
Το Mini Cooper είναι το απόλυτο culture icon από τις αρχές των 60’s µέχρι και

σήµερα. Στην κορυφαία του έκδοση βέβαια µε τον υπετροφοδοτούµενο κινητήρα

1.6lt έγινε περισσότερο fashion trend αφού όλες οι high class γκόµενες το

ζητούσαν επιτακτικά το Cooper S για δώρο 20α γενέθλια τους από τον φραγκάτο

“µπαµπακούλη”. Παρόλα αυτά υπήρχε µία έκδοση που διαχώριζε υπερβολικά τα

µικρά γρήγορα cooper: το πολύ πιο εστιασµένο Mini John Cooper Works.

 

Οι µεγάλοι προβολείς στην µάσκα σηµατοδοτούν την συλλεκτική έκδοση World

Championship 50 που παρουσιάστηκε στα τέλη του 2009 γιορτάζοντας τα 50

χρόνια δυναµικής παρουσίας του Mini στους από την πρώτη κατάκτηση

τροπαίου πρωταθλήµατος F1 του 1959. Μόνο 500 πουλήθηκαν παγκοσµίως και

όπως καταβαίνετε το συγκεκριµένο Mini µε τα ταµπελάκια No 141 στα φτερά
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είναι υπερβολικά σπάνιο στην Ελλάδα.

 

Το WC50 βασίζεται στο κορυφαίο Mini John Cooper Works που διαθέτει πολύ

πιο δυναµικό bodykit από το Cooper S χάρις τους ανασχεδιασµένους

προφυλακτήρες, την µεγάλη εισαγωγή αέρος -µε επένδυση carbon παρακαλώ-

και την άκρως προκλητική φτερούγα στο πίσω µέρος.

 

Αυτά για όσο είναι ακίνητο. Μετά αναλαµβάνει η εξάτµιση Spec-R της Minispeed

που ανασταίνει νεκρούς.
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Το εντυπωσιακό πράσινο σκούρο χρώµα Connaught Green τονίζει την

µοναδικότητα του WC 50 αφού η συγκεκριµένη απόχρωση δεν διατίθεται σε

κανένα άλλο Mini.

 

Η εξάτµιση που ξεπροβάλει προκλητικά από το carbon diffuser µόνο

διακοσµητική δεν είναι. Απολύτως καµία επαφή µε οποιοδήποτε Mini έχετε

ακούσει! Το συγκεκριµένο Cooper κυριολεκτικά δεν σε αφήνει να αγιάσεις αφού

το βαθύ ηχητικό ρεπερτόριο περιλαµβάνει άπειρα σκασίµατα που σου φτιάχνουν

τη διάθεση για γρήγορη οδήγηση.

 

Σίγουρα είναι δυναµικό. Και παρά το µικρό του µέγεθος δεν αφήνει πολλά

περιθώρια για αµφισβήτηση. Όσοι το παρατηρούν από πίσω περιµένουν ότι θα

είναι γρήγορο. Αυτό που δεν περιµένουν είναι ένας κινητήρας που αποδίδει λίγο

πάνω από 250Ps και µπορεί ανά πάσα στιγµή να κάψει τα δύο µπροστινά

ελαστικά Toyo R1-R µε µεγάλη ευκολία. Και µε ανοιχτό clima.
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Ανοίγοντας τη βαριά -γερµανική- πόρτα βρίσκεσαι σε ένα πανέµορφο εσωτερικό

µε φετιχιστικές λεπτοµέρειες, όπως carbon επενδύσεις σε ταµπλό και door

panels και φυσικά το trademark του Mini το ταχύµετρο “ζυγαριά”. Φυσικά την

παράσταση κλέβουν τα εκπληκτικά bucket της Recaro (ειδική παραγγελία µε

επένδυση Alcantara!) που σηµειωτέον είναι extra ακόµα και στο Cooper JCW. Η

τιµή τους?

Καλύτερα να µην µάθεις αφού ξεπερνάει κατά πολύ έναν βασικό µισθό. Το κάθε

ένα φυσικά…

Με την ίδια ευκολία που θα σε πάει στην καθηµερινή διαδροµή µέχρι την

δουλειά, θα κατέβει χωρίς αύριο τη διαδροµή της Πεντέλης. Αυτό είναι πράγµατι

το κορυφαίο Cooper. Βέβαια σε αυτό συµβάλουν τόσο τα φαρδιά ελαστικά

215/45, η πλήρως ρυθµιζόµενη ανάρτηση Variant 3 της KW, οι aftermarket

αντιστρεπτικές και οι µπάρες θόλων µπροστά πίσω.
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Η οδική συµπεριφορά του WC50 σε ωθεί ξεζουµίζεις συνεχώς την δύναµη του

κινητήρα στις στροφές. Σε αυτό βοηθάει πολύ το µπλοκέ διαφορικό, η

καλορυθµισµένη ανάρτηση αλλά και τα δυνατά φρένα µε τις τετραπίστονες

δαγκάνες.
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Οι επεµβάσεις είναι περιορισµένες αλλά βοήθησαν τον κινητήρα Prince 1.6lt µε

άµεσο ψεκασµό να αποδώσει 260Ps. Εισαγωγή της NM, front mount intercooler

της Helix και ECU remap Stage 2 από την Minispeed συνθέτουν την συνταγή

της επιτυχίας κάτω από το καπό του Mini WC50.

 

 

 

 

SPECS
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ENGINE

Εισαγωγή αέρος NM

Ολόσωµη εξάτµιση Minispeed Spec-R

Front Mount Intercooler Helix

ECU Remap Stage 2 by Minispeed

 

SUSPENSION

Coilover KW Variant 3

Silent-blocks πολυουρεθάνης Alta Performance

Μπάρες θόλων µπροστά-πίσω M7

Αντιστρεπτικές Alta Performance

 

BRAKES

Mini JCW 316mm µε τετραπίστονες δαγκάνες της Brembo

 

WHEELS – TIRES

Toyo R1-R 215/45 R17

 

EXTERIOR

Full JCW Aero kit II

 

INTERIOR

Bucket καθίσµατα JCW – Recaro

Πολυόργανο PLX

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

 

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ

ΚΜ/Η SEC

0-60 3,09

0-80 4,58

0-100 6,24

0-120 8,04

0-140 10,53

0-160 13,37

0-180 18,33

0-200 23,03

 

ΡΕΠΡΙΖ

3η

Κm/h SEC

50-80 2,41

80-110 2,35

 

4η

Κm/h SEC

100-140 4,57

 

Roll On SEC

60-120 4,80

60-160 9,83

60-200 19,54

 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ

Mini Cooper JCW WC 50 (R56) | Speed Nation http://www.speednation.tv/?article=mini-cooper-jcw-wc-50-r56

7 of 8 24/12/2013 2:49 µµ



© 2011 Speed Nation. Trademarks belong to their respective owners. All rights reserved.

Μ SEC @ ΚΜ/Η

18 2,69@52,28

100 6,38@101,95

400 14,23@165,68
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