południowy Kaukaz. Na trasie znaj-

duje się Przełęcz Krzyżowa pozbawiona beto-
nowej nawierzchni. Po deszczu, czy wiosną, 
gdy topnieją śniegi, grzęzną tu nawet ciężkie 
TIR-y. Nasz Fiat Freemont nie trafił na aż tak 
ekstremalne warunki, ale i tak poradził sobie 
znakomicie. 

Jazda po górskich szczytach wymaga 
odpowiednich zabezpieczeń, takich 
jak system ESP wraz z układami Hill 
Start Assist (ułatwiającym ruszanie na 
wzniesieniu) i ERM przeciwdziałającym 
tendencji do wywrócenia się pojazdu. 
Fiat Freemont ma je wszystkie  
w podstawowym wyposażeniu. 

Wjechać w rejony dostępne „tylko dla orłów” to prawdziwa duma dla każdego  
kierowcy. Tyle, że nie wszystko zależy tu od umiejętności prowadzenia auta. To  
w dużej mierze dzięki zaletom Fiata Freemont udało się dotrzeć w wyjątkowe, ale 
trudno dostępne miejsca, wysoko w górach. 

Ekstremalny test Fiata:  15 225 km

Freemont był jak 

siedmioosobowa 

kolejka górska

 DANE TECHNICZNE

CO TESTUJEMY?
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OCENA: 5,5

„Wszystko, czego oczekujesz od samochodu” 
– głosi slogan reklamujący nowego Fiata Fre-
emont. Okazuje się, że nikt tu nie rzuca słów 
na wiatr. Zaskakująco duży i przestronny,  
z niezwykle elastycznym wnętrzem Fre-
emont już podbił serca setek rodzin. Postano-
wiliśmy jednak poddać Fiata cięższym wy-
zwaniom niż rodzinne wojaże. Przygotowali-
śmy dla niego ekstremalną trasę godną pro-
fesjonalnych aut terenowych. Oczekiwania 
dotyczące komfortu, spalania, niezawodno-
ści były wysokie. Zgodnie ze sloganem spro-
stał im bez problemu. Fiat wydaje się prak-
tycznie niezłomny. Jedyny minus - kiepsko 
radzi sobie z przeprawą przez wodę – głębszą 
niż 30 cm.

FIAT FREEMONT

 Silnik Diesla 170 KM    Trójstrefowa klima-
tyzacja 7 miejsc siedzących Dostęp bez-
kluczykowy 32 konfiguracje siedzeń  

Ponad 20 schowków Podnoszone siedzi-
ska dla dzieci  Przeglądy co 30 tys. km  

Systemy ESP, Traction Control, Active  
Hood, Brake Assist, Hill Start Assist, ERM
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