
Nismo še strnili vtisov po mogočnem avtomobilskem 
salonu v Frankfurtu, že nova avtomobilska afera »Diesel-
gate«. Prav gotovi nismo, da je šlo pri aferi samo za preveliko 
količino strupenih izpuhov in z njimi povezano goljufijo, 
ki jih je odkril neki ameriški administrator, mogoče pa 
je šlo za odstranitev izvršnega šefa Volkswagen grupe, 
Winterkorna, ki je pred meseci odstranil svojega šefa Dr. 
Piëcha. Igre v velikih krogih so vedno zastrte s tančico 
skrivnostnosti, pa saj je prenekaterim jasno, da glavne niti 
v svetovnem gospodarstvu vlečejo gospodje v globokih 
usnjenih naslanjačih s cigarami in z viskijem v roki. No, pa 
pustimo ta preigravanja v vodstvih koncernov njihovim 
delničarjem in nadzornim svetom, mi poslušni kupci 
pa preusmerimo pozornost v onesnaževanje okolja s 
strupenimi izpuhi naših štirikolesnih ljubljenčkov. Naši 
ljubljenčki niso tako veliki onesnaževalci okolja, kot si 
marsikdo misli. Avtomobili v svetovnem merilu prispevajo 
manj kot 20 % škodljivih emisij v ozračje. Prav tako velik 
onesnaževalec kot je avtomobil, je živinoreja, saj živali 
odvajajo neverjetne količine ogljikovega dioksida in 
drugih strupenih emisij. In prireja živali je zaradi strmo 
rastočega svetovnega prebivalstva v velikem porastu. 
Včasih so naši predniki jedli meso ob praznikih in zmagah, 
mi smo v mladosti dobili na krožnik meso enkrat tedensko, 
naši otroci pa niso več zadovoljni, če vsak dan zrezek ne 
gleda preko krožnika. Eden največjih onesnaževalcev 
so elektrarne, ki bogato kurijo fosilna goriva in smešno 
je, ko se kakšen ponosni lastnik električnega avtomobila 
hvali, da je ekološko osveščen, a bebavec ne ve, da je 
njegova elektrika »umazana«. Treba bo premakniti kar 
nekaj v naših glavah in spoznati, kdo so glavni krivci za 
katastrofalno onesnaženje našega planeta in se strezniti, 
da tako ne gre več naprej! 
No, naš avto pa je dežurni krivec prav za vse, a zanima 
me, kako bi se ti kritiki avtomobila vozili po svetu, če ga 
ne bi bilo. Enostavno je avtomobil nepogrešljiva iznajdba 
in velika pridobitev za človeka. In kaj je rešitev? Električni 
avtomobili zagotovo ne! Seveda je električni avtomobil 
bodočnost, samo z uporabo čiste elektrike in brez 
pretežkih baterij. Milijardo obstoječih avtomobilov ni 
možno kar odpeljati na smeti. Batni motorji bodo še kar 
aktualni! Rešitev je, da avtomobilu najdemo čisto gorivo, 
ki ne bo oddajalo škodljivih emisij. To je danes glavni 
smoter tako politike, gospodarstva kot iznajditeljev. Le 
to nas lahko reši. Govori se o vodi, ki je tako ali drugače 
čudežna snov. Njena dva atoma vodika in atom kisika 
imata neverjetno energetsko moč in v njih je ena sama 
čistoča in božanskost.  

Matjaž Tomlje

Batni motorji bodo 
še kar aktualni! 
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Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost 
(ur.l. RS št. 89/98) sodi mesečnik med proizvode, 
za katere se obračunava DDV po stopnji 9,5 %. 

Za vse prispevke veljajo avtorske pravice in so 
zaščiteni. Nenaročenih rokopisov ne vračamo. 
Vse pravice so pridržane. Ponatis celote ali 
posameznih delov je dovoljen samo s pisnim 
privoljenjem uredništva, enako kot vsako drugo 
mehansko ali elektronsko razmnoževanje.
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Fordovci so nam v centru varne vožnje na Vranskem predstavili kar šest novih modelov, največ pozornosti pa je bil seveda 
deležen ikonični Mustang, ki je prvič v 50-letni zgodovini na voljo tudi evropskim kupcem, tako v fastback kot tudi v brezstrešni 
izvedenki, bodisi s klasičnim motorjem V8 s 5.0 litri delovne prostornine in 426 KM bodisi v šibkejši inačici z 2.3-litrskim štirivaljnim 
EcoBoostom, ki proizvede 317 KM. Prednji žarometi pod pokrovom poskrbijo za agresiven videz, k čemur pripomore tudi nizka, 
široka drža s privzdignjenim zadkom. Gre za tehnično najnaprednejši Mustang doslej, ki je opremljen z novim podvozjem z 
neodvisnim sprednjim in zadnjim vzmetenjem. Med tehnološko naprednimi inovacijami je v novem Mustangu na voljo tudi 
sistem povezav SYNC 2, ki vozniku omogoča glasovno upravljanje zvočnega sistema, navigacije, klimatske naprave in povezanega 
mobilnega telefona. Šibkejši fastback je na voljo od 43.100 evrov dalje (47.800 evrov je potrebno odšteti za kabrioleta), živalski 
osmak pa stane 61.200 evrov (67.300 evrov za kabrioleta). Cene veljajo v kombinaciji z ročnim šeststopenjskim menjalnikom. 
Temeljite prenove so bili deležni tudi vsi člani družine max. Prenovljena C-maxa sta na voljo z novimi motorji, obljubljata nižjo 
porabo, premierno sta na voljo z novimi tehnologijami kot so dinamični biksenonski žarometi, aktivna pomoč pri parkiranju, 
preprečevanje naleta itd. C-max je na voljo od 15.370 evrov s paketom opreme Trend. Tudi novi S-max in galaxy se ponašata z 
novimi tehnologijami kot so prilagodljivo krmiljenje, električno poklopni zadnji sedeži (galaxy ima električno pomične sedeže 
tudi v tretji vrsti), dinamični LED žarometi z zaščito proti bleščanju itd. Vrh ponudbe za S-maxa predstavlja nov motor z dvema 
turbinama 2.0 TDCi, ki proizvede 210 KM, v kombinaciji s powershift samodejnim menjalnikom pa naj bi porabil zgolj 5,5 litrov 
na 100 km. Predstavil se nam je tudi mali urbani športni terenec ecosport, ki temelji na platformi Fieste, dobil pa je zgolj le nekaj 
minimalističnih popravkov. Na voljo je s tremi motorji in dvema paketoma opreme, za vstopni model je potrebno odšteti 16.850 
evrov, rezervno kolo, nameščeno na zadku, pa je po novem opcijsko.
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Domače novosti

Ekipa Mercedes-Benza nam je na idiličnem golf igrišču na 
Smledniku predstavila dve novi terenski vozili, modela GLC in 
GLE. Manjši GLC je druga generacija premium terenca srednjega 
razreda, ki se je pred tem imenoval GLK. Za zunanjo podobo je tako 
kot pri ostalih prenovljenih modelih Mercedes-Benza odgovoren 
slovenski oblikovalec Robert Lešnik in njegova ekipa, notranjost 
GLC-ja pa je povzeta iz modela razreda C. Z drugo generacijo se 
je novi GLC znebil malce ponesrečene, škatlaste oblike, kupcem 
pa so na voljo tri različice karoserije. Poleg klasične si je možno 
omisliti še bolj terensko naravnano vozilo, z večjim vstopnim 
kotom vozila in z dodatno zaščito spredaj, ter športno izvedbo 
AMG. V primerjavi s prvotno generacijo ponuja novi GLC občutno 
več prostora za potnike tako spredaj kot tudi zadaj, kjer imajo sedaj 
potniki na voljo 34mm več prostora za noge, občutno večji pa je 
tudi prtljažni prostor, ki v osnovi sprejme kar 580 litrov prtljage. 
Vsi modeli GLC so serijsko opremljeni s štirikolesnim pogonom 
4Matic, devetstopenjsko avtomatiko, ponašajo se z varnostnimi 
in asistenčnimi sistemi, ki jih poznamo že iz modelov C, E in S, 
opcijsko pa je na voljo tudi zračno vzmetenje Air Body Control. 
Vstopni model GLC 220d 4Matic je na voljo od 46.600 evrov, 
prvič v tem razredu pa si bo možno omisliti tudi priključni hibrid 
GLC 350e 4Matic s posebej prilagojenim sedemstopenjskim 
menjalnikom.
Novi GLE pa zamenjuje legendarni razred ML, ki je svojo pot 
začel leta 1997 in postavil številne standarde v razredu športnih, 
luksuznih modelov SUV. Od predhodnika, ki je na ceste v tretji 
generaciji zapeljal leta 2011, se ne razlikuje tako kot modela GLC 
in GLK. Prednja maska se od zdaj naprej ponaša z zgolj dvema 
lamelama, serijske so dnevne LED luči, ki so malce spremenile 
tudi izgled na zadku vozila, v notranjosti pa najdemo nov volanski 
obroč, nov multimedijski zaslon, postavljen na vrh armaturke in 
številne nove barvne kombincije. GLE 250d 4Matic s serijskim 
samodejnim devetstopenjskim menjalnikom je na voljo od 
58.990 evrov dalje.

Mercedes-Benz GLC in GLE
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Summit motors Ljubljana je 
s Smučarsko zvezo Slovenije 

podaljšal partnersko 
sodelovanje tudi v sezoni 

2015/2016, tako za nordijski 
kot alpski del reprezentanc, 

ki vključuje žensko in moško 
reprezentanco.

Ford Mustang, družina Max in EcoSport



Ime Tucson je vsem že dodobra poznano, saj je prvi 
Tucson na ceste zapeljal že leta 2004, leta 2010 pa so 
ga preimenovali v model ix35, s tretjo generacijo pa se 
Hyundai zopet vrača k bolj markantnemu imenu. V Evropi 
je bilo od leta 2000, odkar so štartali s prodajo modela 
Santa Fe, prodanih že več kot 1,2 milijona športnih 
terencev, leta 2014 pa so športni terenci predstavljali 
več kot 25 % vse prodaje, zato je novi Tucson izjemnega 
pomena za Hyundai in bo nosil tudi veliko prodajno 
odgovornost. Na prvi pogled je novi Tucson veliko bolj 
drzen in športen v primerjavi s predhodnikom ix35. 
Mogočna šesterokotna maska s prečnimi kromanimi 
letvami mu daje agresiven izgled, njegove ostre linije pa 
poudarjajo športnost vozila, ki jo zaznamo tudi na zadku 
s horizontalnimi linijami, z dvojnim zaključkom izpušne 
cevi in z LED lučmi. Notranjost je prostorna in premijsko 
naravnana, vozniku so na voljo številni asistenčni 
sistemi, ki izboljšujejo vozno izkušnjo, prav tako razvaja 
bogata dodatna oprema. Omenim naj samodejno 
odpiranje prtljažnih vrat, za katero ni potrebna brca pod 
odbijačem, temveč je dovolj, da stojimo ob avtomobilu 
le tri sekunde. Na voljo je pet agregatov, dva bencinska 
in trije dizli v razponu moči od 85 do 136 kW. Novi Tucson 
z motorjem 1,6 GDI in opremo trend je promocijsko na 
voljo od 19.990 evrov dalje.

Velemojster za avtomobile in vulkanizerstvo Jože Imperl 
je v svojem centru na vhodu v Domžale omogočil dvema 
zagnanima avtomobilskema trgovcema, katera se odzivata 
na ime »A2 avtodeli Domžale«, da odpreta dobro založeno 
trgovino z avtomobilskimi deli. Mladeniča Anže in Aleš vam 
bosta v trgovini ponudila avtodele: zavore, dele podvozja, 
brisalce, filtre pnevmatike, olja, dodatno opremo za avtomobile, 
strešne prtljažnike, avtokozmetiko in še kaj se bo našlo. Za tiste, 
ki Domžal ne poznate, jih boste našli na naslovu: A2 avtodeli, 
Ljubljanska cesta 1, 1230 Domžale, ali jih kontaktirate po telefonu 
na 01/620 87 74, 041 922 781 ali jim pošljite elektronsko pošto 
na naslov:  a2avtodeli@gmail.com.

Evropsko različico modela Celerio, ki je bila prvič 
predstavljena lani na ženevskem avtosalonu, je od danes 
dalje mogoče kupiti tudi pri slovenskih pooblaščenih 
trgovcih Suzki za ceno 8.599,00 EUR z vključenim DDV-
jem. Čeprav gre za vozilo A-segmenta, Celerio kljub 
kompaktnosti zagotavlja precej prostorno notranjost 
in največji prtljažnik v svojem razredu s prostornino 
254 litrov. Skupaj z zmanjšano težo vozila, izboljšano 
aerodinamiko in varčnim enolitrskim bencinskim 
motorjem pa dosega z 99 g/km eno izmed najnižjih 
stopenj emisij CO

2
 v svojem razredu.
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Suzuki Celerio

A2 Avtodeli Domžale

Domače novosti

Hyundai Tucson

Anže Vehar, Jože Imperl in  Aleš Hrastnik



Afera Volkswagen je izbruhnila, ko je ameriška agencija za zaščito okolja (EPA) sporočila, da je Volkswagen, največji 
evropski proizvajalec avtomobilov, na določene dizelske modele svojih vozil nameščal sporno programsko opremo, ki 
omeji izpuhe škodljivih izpušnih plinov iz vozil v času uradnega testiranja, med normalno vožnjo pa se izklopi. Iz podjetja 
so nato sporočili, da so po svetu s spornim programom opremili kar 11 milijonov dizelskih vozil, samo na ameriškem trgu 
so to počeli sedem let. Mednarodni svet o čistem transportu je potem odkril, da avtomobili v resnici med vožnjo izpustijo 
v ozračje 40-krat več škodljivih snovi, kot to dovoljujejo standardi EPA, ki so glede dizla višji od evropskih. Škandal je že 
sprožil vrsto dodatnih preiskav po vsem svetu, ustavila se je prodaja Volkswagnovih dizelskih vozil v ZDA, na finančnih 
trgih pa niso padle le delnice vodilnega svetovnega proizvajalca vozil, temveč se je znižal tudi tečaj evra in pocenila se je 
nafta. Med drugim je tudi prvi mož VW-ja Martin Winterkorn odstopil s položaja z besedami »Volkswagen potrebuje novi 
začetek«. Hja, začeli bodo z odplačevanjem okoli 16 milijardami evrov kazni, ki jih jim bo izrekla EPA.

Nekje leta 1960 je uspešen proizvajalec traktorjev v severni Italiji kupil Ferrari 250 GT. Na žalost z njim ni bil zadovoljen, zato 
se je šel pritožit neposredno Enzu Ferarriju, ki mu je zabrusil, da naj ostaja pri gradnji traktorjev. Po nevljudni odslovitvi se 
je Ferruccio Lamborghini odločil, da zmore bolje in začel svoje avtomobilsko podjetje. Leta 2016 bi bil Ferruccijev 100. 
rojstni dan in da bi proslavili ta mejnik, bo Lamborghini oblikoval omejeno serijo superšportnika v poklon ustanovitelju 
podjetja. Imenovan Centenario LP 770-4, bo ultra ekskluziven avtomobil baziran na modelu Aventador, v njem pa naj 
bi bil 6,5-litrski dvanajstvaljnik, ki bo 770 konjskih moči prenašal na vsa štiri kolesa. 50 konjev več kot pri Aventadorju 
naj bi omogočilo polet do stotice v 2,7 sekunde in poželjivo končno hitrost 346 km/h. Centenario bo imel tudi kopico 
aerodinamičnih popravkov in vizualnih sprememb, ki ga bodo ločevale od starejšega brata in bodo pomagale utemeljiti 
vrtoglavo ceno, ki naj bi presegla milijon evrov. Več o hitrem, redkem in izredno posebnem avtomobilu bomo izvedeli 
marca, ko bo Centenario predstavljen širši javnosti na ženevskem avtosalonu.

Z dizajniranjem avtomobilov je Giugiaro začel v 
uveljavljenih oblikovalskih podjetjih Bertone in 
Ghia, nato pa je leta 1968 ustanovil Italdesign, kar 
se je izkazalo za izredno uspešen podvig. A leta 
2010 se je slavni oblikovalec odločil prodati 90,1% 
delež podjetja Volkswagen skupini, s pogojem, 
da sin Fabrizio ostane kot glavni oblikovalec. 
Pred meseci pa sta Giugiara prodala še njune 
preostale delnice in odstopila z upravnega 
odbora Italdesign. Ta nenadna odločitev se je 
zgodila kmalu po odhodu Ferdinanda Piëcha, 
dolgoletnega prijatelja Giorgetta in gonilne sile 
za VW-jevim prevzemom Italdesigna. Toda samo 
zato, ker nista več povezana z Italdesignom, še 
ne pomeni, da se Giugiara mislita iz industrije 
upokojiti. Trenutno delata na vzpostavitvi nove 
oblikovalske hiše in se dogovarjata o potencialnih 
pogodbah z (zaenkrat) neimenovanimi kitajskimi 
in južnokorejskimi proizvajalci avtomobilov. Na 
bolj podrobne informacije bomo morali počakati, 
a medtem se že veselimo novih dizajnov prelepih 
jeklenih konjičkov izpod rok nadarjene dvojice.

BMW je ravno v času münchnenskega Oktoberfesta razkril poseben M3, prilično poimenovan  »Münchner Wirte« (po 
naše München gosti). Enkratna stvaritev praznuje BMW-jevo dirkaško zgodovino, zlasti tisto M1 Procara iz leta 1981, in 
njegovo dolgoletno razmerje s tretjim največjim nemškim mestom. »Gostitelj« je odet v retro barve, podobne tistim, ki jih 
je nosil sloviti M1 Procar, prav tako pa ga je poslikal isti umetnik, ki je bil odgovoren za original pred 34 leti. Tedaj je Walter 
Maurer na bemfla ročno narisal münchnenske znamenitosti, kot so olimpijski stadion, cerkev Frauenkirche, BMW-ejev 
sedež in seveda pivski šotor na Oktoberfestu. Ta umetnina je postala njegova najbolj ikonična kreacija, zato ni čudno, da 
so ga Bavarci prosili, da obudi »Münchner Wirte« in mu poda sodoben videz. Končni rezultat govori sam zase; unikatni 
M3 resnično obrača glave.

»Volkswagen potrebuje nov začetek«

Centenario LP 770-4 v poklon Ferrucciu Lamborghiniju

Unikatni M3 za največji festival piva na svetu
Giugiaro bo ustanovil novo oblikovalsko podjetje
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Zanimivosti



Ko je prišel čas za zamenjavo modela 2002 v letu 1970, BMW verjetno ni pričakoval, da bo ustvaril avtomobilsko ikono, 
avtomobil, ki bo še vedno pomemben več kot 40 let kasneje. Sedaj, po zagonu proizvodnje v letu 1975, Bavarci praznujejo 
izgradnjo 10 milijonov limuzin serije 3 in skupnih 14 milijonov proizvedenih vozil z oznako 3. Deset milijonska limuzina je 
320d v Imperial Blue barvi, zaključena v BMW-ejevi münchenski tovarni, ki je edina, ki je proizvedla vseh šest generacij serije 
3. Originalno zgrajena leta 1922, tovarna trenutno proizvede tisoč avtomobilov na dan, od katerih je kar polovica seveda 
uspešna trojka.

Podrobnosti o Applovem projektu električnih vozil so bile redke, sedaj pa so na svet pricurljale nove informacije. The Wall 
Street Journal poroča, da je podjetje pospešilo t. i. »Project Titan«, naj bi v bližnji prihodnosti potrojilo svojo 600-člansko 
ekipo in tako naj bi Apple Car lansirali leta 2019. Ta naj ne bi bil popolnoma avtonomen, kot so sprva trdili, vendar pa 
imenovan sistem ostaja del dolgoročnega načrta. Poročilo nadaljne trdi, da se je vodstvo podjetja odločilo za korak 
naprej po preučitvi potenciala izgradnje lastnega avtomobila, ki je vključevalo tudi srečanja z vladnimi uradniki v matični 
državi Kaliforniji. Applov vstop v avtomobilsko industrijo sledi prizadevanjem za avtonomna vozila številnih proizvajalcev 
avtomobilov, vključno z njegovim največjim tehnološkim tekmecem. Glede na to, da tako o Applovem kot Googlovem 
projektu niso znane še nobene uradne informacije, bo zanimivo videti, katero vozilo se bo prej odpeljalo iz Silicijeve 
doline. 

Spletni portal Hybrid Cars je potrdil, da je bilo na svetu prodanih milijon 
plug-in vozil in če bi le-te parkirali drug za drugim, bi se kolona raztezala od 
Los Angelesa do New York Cityja. Približno 62 odstotkov teh vozil poganja 
baterijska elektrika, medtem ko preostalih 38 odstotkov predstavljajo plug-in 
hibridi. Najbolj popularni so v ZDA, tam je dom našla tretjina plug-in vozil, po 
njih množično posegajo tudi Kitajci (15 %) in Japonci (12 %). Na stari celini kot 
izredno ekološko ozaveščena izstopa Norveška, ki z okoli 66 tisoč plug-in vozili 
zaseda 5. mesto. Da smo končno začeli razmišljati bolj zeleno, priča dejstvo, da 
je bila več kot polovica vseh plug-inov kupljenih v zadnjih 14 mesecih. Nadalje 
so ti potrebovali pol manj časa kot hibridna vozila pred desetletjem, da so 
prispeli do statusa milijon prodanih enot. Kot najbolj priljubljen se je izkazal 
prikupni Nissan Leaf, ki predstavlja kar 20 % tega milijona, sledijo mu Chevrolet 
Volt (10 %), Toyota Prius Plug-in Hybrid in prestižnejši Tesla Model S.

Nič novega ni, da na krovu superjaht najdemo druga vozila, kot na primer manjše gumenjake ali vodne skuterje, na 
nekaterih smo priča celo miniaturnim podmornicam in helikopterjem. Toda BAC ima novo idejo. Britanski proizvajalec 
avtomobilov, odgovoren za BAC Mono, je oznanil lansiranje nove morske različice, ki je bazirana na svojem bratu, 
torej ostaja enosedežni športnik, vendar rahlo prenovljena za življenje na morju. To pomeni, da je Marine Edition dobil 
antikorozijski premaz in nastavek za dvigovanje na krov, superjahta pa kavelj iz ogljikovih vlaken in poseben prostor, kjer 
bo avtomobil shranjen. Poleg tega je popolnoma enak bratu; delita si 2,5-litrski Fordov motor s 305 konji, speljanih na 
zadnji kolesni par, in impresiven pospešek 0-100km/h v 2,8 sekunde.

BMW proizvedel 10 milijonov limuzin serije 3

Apple Car naj bi lansirali leta 2019

Milijon plug-in vozil našlo lastnika
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naša najboljša slika 
do sedaj

Vaša zgodba.
S podrobno sliko 4K.

FDR-AX100

Izkoristite 5% dodatnega popusta za nakupe 
na www.acssony.si z vpisom kode “AS5”

FDR-AX100 podpira ločljivost 4K, ki zagotavlja 4-krat 
podrobnejšo sliko kot pri Full HD. Zato lahko snemate 

živahne in neverjetno podrobne posnetke.

Štirikratni detajl slike Full HD

                          Lamborghini Tonino časomer 4 Screws 

Da na zmenek v naravi ne boste zamudili, so Italijani poskrbeli 
s prestižnim časomerom 4 Screws, ki se zgleduje po ključnih 
vrednotah dediščine Lamborghinija: vse od oblike ohišja do 
izgleda številčnice, krone in materiala paščka, vsaka podrobnost 
poudarja strast do hitrosti in mehanike, ki je bila od nekdaj 
značilna za znamko podivjanega bika. Model Four Screws pa 
gre še dlje v praznovanju ikoničnih značilnosti avtomobilskega 
sveta: ozadje številčnice nedvoumno posnema karirasto zastavo, 
ki jo dirkači zagledajo na startu in cilju, gumba simbolizirata 
športna pedala iz aluminija, pašček iz perforiranega usnja pa 
zastopa interier mogočnega lambota. Kot najpomembnejši 
športni detajl se izkažejo štirje ikonični vijaki, ki spominjajo na 
tiste, ki se uporabljajo za zapiranje glav cilindrov avtomobilskih 
motorjev in tu izražajo dominanten športen izgled kronografa.

Lamborghini Tonino golf oprema

Poletja je uradno konec, toda to ne ustavi pravih športnih 
navdušencev. Za športno jesen v stilu je poskrbelo svetovno 
priznano podjetje Tonino Lamborghini, ki je znano po svojih 
ekskluzivnih izdelkih. Zahvaljujoč partnerstvu s Honma Japan, ki 
že od leta 1959 proizvaja prvovrstno športno opremo, je nastala 
nova linija visoko zmogljivostnih dodatkov za golf, ki združujejo 
italijanski stil in dizajn z japonsko tehnologijo. Rdeče-belo-črna 
golf torba Tour, narejena iz sintetičnega usnja, je kot nalašč za 
športen dan na zelenici, saj vsebuje prostor za čevlje in dežnik, dva 
držala za pijačo in 7 žepov, kamor lahko odložite telefon, ključe 
in druge drobnarije ter se popolnoma osredotočite na igro. Če 
želite biti res barvno usklajeni, pa si je pametno omisliti še manjšo 
trendy torbo Boston v enakem odtenku, ki jo lahko uporabljate tudi 
za v fitnes, kajti vsebuje priročen ramenski trak. Videz dopolnite 
še z golf rokavico s Tonino Lamborghini logom in pravim ovčjim 
usnjem, ki omogoča popoln oprijem.

Voznikovi modni dodatki

Lamborghini Tonino espresso, energijska pijača in 
vodka

Po odigrani igri lahko ostajate zvesti italijanski znamki in se 
osvežite z njihovim espressom, ki je na voljo v dveh visoko 
kvalitetnih kavnih mešanicah: Platinum in Red, kateri sta 
zapakirani v elegantni črni embalaži, seveda pa so poskrbeli 
tudi za ljubitelje brezkofeinske različice. Tisti, ki vam kava 
ni najbolj po godu, lahko posežete po Lamborghinijevi 
energijski pijači brez alkohola, ki zagotavlja pravo količino 
energije za ljudi, ki intenzivno preživljajo vsak trenutek 
svojega življenja. Če pa se dan že bliža koncu, bo pravo mero 
sprostitve omogočila vodka podivjanega bika, ki s prefinjeno 
blagim okusom predstavlja delikateso, zasnovano za moške 
in ženske, ki ne želijo biti neopaženi.
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Bentley Bentayga

Bentley že več kot 95 let ustvarja izjemne avtomobile, ki odražajo ekstravaganco, 
in je tako rekoč pravi sinonim za prestižno vozilo. Floti, v kateri so do sedaj kraljevali 
mogočni Mulssane, prestižna limuzina Flying Spur in športni Continental, se je 
pridružil še model Bentayga, najhitrejši in najzmogljivejši SUV na svetu.

Najhitrejši
SUV na
svetu

Najhitrejši
SUV na
svetu

“

“

Popolnoma novi 
6,0-litrski V12 motor 

z dvema turbinama 
proizvede 608KM in kar 

900Nm navora
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Novi Bentley Bentayga je na voljo z začetno 
ceno €222 tisočakov in dolgim seznamom 
dodatne opreme, ki lahko to ceno poveča za 
skoraj pol milijona evrov. A obstaja dodatna 

možnost, ki je ena najdražjih v zgodovini avtomobilizma: 
Breitlingov Mulliner Tourbillon. Razkošno uro si lahko 
zaželite v rose ali belem zlatu, medtem ko je številčnica 
okrašena z osmimi velikimi diamanti lahko odeta v črno 
ebenovino ali mother of pearl – svetleči material, ki 
sestavlja zunanjost biserov. Odločitev za prestižni Mulliner 
Tourbillon z izredno kompleksnim mehanizmom vas bo 
prikrajšal za neverjetnih 150.000 evrov.
Kar pa trenutno še ni jasno, je, ali bo Breitlingova stvaritev 

označena na seznamu dodatne opreme, ko bo prvi 
Bentley Bentayga dostavljen v sledečih mesecih. Ta bo 
namreč namenjen dolgoletni oboževalki terencev, ki 
si želi nekaj bolj eksotičnega kot Range Roverji, ki jih 
tradicionalno uporablja za prevoz po gradu Balmoral, 
njenem posestvu na severu Škotske. Seveda govorimo o 
britanski kraljici Elizabeti II, ki že ima ustrezno kraljevsko 
floto vozil, ki vključuje vozila britanskih znamk Aston 
Martin, Bentley in Jaguar Land Rover. Njeno veličanstvo 
bo sedaj dobilo kraljevo Bentley Bentaygo, primerno za 
razkošno vožnjo na lov. Ni znano, če bo le-ta opremljena 
z po meri narejenim odlagalnim prostorom za pištolo, a 
gotovo je, da se monarhinja ne bo vozila v popolnoma 

vstopnem modelu. 
Bentley je sicer koncept svojega prvega SUV-ja predstavil 
že leta 2012 pod imenom EXP 9F, tri leta kasneje pa 
koncept končno prelevil v serijski produkt, in to kakšen! 
Luksuzni športni terenec je ogromen avtomobil, v 
dolžino meri kar 5,14 metra, visok je 1,74 metra, medosna 
razdalja pa znaša skoraj tri metre. Kar se zunanje podobe 
avtomobila tiče, ni potrebno izgubljati preveč besed, saj 
je nemudoma vidno, da je Bentley svoj oblikovalski jezik 
ohranil in ni šel odkrivati tople vode. Bentayga je lahko na 
voljo kot poslovni potovalnik z zgolj štirimi sedeži, lahko 
ima klasično zadnjo klop za tri osebe, za večje bogate 
družine pa bo v prihodnje na voljo tudi 7-sedežna 

inačica. Otročaji na zadnji klopi ali pa direktorji s svojim 
šoferjem bodo imeli za razvedrilo na voljo tudi snemljiv 
tablični računalnik z operacijskim sistemom android, 
ki je vpet na hrbtišče prednjega sedeža. Za koncertno 
vzdušje bo skrbel vrhunski avdio sistem s kar 18 zvočniki 
s skupno močjo 1950 vatov, za varnost med vožnjo pa 
številni varnostni asistenti, kot so radarski tempomat, 
360-stopinjski pregled okoli vozila, opozorilnik za nalet 
tako spredaj kot tudi zadaj in številni drugi. Celotna 
notranjost je kakopak ročno izdelana in odeta v najboljše 
usnje, les in druge visoko kakovostne okrasne elemente.
Za kar se da udobno, športno ali terensko vožnjo pa skrbi 
stabilizacijski sistem Bentley Dynamic Ride, ki prilagaja 
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podvozje vašim željam v kar osmih različnih programih 
delovanja.  Da se 2,4 tone težka gmota lahko agilno pelje 
in je okronana za najhitrejši SUV, je potreben zmogljiv 
agregat. Popolnoma novi 6,0-litrski V12 motor z dvema 
turbinama proizvede 608KM in kar 900Nm navora, moč 
pa se prenaša preko osemstopenjske avtomatike na vsa 
štiri kolesa. Da se Bentayga z mesta do stotice premakne 
je potrebnih pičlih 4,1 sekunde, pospeševanje pa se 
ustavi, ko se na merilniku hitrosti izpiše številka 301 km/h.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC
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Mercedes je dan pred uradno otvoritvijo frankfurtskega salona za novinarje 
predstavil štirisedežni luksuzni konceptni aerodinamični presežek, ki nosi 
enake kratice kot frankfurtski salon, torej IAA, kar je okrajšava za inteligentni 
aerodinamični avtomobil.

Mercedes-Benz Concept IAA

DIGITALNI
TRANSFORMER
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Concept IAA uteleša dva avtomobila v 
enem: svetovnega prvaka v aerodinamiki s 
količnikom zračnega upora 0.19 in štirivratni 
kupe z osupljivim futurističnim dizajnom. 

Študija avtomobila samodejno preklopi iz klasične 
oblike v aerodinamični način, ko avto doseže hitrost 80 
km/h, transformacijo pa lahko sproži tudi voznik sam s 
preprostim pritiskom na gumb. Električno nastavljiva 
prednja zakrilca se za boljše rezanje zraka razširijo, zadnja 

pa izstopijo iz avtomobila za kar 390 mm in omogočajo 
vožnjo z najnižjim količnikom zračnega upora na svetu, k 
čemur pripomorejo tudi platišča, ki se ob transformaciji 
popolnoma zravnajo, da ne ovirajo pretoka zraka okoli 
avtomobila. Sicer pa si je Mercedes že lastil ta naziv, ko 
je na ceste leta 2013 zapeljal model CLA s količnikom 
zračnega upora 0.25.
Koncept IAA neposredno namiguje tudi na to, kako naj 
bi izgledala nova generacija modela CLS, ki ga na cestah 

lahko pričakujemo leta 2018. Zunanji videz je zaenkrat še 
daleč od dejanske produkcije, medtem ko je notranjost 
koncepta le bližje serijski različici, s podobnimi elementi 
kot jih najdemo v novi generaciji razreda S. V koncept IAA 
je vstavljena priključna hibridna pogonska enota, povzeta 
iz modela C350e Plug-In Hybrid. Bencinski motor in 
elektro motor skupaj proizvedeta 288 KM, končna hitrost 
pa je elektronsko omejena na 250 km/h. Električni doseg 
je odvisen od načina vožnje, v praksi pa naj bi le-ta znašal 

med 60 (dizajnerski način) in 68 km v aerodinamičnem 
načinu. Seveda je vozilo opremljeno z vso najnovejšo 
Mercedesovo tehnologijo in nekaj je jasno kot beli dan, 
pravi predsednik uprave g. Dieter Zetsche: »Koncept IAA 
in prihodnost Mercedesa imata nekaj skupnega. Oba 
izgledata preklemansko dobro!«

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC
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Desetletje ali dva za trendom smo le dočakali  predstavitev Jaguarjevega prvega 
terenskega vozila. Nekdaj zadovoljen s prepustitvijo domene SUV bratu Land 
Roverju, Jag danes v njej vidi skrajno pomembno rešitev za rast prodaje. Novi 
F-Pace, baziran na konceptu C-X17, bo po velikosti padel med Range Rover 
Evoque-a in Sport-a, toda z mnogo bolj premium izgledom in dinamičnimi 
sposobnostmi.

Bolje pozno
kot nikoli

Jaguar F-Pace

Britanski Jaguar je nedavno praznoval svojo 
80. obletnico in v okviru tega praznovanja 
se je odločil za drzno potezo: s svojim prvim 
terenskim vozilom F-Pace je dan pred globalnim 

debijem v Frankfurtu postavil nov Guinnessov rekord. 
V čem le? S F-Paceom je kaskaderski voznik Terry 
Grant naredil 360-stopinjski obrat v višini 19 metrov, 
med 3-sekundnim »potovanjem« pa so na njegovo 
telo delovale obremenitve 6,5G, ki so še večje od sil, ki 
jih doživijo piloti raketoplanov. Tako ni treba posebej 
poudarjati, da je bil to neverjeten dosežek tako za Granta 

kot Jaguar. 
Nepričakovan podvig, ki dokazuje, kako športen in agilen 
je lahko terenec, je navdušil tudi Jaguarjevega glavnega 
oblikovalca Iana Calluma, ki priznava, da si v 15-ih letih, 
odkar je pri podjetju, ni mislil, da bo kdaj dizajniral 
nekaj, kar je pravzaprav proti Jaguarjevi viziji nizkega, 
dolgega in elegantenega vozila. A danes na avtomobil, 
ki so ga izpopolnjevali skoraj štiri leta, gleda s ponosom 
in pravi: »F-Pace predstavlja perfektno ravnovesje stila, 
zmogljivosti in praktičnosti.«
No, pa dajmo tudi mi bližje spoznati F-Pacea. Od spredaj 

je nezmotljivo Jaguar z značilnimi »J Blade« žarometi, 
impozantno masko in ostrimi linijami, ki posnemajo 
F-Type-ovo športno eleganco. Zadaj mogočen izgled in 
športni značaj pričarajo izraziti »boki«, ki tvorijo zapeljivo 
ozadje za terenčeve intenzivne zadnje LED luči. 
Za razliko od tekmecev, ki uporabljajo skupne platforme, 
Jaguar uporablja nastavljivo aluminijasto strukturo, 
ki zagotavlja, da noben model ni omejen z medosno 
razdaljo ali višino vožnje. Tako so Britanci lahko 
pozicionirali kolesa natanko tja, kamor so želeli – rezultat 
so kratki previsi, impresiven prostor za noge in obsežen 

650-litrski prtljažnik.
V notranjosti SUV-a, ki sprejme pet odraslih oseb, se 
združita eleganca in športnost, ki ustvarjata sodoben 
dizajn. F-Pace nam predstavlja kopico hi-tech novosti, 
med katerimi je zanimiva povezljivost z Apple Watch, 
preko katere lahko s premikom zapestja na daljavo 
segrejete avto. Joj, kako prijetno bi se bilo na zasneženo 
zimsko jutro vsesti v topel F-Pace! Omenimo naj še Wi-
Fi Hotspot, ki omogoča priključitev kar osmim različnim 
napravam, in HDMI, MHL in štiri USB priključke. Ob 
vsem tem Jaguar poudarja, da kljub temu da je F-Pace 
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*Naročniško razmerje s paketom Brezskrbni lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki storitev Mobitel, ki so zasebni ali poslovni uporabniki, v akcijskem obdobju od 23. 3. do 15. 11. 2015. Paket z 
mesečno naročnino 18,95 EUR vključuje neomejene pogovore v vsa slovenska omrežja in neomejene SMS-/MMS-e. Prenos podatkov se naročnikom obračuna po ceniku navedenega paketa (0,01 EUR 
/MB), vendar ne več kot 5 EUR na mesec. Za prenos podatkov pri paketu Brezskrbni velja princip pravične uporabe storitev prenosa podatkov, kot je opredeljeno v Posebnih pogojih uporabe mobilnih 
elektronskih komunikacijskih storitev. Za paket Brezskrbni se po preseženi vključeni količini prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (10 GB) hitrost prenosa podatkov omeji na 64 kb/s v 
smeri k uporabniku in 64 kb/s v smeri od uporabnika. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Navedene količine 
in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo 
novega naročniškega razmerja se naročnikom zaračuna priključna taksa v višini 12,07 EUR, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa za storitve Mobitel v navedeni paket pa se zaračuna 
enkratni znesek v višini 20 EUR. Cene so v EUR z DDV. Neomejeni pogovori v vsa slovenska omrežja in neomejeni SMS-/MMS-i so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli 
škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne 
namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, 
da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve. Za več informacij o ponudbi, obračunskem intervalu in ceniku 
drugih storitev obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000.
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Za brezskrbno komunikacijo in prilagojeno uporabo interneta 
izberite mobilni paket Brezskrbni. Neomejeno kličite in pošiljajte 
sporočila za samo 18,95 EUR na mesec*, internet pa plačajte po 
porabi, a največ 5 EUR na mesec*, kar vključuje 10 GB mobilnega 
interneta. Izkoristite izjemno ponudbo, ki traja do 15. 11. 2015 
ter velja tudi za poslovne uporabnike.
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njihov najbolj tehnološko dovršen avtomobil, bodo 
multimedijski sistem preko velikega 10,2-palčnega na 
dotik občutljivega zaslona lahko brez težav upravljali tudi 
stari starši in otroci.
F-Pace oživi s pomočjo palete treh motorjev, med katerimi 
je najbolj ekonomičen popolnoma novi 2,0-litrski V4 
Ingenium dizel s 178 konjskimi močmi, ki v zrak spusti 
le 129g emisij na km. Je edini agregat na voljo tako z 
zadnjim kot s štirikolesni pogonom ter s šestopenjskim 
ročnim in z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom. 
Druga motorja sta 3,0-litrska šestvaljnika gnana na 

vsa kolesa preko avtomatika; prvi je dizel z 296 konji, 
najzmogljivejši pa turbopolnjen bencinar s 375 konjički, 
ki avtomobil popeljejo do stotice v 5,5 sekunde.
Ko vzamemo v zakup zgoraj našeto, si upamo tako kot 
znamka prestižne divje mačke napovedati, da bo njihov 
prvi terenec pisal zgodbo o uspehu, saj z mogočnim 
agilnim izgledom, s premium interierjem, z tehnološkimi 
bonbončki, zmogljivo paleto motorjev in dostopno ceno 
res ponuja izredno veliko.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Zmogljiv SUV 
z mogočnim 

agilnim 
izgledom in 

DNK športnega 
avtomobila
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Luksuzen, ekskluziven, izjemen so pridevniki, ki opišejo novi Dawn. Pod kožo 
resda enak Wraith Coupeju, toda z novimi krivuljami tako poželjiv, da ga je Rolls-
Royce okronal za najbolj seksi avtomobil, ki so ga kdajkoli izdelali. V notranjosti 
bo štiri potnike očaralo čudovito usnje in ogromno pravega lesa, prav tako pa jih 
bo impresioniralo, kar je pod pokrovom – 6,6-litrski twin turbo dvanajstvaljnik, ki 
jim bo s 563 konjskimi močmi pričaral krasen občutek vetra v laseh.

Tihi balet
Rolls-Royce Dawn
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Lahko predvidevamo, da bo leto 2016 odlično za 
premožne iskalce sončnih žarkov, saj bodo lahko 
izbirali med več luksuznimi kabrioleti. Toda, če 
Bentley ne bo do naslednjega leta končno odsekal 

strehe Mulsanne-u, ne bo nobeno vozilo tako pritegnilo 
1 % najbogatejših kot britanski Rolls-Royce in njegov 
osupljivo zapeljiv Dawn.
Pravzaprav brezstrešna različica Wraith Coupeja, a z njim 
si Dawn glede na zunanjo kožo deli samo vrata in zadnji 
odbijač. Rolls se tako pohvali, da je skoraj 80 % zunanjosti 
popolnoma nove, kar pa se ne opazi na prvi pogled. 
Pri novostih so poleg čudovitih t. i. »ženstvenih bokov« 
omembe vredni še žarometi, ki spominjajo na tiste iz 
Ghosta II, ter nova 20- in 21-palčna platišča. 

Kovinska streha dvovratne »prikazni« je zamenjana 
s 6-plastnim platnom, ki se skrije za prelepo leseno 
površino v 21 sekundah. Ta postopek Rolls opiše kot tihi 
balet in nadalje trdi, da je Dawn najtišji kabriolet na svetu.
Ponosen, da je avtomobil ohranil kupejev radodaren 
prostor za noge na zadnjih sedežih, je Rolls-Royce 
neomajen pri imenovanju Dawna za pravega 
štirisedežnika, saj pravi, da »2+2 ≠ 4«. To bi bilo namreč 
po njihovo kompromis preveč, ker je notranjost posebej 
oblikovana za nepozabne trenutke med prijatelji; »Dawn 
je izkušnja, ki jo je treba deliti,« pravijo.
A četudi bi se na zadnjih sedežih počutili malo utesnjeno, 
bi potrpeli, samo da bi uživali v Dawnovi razkošni 
notranjosti, ki ji ni para. Kombinacija mandarinino 

oranžnega in črnega najmehkejšega usnja, ogromno 
prefinjenega lesa (uporabili so največjo količina lesa v 
proizvodnem avtu v zgodovini) in volnene preproge 
bodo nasmeh na obraz narisali še največjim petičnežem.
Ni presenetljivo, da Dawna poganja enak 6,6-litrski 
V-12, ki ga najdemo pod pokrovom Wraitha, vendar 
pa novi brezstrešnik premore »le« 563 konjskih moči in 
780Nm navora, zaradi česar je bistveno manj zmogljiv 
od kupejevskega brata. Moč je na kolesa preusmerjena 
z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom, ki Dawna 
do stotke potisne v 4,9 sekunde, in čeprav je to pol 
sekunde manj v primerjavi z Wraithom, je še vedno zelo 
impresivno za vozilo težko dve toni in pol. Kot ponavadi 
pa je najvišja hitrost elektronsko omejena na 250km/h.

Rolls-Royce pravi, da je bil navdih za novi Dawn Silver 
Dawn kabriolet, katerih je bilo med letoma 1950 in 1954 
izdelanih le 28. Sumimo, da bo spektakularni novinec 
presegel to število v nekaj tednih, ko se bo proizvodnja 
začela v začetku prihodnjega leta. Naročila že sprejemajo, 
začetna cena pa bo kar 20 % višja od Wraithove, zato 
pričakujte račun večji od €300 tisočakov. Toda, ali je to za 
mega bogate sploh tako veliko, še posebej ko se lahko 
prijateljem pohvalijo, da imajo najbolj seksi Rolls-Roycea 
v zgodovini?

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Dawn nudi udobje in 
razkošje za štiri odrasle, 
ki želijo skupaj potovati 

v vrhunskem stilu. 
Dawn je izkušnja, ki jo 

je treba deliti.

‘‘

‘‘



Avto+šport  35  

Porsche Mission E

Porschejeva 
strela

Brez kakršnekoli vnaprejšnje napovedi so na Volkswagnovem dogodku v 
Frankfurtu predstavili novo Porschejevo vseelektrično konceptno vozilo. Mission 
E je zelo jasno čisti konceptni avtomobil – povsem pretirane oblikovne linije in 
smešno neuporabna oddaljenost od tal to le še potrdita. A Porschejeva misija je 
kristalno jasna: ta povsem električni športni sedan cilja na Teslo.

Mission E naj bi imel zelo impresivne številke. 
Od nič do 100 v manj kot 3,5 sekundah, 
500km dosega, 600 konjev in motorje, ki 
lahko moč pošiljajo poljubno na vsa štiri 

kolesa. Te številke so seveda povsem namišljene, saj 
je avto daleč od produkcijske pripravljenosti, a vendar 
ne neverjetne, Tesle so lahko še hitrejše in proizvedejo 
do 760 konjev. Porsche zato Teslo namerava udariti na 
najbolj boleče mesto: čas polnjenja baterij.

Porsche trdi, da se bodo baterije do 80 % napolnile v 
le 15 minutah, kar bo zadostovalo za 400 kilometrov 
vožnje. Dovolj hitro torej, da se ustavite na kratki kavi 
in nato odpeljete naslednjih 400 kilometrov. Te številke 
odpihnejo Teslin Supercharger, ki v 30 minutah doda 
samo 270km. Porsche trdi, da jim je do tega preloma 
uspelo priti s pomočjo 800 voltnih napajalnikov. Če je to 
res, in po konceptni naravi projekta ter norih številkah 
sodeč, je to en velik če, bo takšna hitrost polnjenja eden 

večjih prebojev v razvoju električnih avtomobilih zadnjih 
let. Še najboljša in najnaprednejša tehnologija polnjenja 
baterij, resnična ali ne, bo zaman, če Porsche Mission 
E ne uspe dostaviti Porschejevega športnega značaja. 
Baterije so zato postavljene povsem na tla po celotni 
dolžini avtomobila, moč elektrike pa iz baterijskega 
sklopa poganjata dva napredna PSM električna motorja, 
tehnologija katerih je enaka tistim, ki poganjajo 
zmagoviti Porschejev 919 hibridni dirkalnik.  Za izredno 

dobro športno vožnjo med ovinki pa skrbi tudi sistem 
za 4-kolesno zavijanje. Čeprav tega na predstavitvi niso 
omenjali, je oblikovanje Mission E najverjetneje zelo 
dober pokazatelj sloga, ki ga lahko pričakujemo za 
naslednjo generacijo Panamere. Štirisedežna karbonska 
aluminijasta šasija je nizka in vitka, visoka samo 1,3 
metre, s kričečimi blatniki, katere si želim, da bi jih 
Panamera že vedno imela. Linije ostajajo tipičnega 
prepoznavnega 911 videza in nasploh delujejo mnogo 
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boljše od zdajšnje Panamere. Manjkajoči strukturni B 
stolpič pa nudi še en dokaz, da je Mission E strogo idejni 
avtomobil, ki v resničnem svetu ne bi bil izvedljiv.
V notranjosti so si tehniki z elektroniko dali duška: 
Porschejeva tipična 5-števčna armaturna plošča je 
digitalno prikazana z OLED zasloni. Sistem sledenja 
očem omogoča vozniku nadzor nad računalniškimi 

ni bil skop s podatki o zmogljivostih misije E. Zraven 
vseh številk o hitrosti, pospeških in norem polnjenju 
avtomobila je Porsche hladnokrvno zatrdil, da zmore 
Mission E prepeljati Nordschleife v manj kot osmih 
minutah. Pogumna izjava, ko pomislimo, da ima 
997 turbo čas 7:56, novi M4 7:52 in da celo veliko 
superšportnikov ranga Aston Martin in prvi Audi R8  

sistemi s pogledom na zaželeno nastavitev in pritiskom 
na volanski gumb za potrditev izbire. Sledenje poziciji 
oči voznika premika tudi števce na digitalnem zaslonu, 
tako da vedno ostanejo vidni, neglede na pozicijo 
voznika. Manjkajoča stranska ogledala nadomestijo 
kamere  in zasloni v spodnjih robovih vetrobranskega 
stekla. Kljub konceptni naravi avtomobila Porsche 

niso sposobni postavljati takšnih časov.
Koliko misije e je izvedljivega le v domišljiji, se bo 
izkazalo, ko bodo predstavljeni prvi produkcijski 
avtomobili. A ena stvar ostane gotova: s tem  
konceptom je Porsche Tesli napovedal vojno.

Tekst: Erazem Zver, Foto: ISC

“

“

Porsche trdI, da se 
bodo baterije do 

80% napolnile v le 
15 minutah, kar bo 

zadostovalo za 400 
kilometrov vožnje. 

Dovolj hitro torej, da 
se ustavite na kratki 
kavi in nato odpeljete 

naslednjih 400 
kilometroV
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Skozi ardenske gozdove se še zadnjič sliši bobnenje Z4 GT3 dirkalnika. Majhni 
ekipi MarcVDS racing je z njegovo pomočjo uspelo skoraj nemogoče, ko so 
tehničnim težavam navkljub uspeli premagali tovarniške ekipe z mnogokrat 
večjimi proračuni in prvi zapeljali čez ciljno črto. Po letih zmag in lovorik se na 
največji GT3 dirki na svetu, 24 ur Circuit de Spa Fracorchamps  Z4 še zadnjič 
zmagovito poslovi. 

Rojstvo
prvaka

BMW M6 GT3
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M6 GT3 bo nadomestil starega Z4, ki dirka že 
vse od leta 2010. Vsa ta leta je BMW nabiral 
znanje, izkušnje ter nasvete Z4 strank, ki so 
jih uporabili pri snovanju novega dirkalnika. 

Avtomobil so letos na različnih progah tudi dodobra 
preizkusili in pridobili mnogo dragocenih podatkov, 
s katerimi so lahko dirkalnik izredno dobro uravnali 
ter izkoreninili vsakršne morebitne napake. Končno 
geometrijo podvozja in druge morebitne nastavitve 
bolida bodo seveda opravile ekipe same.
Vpeljali so mnogo izboljšav, največje naj bi bile prav v 

voznih lastnostih avtomobila. Proti sredini pomaknjen 
vozniški sedež in dolga medosna razdalja obljubljata 
občutno izboljšano vozniško izkušnjo. Čeprav bodo 
zaradi regulacij in FIA BOP omejitve časa na progah 
domala enaki, naj bi bil M6 stabilnejši in prijaznejši 
do voznikov, kar bo bržkone zelo dobrodošla novost, 
saj je največ strank BMW motorsport programa prav 
amaterskih poslovnežev z globokimi žepi.
Poganjal ga bo serijski M TwinTurbo 4,4-litrski V8 motor, ki 
lahko proizvede do 585 konjskih moči in ima v primerjavi 
z odhajajočim Z4 veliko več navora, dejanska moč 

motorja bo seveda odvisna od dirkalne serije, v kateri ga 
bodo ekipe uporabljale. Moč motorja na cesto prenaša 
na diferencial pritrjen sekvenčni menjalnik s šestimi 
prestavami. M6 GT3 je osnovan na aluminijasti cestni M6 
šasiji, katero so z agresivnim varčevanjem teže spravili 
pod 1.300 kg. Notranjost je popolnoma oskubljena 
in s cestnim avtomobilom nima prav nič skupnega; v 
notranjosti je le voznikov sedež, volan v slogu formul, 
nekaj elektronike, varnostni sistemi in varnostna kletka. 
BMW se hvali, da ima nov dirkalnik mnogo manjše 
finančne zahteve za ekipe kakor odhajajoči Z4. Kaj 

točno to pomeni, zaenkrat še niso razkrili. Cena bolida 
je 379.000 evrov, a če slučajno razmišljate o nakupu in 
udeležitvi na dirkah, morate vračunati še celotno ekipo 
mehanikov in sovoznikov. Cene celotne sezone se vrtijo 
v 6-mestnih številkah. 
V Evropi ga boste lahko videli že naslednje leto v 
Blancpain GT3 dirkalni seriji, čez lužo pa naj bi se menda 
udeležil Tudor United SportsCar Championship in Pirelli 
World Challenge prvenstev.

Tekst: Erazem Zver, Foto: ISC
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Teslin 
križanec X
Tesla model X
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Ne zgodi se ravno vsak drugi dan, da Tesla pošlje 
med kupce novo vozilo, zato je bila predstavitev 
Tesle X, drugega Teslinega serijskega modela, 
izjemnega pomena za ameriško električno 
korporacijo. Svetu so se najprej predstavili z 
električnim roadsterjem, osvojili svetovno množico 
z električno limuzino, sedaj pa nadaljujejo uspešno 
pot z izjemnim električnim SUV-om.

Elon Musk je javnosti v ameriškemu Fremontu z enourno zamudo 
predstavil dolgo pričakovani model X. Predstavil ga je kot 
najvarnejšega, najhitrejšega in najzmogljivejšega SUV-a na svetu. 
Tesla X ima baterijo locirano v dnu vozila, zaradi česar je izboljšano 

samo težišče vozila, kar zagotavlja, da se vozilo praktično ne more prevrniti. 
90 kWh baterija omogoča domet 400km, energijo  pa prenaša na dva 
motorja – spredaj je lociran 250-konjski in zadaj 503-konjski. Od nič do sto se 
model X požene v osupljivih 3,8 sekunde, s paketom nadgradnje Ludicrous 
Speed pa je pospešek manjši še za pol sekunde. Na voljo je s sedmimi sedeži 
v treh vrstah, lahko pa si omislite tudi šest sedežno različico, ki ponuja še 
nekaj dodatnega prostora za prtljago. Posebnost novega modela so zadnja  
t. i. galebja vrata, ki se odpirajo navzgor, kar naj bi omogočalo lažji vstop/
izstop iz vozila na tesnih parkirnih mestih. Cena? 132.000$, Elon Musk pa 
obljublja, da bo naslednji model tisti, ki bo dostopen tudi širši množici s ceno 
od 35.000$ naprej.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC



Mercedes-Benz CLS 220d

Vaše
Visočanstvo

Leta 2004 je prvi model CLS takorekoč obnorel svet. Šest let je bil z nespremenjeno 
podobo v koraku s časom, šele leta 2010 je sledila druga generacija, štiri leta 
pozneje pa so se pri Mercedesu odločili, da drugogeneracijskega CLS-a malce 
pomladijo z minimalnimi lepotnimi popravki, povsem nov model pa lahko 
pričakujemo do leta 2018. Pomlajeni uglednež je maksimalno prepričal.



združuje športnost in eleganco, je avtomobil res prava 
paša za oči in odločno izstopa od glavnih konkurentov, 
kot sta audijev A7 in BMW-jev 6 Gran Coupe. 
Notranjost pa je bila deležna zgolj dveh sprememb. 
Prva je večji, 8-palčni osrednji zaslon, ki po novem ni več 
integriran v armaturno ploščo, temveč stoji samostojno 
nad osrednjima zračnikoma, druga sprememba pa 
je nov dizajn volanskega obroča, ki je bil v našem 
primeru spodaj še odrezan za boljši oprijem in bolj 
športen občutek. Ostalo ostaja nespremenjeno. Luksuz 
in razkošje na najvišjem možnem nivoju. Notranjost 
testnega CLS-a je bila odeta v črno usnje, pa ne le zgolj 
sedeži, temveč tudi obloge stranskih vrat, prav tako je 
bila v izredno kvalitetno usnje odeta celotna armaturna 
plošča, ergonomijo pa so popestrili še okrasni elementi 
v lesu – sijoči črni jesen. Sedeži so eni izmed boljših, kar 
sem jih kdaj preizkusil. Ponujajo izjemno bočno oporo, 
čeprav na prvi pogled niti malo ne izgledajo športno 
naravnani, vendar so tako udobni, da ko sedeš vanje, se 
enostavno tvoje telo zlije v eno z njimi in dolge poti niso 
niti malo naporne, če potujete s takšnim avtomobilom. 
Velik osrednji zaslon je pregleden in enostaven za 
uporabo, z njem pa upravljamo s sredinskim gumbom 
na medsedežni konzoli, kjer je tudi stikalo, s katerim 
izbiramo med voznimi programi sport, eco in manual – v 
tem režimu lahko prestavljamo z obvolanskimi ročicami. 
Na voljo so nam tudi številni asistenčni sistemi za večjo 
varnost in manj stresno vožnjo; sistem za preprečevanje 

Odet v kovinsko 
diamantno srebrno barvo, 
ki je del dodatne opreme, 
in obut v 18-palčna lita 

platišča je privabljal 
poglede mimovozečih in 

mimohodečih kot za stavo 

‘‘

‘‘

Kot sem že omenil, so lepotni popravki, ki ločujejo 
prenovljeni model in predhodnika, izredno 
majhni, skorajda neopazni, vendar če dodobra 
pogledamo markanten prednji del vozila, 

vidimo, da gobec spominja na model S Coupe, ki ga je 
zrisal slovenski oblikovalec Robert Lešnik. Na sredini je 
bolj ovalna mreža z diamatnim videzom, z veliko zvezdo 
na sredini in s kromirano lamelo, prav tako so estetsko 
dovršene in občutno večje tudi tri odprtine za zrak na 
spodnjem delu odbijača, ki ga na koncu obdaja dinamično 

kromirano krilce. Stranska linija je ostala nedotaknjena, 
kot tudi eleganten zadek s čutnimi linijami in z zadnjimi 
LED lučmi, ki unikatno svetijo v temi, z izjemo dveh 
dodanih vertikalnih zračnikov, ki dodatno poudarjajo 
športni pedigre vozila. S prenovljenim modelom je na 
voljo tudi nov dizajn litih platišč, ki pa jih naš testni CLS 
ni imel. Odet v kovinsko diamantno srebrno barvo, ki je 
del dodatne opreme, in obut v 18-palčna lita platišča je 
privabljal poglede mimovozečih in mimohodečih kot 
za stavo. S svojo edinstveno obliko, ki do potankosti 

naleta, asistent, ki nam pomaga ohranjati vozilo znotraj 
začrtanih talnih označb, asistent, ki prepozna vozila v 
mrtvem kotu, pomočnik pri pakriranju in številni drugi.
Poglejmo še pod pokrov motorja. Sprva sem bil malce 
skeptičen, kako se bo dvolitrski štirivaljnik s 170KM 
obnesel v 1,8 tone težkem CLS-u. Takšen motor je kot 
nalašč za manjši model CLA ali pa model C, je bilo do 
sedaj moje mišljenje. Vendar po enotedenski izkušnji s 
tem motorjem lahko mirno zapišem, da so časi, ko moraš 
v takšnem vozilu imeti šestaka s tremi litri prostornine 
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Najboljša Na svetu

DaRIlo

 ko
m

p l e t  o R o D j a

• Nokian satisfaction - garancija kakovosti.
• možnost plačila na obroke s petrol klub kartico na   
   izbranih prodajnih mestih.
• popust na menjavo ob nakupu pnevmatik.
• ob nakupu 4 pnevmatik Nokian ali Nordman in menjavi  
   na servisih tipstop vianor prejmete DaRIlo.

pnevmatika Nokian WR D4 je prvakinja v oprijemu, njene 
edinstvene inovacije pa omogočajo varno in uravnoteženo 
vožnjo tako na mokrih kot zasneženih cestah. 
je prva zimska pnevmatika na svetu, ki omogoča oprijem 
v mokrem v najboljšem razredu označevanja pnevmatik v 
eu – razredu a.

Naredite vse za to, da bo vaša vožnja tudi v zimskih 
razmerah zanesljiva in varna. profilni blokovski stabilizatorji

odzivno, stabilno krmiljenje. profilni blokovski 
stabilizatorji, nameščeni vzdolž sredinskega 
rebra in vzdolžnih reber simetričnega dezena, 
izboljšujejo stabilnost ter odzivnost krmiljenja na 
suhem cestišču. Hkrati preprečujejo tudi
zatikanje kamenčkov v utorih.

snežni kremplji

vrhunski oprijem na snegu. snežni kremplji v 
vzdolžnih in prečnih utorih blokov tekalne plasti 
zagotavljajo prepotreben oprijem v zimskih 
razmerah. učinkovito se oprimejo površine na 
mehkem snegu in drugih mehkih površinah.

Najboljša zImska pNevmatIka z opRIjemom  

v mokRem RazReDa a!

Novo

količina daril je omejena. 
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motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

emisije CO2
mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
2143 ccm
125 kW (170 KM)
400 Nm pri 1400 vrt/min
samodejni 9-stopenjski
8,3 s  (0-100 km/h)
226 km/h
7,5 l/100 km
123 g/km
4940 / 1881 / 1416 mm
1800 kg
80 l
520 l
69.647 EUR

Tehnični podatki

mimo. Motor je v kombinacji z 9-stopenjskim samodejnim 
menjalnikom popolna izbira za takšnega CLS-a. Iz vidika 
porabe, zmogljivosti in samega stroška pri registraciji. 
Mestna poraba 1,8 tone težkega CLS-a je znašla osupljivih 
7,2 litra, povprečna poraba pa se je ustavila pri reci piši 6,5 
litra na sto km. 170KM in 400Nm je dovolj za pospešek 
od 0 do 100 v 8,3 sekundah in končno hitrost 226km/h. 
Vendar eno drži kot pribito: avtomobilu ustreza gladka, 
umirjena vožnja na nizkih obratih, bodisi na avtocesti 
bodisi v mestu, zna tudi dinamično pospeševati, vendar 
takšna vožnja ne spada v tako eleganten, markanten 
Mercedes. Podvozje je udobno in mehko, kot se spodobi 
za Mercedes, vendar če si lahko, potem predlagam, da si 
privoščite še zračno vzmetenje AirMatic, ki udobje med 
vožnjo popelje na povsem drug nivo.
Cena testnega vozila z vso dodatno opremo, ki je je 
malo morje, znaša 69.647€, kar je za takšen avtomobil in 
za vozno izkušnjo na najvišjem možnem nivoju več kot 
solidna cena.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Kia Soul EV

space
shuttle

Kia je model Soul lansirala leta 2009, lansko leto pa so model prelevili v prvi 
globalni električni avtomobil korejske znamke. Tako kot vse ostale Kie bo tudi 
električni Soul ponujal revolucionarno sedemletno garancijo (do 150.000 km), s 
čimer bo tako rekoč edino električno vozilo s tako velikodušno garancijsko dobo.
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Električni Soul se drastično ne razlikuje od običajne 
izvedenke, kljub temu pa povsem dovolj, da ga 
bomo lahko brez težav ločili na cesti. Naš testni 
primerek so razkrivale predvsem velike nalepke 

eco electric, ki služijo promociji tovrstnega avtomobila, 
saj je takšen testnik eden redkih daleč naokoli. Glavni 
prepoznavni znak, da gre za električni Soul, je dvobarvna 
karoserija v belo-svetlo modri kombinaciji, potem so tu še 
edinstvena 16-palčna alu platišča bolj aerodinamičnega 
videza z varčnejšimi pnevmatikami in zadaj vertikalno 
postavljene luči, ki svetijo v tehniki LED. Malce bolj 

samosvoj videz je dobila prednja, večja maska, kjer se 
skriva vtičnica za električno polnjenje.
Notranjost vozila je prostorna in pregledna, odlično 
ergonomijo pa pričara dvobarvna notranjost v belo-
sivi kombinaciji. Čudoviti so svetlo sivi sedeži, oblečeni 
v mehko tkanino, prešiti s svetlo plavimi šivi, ki 
izžarevajo eco naravo. Elekrični Soul ima tudi unikatno 
instrumentalno ploščo, ki sveti v tehnologiji OLED in 
nima klasičnih, analognih merilnikov kot običajni model. 
Avdio-navigacijski sistem je enak kot pri navadnem Soulu, 
s številnimi dodanimi funkcijami na račun električnega 

pogona. Preko osrednjega zaslona so nam tako vedno na 
voljo podatki o porabi električne energije, o preostalem 
dosegu, preko navigacijskega sistema so nam na 
voljo celo podatki, kje se nahajajo najbližje električne 
polnilnice in s preprostim klikom na zaslon jih lahko 
enostavno dodamo kot naš navigacijski cilj. Do 8 % lahko 
privarčujemo, če se v avtomobilu vozimo sami, saj lahko 
s pritiskom na gumb »driver only«, sprožimo zračenje 
oziroma klimatizacijo zgolj voznikovega prostora. 
Srce električnega Soula je 81-kilovatni elektro motor (110 
KM) z navorom 285 Nm in zmogljivo litij-ionsko polimersko 

baterijo z zmogljivostjo 27 kWh. Pri Kii so poskrbeli tudi 
za regeneracijo energije, ki zaviralno in kinetično energijo 
vozila pretvori v električno in jo shrani. Voznik lahko 
izbere tudi način menjalnika B – brakes, ki omogoča, da 
ko voznik spusti stopalko za plin, avtomobil samodejno 
bolj občutno zavira in proizvaja več obnovljene energije. 
Motor daje moč prednjemu kolesnemu paru preko 
enostopenjskega menjalnika, ki omogoča pospešek od 
0 do 100 v 12 sekundah, vendar je v praksi ta čas krajši. 
Pospeški so zares fantastični, saj je vseh 285 Nm navora 
na voljo praktično takoj, pospeševanje pa se ustavi pri 



motor
moč

navor
menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

mere
teža

prtljažni prostor
cena vozila

elektromotor
81 kW (110KM)
285 Nm
samodejni brezstopenjski
12 s  (0-100 km/h)
145 km/h
16 kWh/100 km
4140 / 1800 / 1593 mm
1465 kg
281 l
34.900 EUR

Tehnični podatki

hitrosti 145 km/h. Na papirju sicer pravijo, da je 
možno z modelom Soul EV prevoziti 200 km, 
kar je v praksi praktično nemogoče. Povprečno 
smo s polno baterijo naredili od 120 do 140 
km. Odpeljali smo se tudi do Novega mesta po 
avtocesti, vendar pri hitrosti 130 km/h začne 
poraba sunkovito naraščati (iz povprečnih 16 
kWh na 23 kWh), odstotki preostale baterije pa 
drastično padati. Po 70 prevoženih kilometrih s 
hitrostjo 130 km/h smo v Novo mesto prispeli 
z okoli 40 % baterije. V navigaciji smo poiskali 
najbližjo polnilno postajo, avto nanjo priklopili 
in v dobrih dveh urah je bil Soul EV 100 % 
pripravljen na nadaljnjo vožnjo. Preko trofaznega 
toka, katerega uporabljajo električne polnilnice, 
se baterija do konca napolni v približno petih 
urah, medtem ko je polnjenje preko klasične, 
domače 220V vtičnice nekoliko daljše – 12 ur. 

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Peugeot 2008 ALLURE 1.2 PureTech

City
Crossover

V redakciji so mi rekli, naj poleg maseratijev in porschejev poizkusim še kakšen 
avtomobil srednjega razreda. Prav razhudil sem se, saj vedno poudarjam, da 
je pravi avtomobil tisti, ki ustreza povprečnemu uporabniku, kar sem tudi sam. 
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ne proizvajajo več in da so nam šoferjem na voljo 
samo avtomatski menjalniki. Tak avto je veliko lažje in 
varneje voziti. No, pa še eno antikviteto ima ta 2008. 
Pokrov za posodo za gorivo morate ročno odkleniti 
z ključem kot pred 100 leti. A smo ja v času, ko se vsa 
vrata zapirajo centralno s pritiskom na gumb. In še nekaj 
se morajo direktorji v korist nam šoferjem dogovoriti. 
Katera je stran vozila, kjer je pokrov posode za gorivo, 
kako se najbolje možno zapira ta pokrov in kako se 
onemogoči napačno natakanje goriva, saj se marsikdaj 
zgodi, da nalijemo napačno gorivo v posodo. Tako malo 
je treba in pokazali bi svetu, da vedo kaj je svetovna 
standardizacija. No, pa dovolj kritike in poglejmo kakšna 
je notranjost. Lepa armatura, oblikovana z dvema 
različnima avantgardnima oblogama, dodatki kroma 
in tremi lepo oblikovanimi števci. Tako, kot se spodobi 
za vrhunski oblikovalski izdelek. Prekrasen je volan, ki 
je manjši, kot smo navajeni v vozilih srednjega razreda. 

Zelo lepo pade v roke in z užitkom ga je vrteti. Sedeži 
in splošno počutje v kabini je odlično. Vendar vsake 
oči imajo svojega malarja in prav zato imamo različne 
avtomobile in opreme, da si vsakdo izbere to, kar mu 
je všeč. Vožnja je na račun vzmetenja, pogonskega 
sklopa in moji normalni vožnji zelo dobra. Nisem pa 
vozilo po nepotrebnem obremenjeval, silil motorja v 
visoke obrate in od njega zahteval, da postane ferarri. 
Ko sem mestnega prostorneža v Bohinju parkiral ob 
ravno tako belemu Volkswagnu Tiguanu, sem bil prav 
presenečen, da sta si avtomobila zelo podobna, s tem 
da je Volkswagnov SUV malenkost višji od Peugeota 
2008, prostornost pa je zelo primerljiva. Odstopa le 
cena, saj je testni Francoz s 16.500 evri s Peugeotovim 
financiranjem občutno ugodnejši od dragega 
nemškega avtocestnega terenca. 

Tekst in foto: Matjaž Tomlje

Resda se rad usedem v kakšen hitri presežnik, 
samo za dnevno uporabo pa človek potrebuje 
uporaben avtomobil. In kaj je uporaben 
avtomobil ? To je vozilo, ki lahko zlahka 

zapelje pet potnikov, ki se normalo peljejo, ali petsto 
kilogramov blaga, saj se naš družinski avto skoraj 
prevečkrat prelevi v dostavnika. In tale Francoz je prav 
nekaj takega, kar povprečni slovenski avtomobilist 
potrebuje. Dovolj prostora in dovolj moči v pogonskem 
sklopu, da lahko ugledno potujete po naši lepi 
domovini in seveda normalni mesečni stroški za gorivo. 
In ta Peugeot vse to ima. Poraba ob lepi vožnji znaša 
pod 5 litrov na 100 prevoženih kilometrov in to samo z 

1,2-litrskim bencinskim motorjem, ki razvije 130 konjskih 
moči po starem ali 96 kilovatov po novem. Ta agregat 
1160 kilogramov težki Peugeot požene od 0 do 100 
km/h v 9,3 sekundah in če ste na prazni avtocesti v 
Nemčiji, boste po ravnini brzeli kar 200 km/h. Po vsem 
tem mu boste rekli kar čudežni avtomobil. No, pa ne 
bom samo hvalil, vendar tudi grajal. Pa ne Peugeotove 
inženirje, konstruktorje, oblikovalce in direktorje, marveč 
cel avtomobilski »ferajn« in prav vsem sem to povedal 
nedavno v Frankfurtu. Tako vredu avtomobil, pa v 
njem ni avtomatskega menjalnika. Tragedija! Ne vem 
kdaj se bodo direktorji največjih avtomobilskih tovarn 
usedli skupaj in se dogovorili, da se ročni menjalniki 
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posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

trivaljni, vrstni, bencinski
1199 ccm
96 kW (130 KM)
230 Nm pri 1750 vrt/min
ročni 6-stopenjski
9,3 s  (0-100 km/h)
200 km/h

5 l/100 km
110 g/km
4159/ 1829 / 1556 mm
1160 kg
50 l
350 l
19.978 EUR

Tehnični podatki
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Nič novega ni, da je Mazdino Kodo oblikovanje 
izredno všečnega izgleda.  Prav tako ni 
presenečenje, da je medgeneracijska 
Mazda 2015 CX-5 navzven ostala večinoma 

nespremenjena. Osnovne sestavine so še vedno 
prisotne, elegantne tekoče linije in prijetno čist videz se 
popolnoma zlijejo s športnimi in agresivnimi potezami 
in elementi. Večja sprememba je opazna le na novem 
sprednjem zračniku ter na novih zadnjih LED lučeh. 
V notranjosti Mazda prav tako ne razočara. Kabina je 
prijetno mesto, uporabnost pa se lahko kosa tudi z 
mnogo dražjimi avtomobili. Od prvega trenutka za 
volanom naprej je jasno, da so na razvojnem oddelku 
Mazde dobro premislili postavitev nadzornih površin. 
Stikala so postavljena intuitivno in potrebujejo zelo 
malo privajanja. 
Medijski sistem ima dobrodušno odmerjen zaslon 

na dotik, le analogna nadzorna ročica je sumljivo 
podobna tisti iz BMW-jevih vozil. Postavitev, delovanje 
in oblikovanje klimatskih nadzor, računalniškega 
sistema in ročice za opravljanje multimedijskega 
sistema že skoraj žaljivo spominjajo na E60 generacijo 
BMW. Način upravljanja z Mazdinim Connect je do 
potankosti enako tistemu v starejšemu iDrive-u. Kljub 
temu Mazdi uspe obdržati unikaten in moderen slog, 
uporabnost notranjosti pa je med najboljšimi. Tudi 
glasbena povezljivost je zelo navdušujoča ter omogoča 
predvajanje preko Bluetootha, USB vhoda in AUX kabla. 
Na atraktivnem in udobnem usnjenem volanu se 
nahaja obilica gumbov za nadzor nad tempomatom, 
telefonom, potovalnim računalnikom in multimedijo. 
Vsej uporabnosti in premišljenosti navkljub pa 
avtomobilu ne uspe skriti dejstva, da je Mazda avto 
nižjega cenovnega razreda; prav vse površine so 

narejene iz plastike. Plastike, ki izgleda kot šivano usnje, 
plastike, ki izgleda kot karbon, plastike, ki je videti kot 
aluminij in prav vse na dotik učinkujejo nekvalitetno in 
poceni. Bogatost opreme več kot poplača plastičnost 
notranjosti, želim si le, da v Mazdi ne bi bilo toliko 
različnih skorajda kičastih posnemanih materialov. 
Testni avtomobil je bil opremljen z 2-litrskim bencinskim 
motorjem, ki dostavi 155 konjskih moči ter 200Nm 
navora. Motor nudi več kot zadostno količino moči, 
ki Mazdin crossover terenec požene po cesti z zelo 
zadovoljivo hitrostjo in omogoča izredno brezskrbno 
in lahkotno vožnjo. Moči je za vsakodnevno vožnjo 
več kot dovolj, vozniku pa se tudi med vožnjo v hrib ni 
treba ubadati z nenehnim prestavljanjem navzdol, saj 
Mazdini SkyActive motorji proizvedejo velike količine 
navora.  Še najmanj brezskrbni boste zaradi motorja na 
bencinskih črpalkah, saj se je poraba na testu gibala 

Crossover
zmagovalec

Mazda je relativno majhno podjetje, 
ki se že leta upira vezanju v velike 
mednarodne avtomobilistične 
konglomerate. Ta majhnost in 
prilagodljivost pomeni, da lahko 
Mazda ostane pristna svojim idealom 
in se ne podreja korporativnim 
zahtevam. Majhnost pa pomeni tudi, 
da si japonski izdelovalec ne more 
privoščiti slabih modelov, ki se ne bi 
prodajali, prav vsak Mazdin avtomobil 
mora zato biti kakovosten izdelek. 
CX-5 niti slučajno ni izjema.

Mazda CX-5 G165 Attraction
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med 8 in 10 litrov na 100km. Z vztrajno varčno vožnjo bi 
se povprečno porabo najverjetneje dalo spraviti nekam 
okoli 7L/100km. 
Podvozje je športno in trdo naravnano in se kljub 
velikosti in vsakodnevni uporabnosti vozila odlično 
izkaže tudi pri agresivni vožnji in skozi še tako ostro 
zavijanje ohrani odličen oprijem ter ostane v ravni 
legi. Pri hitri vožnji se Mazda resnično dobro obnese, 
med testom sem preizkusil tudi to in skozi ovinke z 
avtomobilom namerno peljal s povsem prekomerno 
hitrostjo. CX-5 je bila tudi še tako divjaškemu slogu 
vožnje povsem kos. Seveda to še zdaleč ne pomeni, 
da se lahko kosa z resničnimi športnimi avtomobili 
ranga Mazdaspeed 3 ali Megan R.S., a vendar bodo tudi 
vozniki, ki jih kos lepe prazne ceste razveseli, ob velikem 
godrnjanju sopotnikov, lahko prišli na svoj račun.
Presenetljivo dobra je bila združitev počasnega, 
družinskega in udobnega vozila, ki z lahkoto premaga 
tudi najdaljše poti na počitnice in avtomobila, ki se 
najbolje izkaže pri šviganju skozi zavite ceste. Največje 
razočaranje sicer odličnega vozila je bila kvaliteta vožnje. 
Mazda CX-5 stoji na prav zares kolosalnih kolesih z 
ogromno količino gume med cesto in voznikom, ki  
obljubljajo zelo udobno vožnjo, vendar bodo potniki 
začutili prav vse razpoke in grbine na cesti, vožnja pa 
je domala neudobna. Mazda obljublja, in tudi dostavi, 
odlično lego na cesti in športnost vožnje, a to ji uspe na 
račun udobja potnikov. 
Težko bi si mislil, da bom kdaj celotno poglavje posvetil 
samo žarometom. A pri Mazdi cx-5 to enostavno moram 
storiti, saj so ti žarometi eni najboljših, ki sem ji kdaj 
videl in brez dvoma najsvetlejša točka tega avtomobila. 
Žarometi CX-5 lahko sredi noči na cestišču naredijo 
dan. Vozišče pred vozilom je povsem razsvetljeno z 
belo svetlobo, kar omogoča povsem samozavestno in 
sproščeno vožnjo sredi noči. 
A kljub svetilnosti, ki se lahko kosa s soncem, pa 
žarometi ne motijo ostalega prometa. Kratke luči so 
odmerjene do popolnosti, rob osvetljenosti je namreč 
postavljen naravnost pod okna drugih vozil. Želim 
si, da bi vam lahko pokazal sliko, saj je pogled res 
fenomenalen. Črta med popolno preglednostjo in 
črnino noči je skoraj kirurška. 

Že kratke luči so me presenetile, a ko sem prižgal dolge 
žaromete, mi je cx-5 vzela sapo. Dolgi snopi luči so 
sredi noči pričarale bel dan na ogromnem odseku ceste 
pred vozilom. In kakor da to ne bi bilo dovolj, je Mazda 
žaromete opremila s sistemom sledenja ovinkom, ki 
dolge luči usmerja za voznikovimi ukazi na volanu. Ko 
sredi noči voznik zavije v ovinek, mu žarometi sledijo 
ter posvetijo globoko v ovinek. Ko se boste odločali 
o nakupu tega avta, morajo luči absolutno biti na 
seznamu dodatne opreme. 
Mazda cx-5 ni avtomobil, ki bi vam ga lahko 

brez pomislekov priporočil. Kljub temu pa lahko 
samozavestno rečem, da ga ob izbiranju vašega 
naslednjega avtomobila nikakor ne smete spregledati. 
Ugodnost nakupa ter ogromna količina opreme, ki 
jo Mazda nudi za mnogo nižjo ceno kakor evropska 
konkurenca, je vredna resnega premisleka.

Tekst: Erazem Zver
Foto: Jan Grobelšek
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cena vozila

štirivaljni, vrstni, dizelski
1998 ccm
121 kW (165 KM)
210Nm pri 4000 vrt/min
ročni 6-stopenjski
9,2 s  (0-100 km/h)
200 km/h
8,5 l/100 km
139 g/km
4555 / 1840 / 1710 mm
1355 kg
56 l
503 l
28.750 EUR

Tehnični podatki
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Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi BiTurbo 

Prestižni
potovalnik

Eden izmed bolj privlačnih karavanov, nedvomno. Insignia Sports Tourer z 
bogatim paketom opreme Cosmo, zmogljivim dizlom in s sodobno obliko, 
kljub temu da je stara že sedem let, prepriča v vseh pogledih.
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O 
zunanjem izgledu ne želim pretirano 
izgubljati besed, saj kot sem že omenil, je 
oblika tako rekoč mladostna že 7 let, bolj 
bogato stilsko preobrazbo je doživela dve 

leti nazaj, pa še takrat je bil poudarek tam, kjer je bilo 
to najbolj potrebno – v kabini. Karavan, pardon, Sports 
Tourer, z lepo zaobljenimi liniji, 18-palčnimi kolesi, dvema 
izpušnima cevema, napisom biturbo na ritki, vrhunskimi 
žarometi in nekaj dodanega kroma ter posebno biserno 
barvo odločno opozarja nase in privablja številne 
poglede, vendar ne tiste nevoščljive, kot bi jih bili kaj 

hitro deležni v kakšnem konkurentu višjega cenovnega 
razreda. 
Če ne moremo ravno reči, da lahko po zunanji obliki 
konkurira dražji, bolj prestižni nemški konkurenci, 
pa lahko z gotovostjo zapišemo, da ji je notranjost s 
takšnim bogatim paketom opreme Cosmo povsem 
dorasla, še posebej če naložimo notri dodatne opreme 
za 8.734 evrčkov. Izjemno udobje tako spredaj kot 
tudi zadaj zagotavljajo odlični sedeži, oblečeni v rjavo 
usnje, ki se popolnoma prilegajo telesu, kar je izjemno 
pomembno na daljših poteh, za katere je takšna Insignia 



tudi ustvarjena. Prednja sedeža imata izvrstno bočno 
oporo, sta električno nastavljiva z možnostjo podaljšanja 
sedalnega dela, prav tako razvajata tako z gretjem kot 
tudi s hlajenjem, kar pride še kako prav v vročih dneh, 
saj se zaradi vročine v usnjenih sedežih bolj potimo in 
limamo nanje – v testni Insigni tovrstnih težav na račun 
ventilacije nismo imeli. Izjemno kvaliteten in udoben 
je usnjen volanski obroč s prirezanim spodnjim delom. 
Mehko, a hkrati masivno usnje skrbi za odličen oprijem 
volana, na katerem so lepo razporejene tipke, s katerimi 
upravljamo radio, tempomat, navigacijo, multimedio 
in telefon preko osrednjega digitaliziranega zaslona, 
kjer lahko spremljamo tudi pot navigacije. Za bolj 
varno vozno izkušnjo skrbijo in nam pomagajo številni 
asistenčni sistemi zajeti v t. i. paketu za voznika IV, ki 
vključuje biksenonska žarometa s sledenjem v ovinek, 
parkirne senzorje in kamero za vzvratno vožnjo. Za 
bolj varno vožnjo skrbijo še opozorilniki za mrtve kote, 
opozorilnik za nenamerno zapuščanje prometnega pasu 
in opozorilnik za varnostno razdaljo, ki v primeru, da 
pred nami vozi počasnejše vozilo in sami ne prilagodimo 
hitrosti, zavira namesto nas v skrajni sili, pred tem pa 
nas z vizualnim in zvočnim signalom opozarja na nalet. 
Na osrednji konzoli je pregleden in enostaven 8-palčni 
zaslon (470€), ki podpira tudi paket Bose navi (765€), 
kar pomeni, da je avdio izkušnja vrhunska, tako nizki 
kot visoki toni in basi prihajajo iz Boseovega ozvočenja 
kristalno čisti. Osrednji zaslon lahko upravljamo na dotik 
ali pa preko drsne ploščice na sredinski konzoli, za katero 
je potrebno nekaj prakse, vendar je upravljanje preko 
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zaslona na dotik hitrejše in ne nazadnje tudi varnejše.
Skoraj pet metrov dolga Insignia Sports Tourer nudi obilo 
prostora na zadnji klopi, kjer brez večjih težav udobno 
sedijo tri odrasle osebe, radodaren pa je tudi prtljažni 
prostor, ki bi s 540 litri prostornine moral zadovoljiti 
potrebe 4- ali 5-članske družine. Za doplačilo 360 evrov 
dobite tudi praktična električno odpirajoča in zapirajoče 
se prtljažna vrata.
Pogonski sklop sestavlja 2,0-litrski dizel z dvema turbo 
puhaloma, ki razvije 195  konjev  in 400Nm. Moč se prenaša 
na prednji kolesi preko samodejnega 6-stopenjskega 
menjalnika, ki sem ga pri Oplu preizkusil prvič. Prestavlja 
gladko in dokaj hitro, v času testa se ni nikoli zmedel in 
po nepotrebnem prestavil v nižjo brzino ali pa prehitro 
v visoko, deloval je usklajeno z našim načinom vožnje. V 
kolikor vam zapaše bolj divja vožnja, pa lahko prestavljate 
tudi sami s stikali ob volanu. Poraba med 8 in 9 litri ni 
najnižja, saj 1,7 tone težak avtomobil terja svoj davek.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

emisije CO2
mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1956 ccm
143 kW (195 KM)
400 Nm pri 1750 vrt/min
samodejni 6-stopenjski
8,8 s  (0-100 km/h)
230 km/h
8,5 l/100 km
154 g/km
4913 / 1856 / 1513 mm
1658 kg
70 l
540 l
43.444 EUR

Tehnični podatki
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Motocikel nad katerim so se sprva 
vsi čudili, se je kmalu, že v svoji prvi 
generaciji, zavihtel na prestol številnih 
segmentov. V prenovljeni obliki 
želi ne le ubraniti naslov, temveč 
konkurenco še nadalje deklasirati.

Ko so Bolonjčani leta 2011 prvič pokazali svojega 
Diavela, ga mnogi niso znali uvrstiti v katero 
izmed ustavljenih kategorij motociklov. Nizek in 
dolg Diavel s prav tako dolgo medosno razdaljo 

sicer izgleda kot kruzer, drža je precej standardna, v 
zavojih pa se počuti kot športni model. Je eden najbolj 
frajerskih mišičastih kruzerjev ali najbolj nenavaden 
športnik? V oglaševalskih kampanjah so ga predstavljali 
s sloganom »nikar mi ne reci kruzer« in model resnično 
izziva klasično kategorizacijo.

Diavel, še posebej v tej osnovni dark, povsem morilsko 
črni izvedbi, je eden izmed tistih redkih vozil, ne samo 
motociklov, katerega pogleda skorajda vsak. Črno je vse 
od Trellis okvirja do koles in stopalk – temna barva mu 
res odgovarja, saj njegovo ime v bolonjskem dialektu 
pomeni »hudič«. Do imena so prišli, ko je eden izmed 
zaposlenih izgled prototipa komentiral z »zloben, tako 
kot hudič!«
Preden smo se posedli v hudičevo usnjeno sedlo, si 
niti približno nismo predstavljali, da bo, prvič: lega 

tako standardno pokončna, in drugič, istočasno tako 
zelo udobna. Širok sedež je izdelan v konstrukciji z 
dvema nivojema, kjer je spodnja od tal oddaljena 
770mm, vendar je vožnja za potnika na zadnjem delu 
sedeža tako negotova in strašljiva, da nismo prav nič 
presenečeni, zakaj večina lastnikov na sedež namesti 
oblikovno čudovito izveden pokrov. S pokrovom Diavela 
sicer pretvorimo v monoposto motocikel, vendar to 
je pač cena nečimrnosti. Le-tej še nadalje pripomorejo 
elegantno črne stopalke za potnika, ki so v zloženi poziciji 

skoraj neopazne.
Črni hudič se je kasneje izkazal za dinamično izredno 
talentiranega, vendar smo morali spočetka premagati 
lastne inhibicije, ki jih je neizprosno ustvarjala 
gromozanska pnevmatika, katero bi prej pričakovali 
nameščeno na kakem težkoindustrijskem stroju. Obutev, 
ki meri 240mm v širino, zagotovo ne zmore drugega kot 
vožnje v ravni črti. Kajne? Italijanski inženirji so si bojda 
tako želeli imeti široko zadnjo gumo, brez kompromisa 
v voznih lastnostih, da so odšli do Pirellija, kjer so skupaj 
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posebej za Diavela ustvarili čisto novo obliko. Trdoglavim 
inženirjem smo nadvse hvaležni, saj nehumana širina 
kolesa vsakega opazovalca opozori na moč in stil 
motocikla.
Polaganju ovinkov so prilagojene tudi vse preostale 
komponente Diavela in tako so se bolj pogumni v 
uredništvu lahko v zavoju podlagi s kolenom približali 
do zavidljivo kratke razdalje, preden je nase z iskrami 
opozorila kaka tačka. Stopnjo Ducatijevega zaupanja 
v agilnost Diavela jasno nakazuje tudi dejstvo, da so 
ga svetu predstavili na serpentinah, kjer se sicer odvija 
zahrbtni reli Monte Carlo. Izkušnjo še dlje nadgradijo 
50mm Marzocchi obrnjene vilice in zadnji amortizer 
znamke Sachs. Obe enoti sta v celoti nastavljivi, zaradi 
česar je Diavel zmožen višje športnega tempa kot kateri 
izmed manj sposobnih pravih športnih modelov.
Vendar če vam povemo po pravici, smo z Diavelom, kljub 
temu, da jih mnogi lastniki poženejo tudi po dirkalnih 
pistah, najbolj uživali pri vožnji v ravni črti. Ravnokar 
omenjena Diablo Rossa II pnevmatika vso moč novega 
Testatretta 11° agregata na asfalt spravi z lahkoto, ki bo 
presenetila marsikoga. Še posebej, ko se bo na 2,2 metra 
dolgem motociklu pri pospeševanju znašel s prednjim 
delom v zraku. Le naj vas mularija na kakem CBR-ju 
poizkusi prehiteti pri zeleni luči. Osebno sem bil šokiran, 
ko se je v mestnem prometu v hipu, ki se je zdel kot le 
nekaj sekund, na digitalnem displeju pokazala številka 
200. Tisti dan plina nisem več odprl do kraja.
Pospeškom prvega ranga odgovarjajo tudi zaviralne 
kvalifikacije. Brembove monoblok zavore – klešče 
izdelane iz enega kosa aluminija – ga postavljajo ob 
bok najboljšim supersport motociklom. ABS sistem je 
del osnovne opreme, tako kot sistem za nadzor zdrsa 
zadnjega kolesa DTC, ki je osemstopenjsko nastavljiv in 
zdrs kolesa zazna in umiri v milisekundah.

Še dobro, saj Diavelovemu agregatu ne primanjkuje 
moči. Posodobljen Testatretta 11° blok pričara avtentične 
desmodromic zmogljivosti. Med večjimi tehničnimi 
novosti izstopajo predvsem posvojitev koncepta Dual 
Spark, torej dveh svečk za vsakega izmed dveh cilindrov. 
Valji iz 1198 superbika izpodrivajo prav toliko kubičnih 
centimetrov volumna in proizvajajo 119 kW (160 KM) 
pri 9.250 vrtljajih. V kolikor ga ne boste vedno tiščali do 
samega konca, boste bolj navdušeni nad 131 Nm navora. 
Višek sicer doseže pri 8.000 vrt/min, vendar je vseskozi 
na voljo v zajetnih količinah, s čimer je pospeševanje iz 
zavojev ali celo mirovanja otročje lahko.
Poseben prestižni čar Diavela se prikaže, ko za trenutek 
pozabimo na visoke zmogljivosti agregata. Motocikel 
je pri Ducatiju pozicioniran kot eden izmed njihovih 
kronskih izdelkov in to dejstvo kar kriči iz prenekaterih 
jasno vidnih elementov. Eden izmed teh sta rezervoarja 
hidravlične tekočine, izbrušena iz enega kosa aluminija 
in s kontrastnim napisom Ducati v naravni srebrni 
barvi materiala. Kaj pa dejstvo, da ima model t. i. keyless 
prostoročni ključ? Ali pa kar dva barvna digitalna 
displeja, eden na vrhu posode za gorivo, drugi na 
balanci. Sekundarni ekranček je seveda čista dizajnerska 
manipulacija, saj bi vse informacije lahko prikazali na 
enem ekranu in tudi bolj varno bi bilo, saj oziranje 
navzdol med vožnjo na motorju ni priporočen manever.

////////////////////////
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motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
mere
teža

posoda za gorivo
cena motocikla

bencinski, 2-valjni, 4-taktni
1198 ccm
119 kW (160 KM) pri 9.250/min
131 Nm pri 8.000/min
6-stopenjski
2235 / 860 / 1192 mm
239 kg
17 l
€ 18.990

Tehnični podatki

Posebej ponoči do izraza pridejo motociklovi svetilni 
elementi, kateri so vsi izdelani v LED tehniki – od 
prednjega žarometa, do smernikov, zavorne luči in 
tudi malih lučk za osvetlitev registrske tablice. Svetijo v 
povsem beli barvi, pri barvni temperaturi okoli 6000K, in 
kontrast s povsem črnim motociklom je prava stilistična 
zmaga, da pokončnih LED pasic, ki služijo kot smerniki 
sploh ne omenjamo. Škoda le, da tudi v prestolnici ni 
(več) kraja, kjer bi se s čim takim lahko pokazali in si malce 
napihnili ego.

Stil in tehnična podkovanost tako visokega nivoja sta 
seveda na voljo zgolj po odgovarjajoči ceni in če se v 
Diavela zaljubite, se vam utegne zdeti povsem racionalna. 
To seveda ni, vendar tudi kupci Lamborghinijev in 
Ferrarijev ne tarnajo nad njihovo ceno. Vsekakor so na 
voljo mnoge cenejše alternative, vendar prav nobene od 
njih ne boste še dve uri po zaključku vožnje občudovali v 
garaži z nasmeškom na obrazu.

Tekst in foto: Rok Tomlje

Honda priporoča
olja in maziva

* Veliki posezonski popusti | Velja za modele iz zaloge | Količine so omejene.

A KC I J I*

Generalni zastopnik in serviser

Za napake v tisku ne odgovarjamo.

AS Domžale Moto center d.o.o.
Blatnica 3A 1236 Trzin

01 562 37 00, www.ascenter.si, info@ascenter.si

Generalni zastopnik za znamke



FRANKFURT
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V šovbiznisu imajo zanimivo frazo, ki pravi »šov se mora nadaljevati« in ta bi 
bila za podnaslov frankfurtskega mednarodnega avtomobilskega salona (IAA) 
še toliko bolj primerna, v kolikor bi se Volkswagnov škandal dizelskih motorjev 
razkril le nekoliko dni prej. No, o programski opremi, s katero je VW obšel stroge 
ameriške emisijske predpise, so bojda vedeli mnogi že nekaj mesecev pred občo 
javnostjo. Kljub govoricam in špekulacijam o goljufijah in pokvarjenosti vseh 
vrst v avtomobilski industriji se šov nadaljuje. Sezona predstavitev naslednje 
letnih modelov se je tako sredi septembra uradno začela v finančnem centru 
Nemčije in Evrope, v Frankfurtu, kjer je IAA tekom dvanajstih dni obiskalo nekaj 
manj kot milijon avtomobilskih navdušencev.
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Kot gre pričakovati od nemške prireditve so 
bile najbolje, tako po kvadraturi razstavnih 
prostorov kot številu vozil, zastopane domače 
avtomobilske znamke. Kraljevala je, kakopak, 

skupina Volkswagen. Med svetovnimi premierami so 
najbolj izpostavili novega Tiguana. Poleg osnovne 
različice druge generacije SUV-a, ki sedaj, tako kot novi 
Golf, temelji na modularni platformi MQB, so se pohvalili 
tudi s konceptno izvedenko Tiguan GTE. Vtični hibrid s 
solarnimi celicami na strehi se ponaša s sistemsko močjo 
160 kW (215 KM), 50 kilometri električnega dosega in 
povprečno porabo goriva 1,9 l/100 km. Sončne celice 
na strehi prvič na osebnem avtomobilu polnijo tudi 
baterijski paket in v idealnih pogojih letno generirajo do 
1.000 brezplačnih kilometrov dosega.
Zeleno noto je nadaljeval Golf GTE sport koncept, 
a v nekoliko drugačni obliki. Čeprav dejstvo ni očitno 
na prvi pogled, karoserija ostaja tipa hečbek, vendar 
dodaja pornografska lamborghinijevska dvigajoča vrata. 
Koncept z ničnimi emisijami sistemska moč 295 kW (395 
KM) požene vse do 280 km/h.
Za proslavo štiridesetletnice prvega Golfa GTI so v 

Wolfsburgu pripravili posebno edicijo modela, ki sliši 
na ime Golf GTI clubsport. Specialka s svojimi 195 
kW (261 KM) predstavlja najmočnejšega GTI-ja doslej in 
se od osnovnega modela GTI razlikuje precej bolj, kot 
so se njegovi predhodniki, ki so prav tako praznovali 
velike okrogle obletnice. Poleg občutno večje moči sta 
najbolj očitna zadnji spojler in difuzor, ki po besedah 
VW-a omogočata opazno večji aerodinamični oprijem 
in višje hitrosti skozi zavoje. Novosti obsegajo še nov 
prednji odbijač, večje zaključke izpušnih cevi in nova 18- 
ali 19-palčna platišča. S pomočjo overboost funkcije, ki 
začasno poveča moč agregata na 213 kW (286 KM), se do 
stotice prikoplje v spoštljivih 5,9 sekundah.
Pomembne novosti so predstavili tudi pri Audiju, 
kronskemu dragulju skupine VW. V soju žarometov 
je blestel povsem novi A4. Oblikovno so se odločili za 
evolucionarni in ne revolucionarni pristop. Dimenzijsko 
je večji, lažji in aerodinamično bolj učinkovit od 
predhodnika. Fotografom se je nasmihal tudi športni 
model S4, kjer je letos največja novost prehod z uporabe 
kompresorskega prisilnega polnjenja na turbine. V6 
agregat je pridobil 15 kW, s katerimi moč poskoči na 

260 kW (349 KM), obenem pa se je izboljšala tudi poraba 
goriva. Tako A4 in S4 sta na voljo tudi v karavanski avant 
različici.
Na konceptnem področju je znamka štirih obročev 
predstavila model e-tron quattro, ki bo (sicer nekoliko 
spremenjen) verjetno že leta 2018 zapeljal v prodajne 
salone pod imenom Q6 e-tron. Poganjajo ga trije 
elektromotorji – eden spredaj in dva zadaj – s čimer 
upravičuje značko quattro. Povsem električni koncept 
naj bi bil sposoben dosega 500 km, napolni pa se v zgolj 
pol ure.
Španski, vendar v resnici precej nemški, Seat je iz 
Barcelone pripeljal tri zanimivosti. Ibiza cupra je bila 
deležna t. i. facelifta ali obraznega liftinga, dobrodšel pa 
je predvsem nov 1,8-litrski turbo agregat z močjo 141 kW 
(189 KM), ki iz dodanih štirih decilitrov prostornine iztisne 
8 kW več kot poprej. Novemu modelu so namenili tudi 
XDS elektronski diferencial, za katerega obljubljajo, da se 
uspešno spopada z osovraženim podkrmarjenjem.
Izboljšave so doletele tudi najzmogljivejšega Leona, 
ki je zavoljo zvišane moči preimenovan v Leon cupra 
290. Agregat ostaja 2,0-litrski TSI bencinar in je sedaj 

močnejši za 7 kW, poleg tega je postal še manj potrošen. 
Nadobudnim dirkačem ponujajo paket opreme Sub8, 
ki se nanaša na čas kroga predhodnega Leona okoli 
zloglasnega Nürburgringa. Paketu pripadajo večje 
Brembove zavore, lažja kolesa in pnevmatike z mehkejšo 
zmesjo.
Tretja španska novost se je nanašala na prihodnost 
znamke. Leon cross sport je križanec s tremi vrati in 
je del največje razvojne iniciative v Seatovi zgodovini – 
vanj in v tri ostale nove modele so vložili osupljive 3,3 
milijarde evrov. Koncept si lahko predstavljate kot golfa R 
na hoduljah, saj se ponaša z R-ovim skoraj 300-konjskim 
dvolitrašem. Serijsko različico z bolj plebejskimi agregati 
lahko pričakujete že naslednje leto v Ženevi, v prodajnih 
salonih pa proti koncu leta 2016.
Z druge strani Evrope je v Frankfurt prispel Škodin superb 
combi, torej karavanska različica modela superb. Je 
točno to, kar si predstavljate, superb s 660 litri prtljažnega 
prostora. Izredno zanimiva je izvedenka greenline, ki s 
skromnim 1,6-litrski dizelskim agregatom zmore z enim 
tankom prevoziti razdaljo 1.780 km.
Med Volkswagnovimi eksotičnimi znamkami je bilo 
težko izbrati zmagovalca, vsaj po številu novosti pa sta 
prednjačila Lamborghini in Porsche. Prva izmed dveh 
italijanskih novosti je bil Aventador SV roadster, 
katerega so nekateri oklicali za najhitrejši fen za lase 
na svetu. Super veloce različica roadsterja je bila samo 
vprašanje časa, saj ni zahtevala veliko tehničnega napora 
za izvedbo. Specifikacije ostajajo enake kot pri kupeju, z 
izjemo teže, kjer je SV-jevih 1575 kg kar 50 kg več kot pri 
modelu s streho. Streho sestavljata dva karbonska panela 
in skupaj tehtata manj kot 12 kg. Kljub ceni petstotih 
tisočakov je vseh petsto primerkov že razprodanih.
Druga Lamborghinijeva novost je bila prav tako brez 
strehe. Huracan LP 610-4 spyder nadomešča spyder 
različico modela Gallardo, najbolj prodajanega kabrioleta 
v zgodovina italijanskega podjetja in se polašča enakega 
recepta kot večji Aventador SV roadster. Zmogljivosti v 
primerjavi s kupejem so skorajda identične, novost pa 
predstavlja možnost izklopa para cilindrov, s čimer so 
izboljšali porabo goriva in emisije CO

2
.

VW Tiguan GTE Audi A4

VW Golf GTE Sport Concept Seat Leon Cross Sport Aventador SV Roadster Huracan LP 610-4 Spyder
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Porsche je svetu predstavil naslednika visoko čislanega 
modela 911. Bolj kot nekatere oblikovne novosti je 
obiskovalce presenetila sprememba na področju 
agregata. Modeli 911 Carrera so se tradicionalno vedno 
ponašali s saugmotorji oziroma agregati brez prisilnega 
polnjenja, turbine pa so bile rezervirane za modele turbo. 
Novi model z interno oznako 991.2 je sedaj pridobil par 
turbin in izgubil nekaj prostornine. Šestvaljnik ima tako 
le tri litre gibne prostornine, a je kljub temu izboljšal 
moč za 15 kW (20 KM) in ima nižjo porabo goriva. 
Kompromis je seveda nastal na področju zvoka agregata, 
katerega turbine povsem zadušijo in po naših poročilih 
je povpraševanje po prejšnjih modelih brez turbin že 
poskočilo, dokler so ti še na voljo. Rdeče polje agregata 
se je prav tako pomaknilo nižje na 7500 vrt/min, kar pa je 
še vedno precej visoko za turbo agregat.
Druga novost stuttgartske znamke je bila, hvala bogu, bolj 
prijetna. Še toliko bolj, ker je bila povsem nepričakovana 
in to v dobi, kjer so vse novosti avtomobilskih salonov 
znane daleč v naprej. Študija Porsche mission E je 
to, kar bi oblikovno morala že pred leti biti Panamera 
– vsaj po našem mnenju. Gre za 800-voltni štirisedežni 
povsem električni športnik s 447 kW (600 KM), ki krog 
Nürburgringa opravi v času pod osmimi minutami. Dva 
elektromotorja sodelujeta v ustvarjanju vsekolesnega 
pogona in tudi vsekolesnega krmiljenja. Paket baterij se 
z novim sistemom polnjenja napolni do 80 % v samo 45 
minutah, pri Porscheju pa so že potrdili, da bodo izdelali 

nek povsem električen model. Upamo, da bodo izbrali 
koncept mission E.
Po dolgih letih se je na majcenem Bugattijevem 
razstavnem prostoru naposled le znašlo nekaj povsem 
novega. Koncept Vision gran turismo so izdelali na 
pobudo igre Gran Turismo za Sonyjevo igralno konzolo 
Playstation. Dizajn se poklanja Bugattijevi bogati dirkaški 
zgodovini, predvsem zmagam v Le Mansu v letih 1937 
in 1939, obenem pa napoveduje nekatere oblikovne 
poteze Veyronevega naslednika, modela Chiron, ki bo 
predstavljen naslednje leto v Ženevi. Čeprav je prvotno 
šlo zgolj za koncept, so se na sejmu za nakup zanimali 
prenekateri bogataši, kar utegne botrovati omejeni seriji.
Zadnja, a zato nič manj prestižna novost iz Volkswagnove 
konjušnice, nosi značko Bentley. Angleška znamka 
visokega luksuza je že nekaj časa napovedovala vstop 
v SUV segment in obljube je letos izpolnila. Bentley 
Bentayga je angleški monstrum z dvanajstimi cilindri in 
po želji tudi s sedmimi sedeži. Da so prav vsi elementi 
Bentayge prepotencirani, povedo že serijska 20-palčna 
kolesa, katera je moč nadgraditi na 22-palcev, in ne 
nazadnje njegova najvišja hitrost 300 km/h. Model, ki 
bo zagotovo postal znamkin najbolje prodajan, je tudi 
dejansko sposoben vožnje po brezpotjih, kmalu pa se 
bodo 447 kW (600 KM) W12 zverini z 900 Nm navora 
pridružile še dizelske in hibridne motorizacije in celo 
izvedenka speed s še višjo številko na koncu merilnika 
hitrosti.
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kabine, večjo učinkovitostjo pogonskih sklopov ter 
obilico novih asistenčnih sistemov in priročnostnih 
tehnologij.
Glavni akter BMW-jevega razstavnega prostora je letos 
bila povsem nova serija 7, ki želi razredu S odvzeti naslov 
najboljšega avtomobila na svetu. Dizajn boste presodili 
sami, tehnično pa je vsekakor na najvišjem nivoju. Začeli 
so s samim okvirjem, kjer so poleg jekla uporabili tudi 
nekaj plastik ojačanih z ogljikovimi vlakni (CFRP), vsi 
zunanji paneli pa so aluminijasti. S tem so težo znižali tudi 
do 130 kg in to kljub vsej novi opremi. Na samem vrhu 
so tudi na področju tehnoloških bonbončkov. Serija 7 je 
sposobna skorajšnje samodejne vožnje, svetovna novost 
pa je upravljanje radia in ostalih zabavnostnih vsebin 
z gibi roke, katere snema in interpretira mala kamera v 
sredinskem vzvratnem ogledalu.

DTM-u že dolgo vozijo t. i. silhuetna vozila, ki si s cestnimi 
vozili delijo le malenkost zunanje podobe, pod kožo pa 
gre za čiste prototipe. Pa vendarle, podoba predhodnika 
je bila že pošteno dotrajana. 
Iz Münchna je letos v Frankfurt, podobno kot pri 
Mercedes-Benzu, prišlo tudi kar nekaj novih pločevinastih 
primerkov začenši z obraznim liftingom serije 3. BMW-
jev najbolje prodajanem model ima sedaj par novih 
trikov in nekoliko bolj prijazen obraz. Velika novost je 
1,5-litrski trivaljnik v modelu 318i, katerega je prej bilo 
moč najti samo v minijih.
Ne lifting, temveč povsem novo, drugo generacijo pa 
je doživel najmanjši bavarski terenec X1. Oblikovno se 
je prilagodil sodobnim trendom v segmentu križancev 
in sedaj resnično izgleda kot pomanjšani X5. Gradi na 
uspehu predhodnika in se ponaša z večjo prostornostjo 

Po številu predstavljenih novosti je letos nedvomno 
prednjačila nemška trikraka zvezda. Komično brkati šef 
znamke Dr. Zetsche je pod bliskavicami svetu razodel 
kar pet novih vozil. Prav vsi novinci so visokega profila 
in težko je bilo reči, kateri je bil zvezda predstavitve. To 
bi utegnil biti koncept Mercedes IAA, kjer kratice stojijo 
za angleško ime Intelligent Aerodynamic Automobile 
oziroma inteligentni aerodinamični avtomobil. Električno 
bencinski pogonski sklop premore 208 kW (279 KM), 
vendar to ni najbolj pomemben podatek. Srž koncepta 
so aktivni aerodinamični elementi, ki koeficient 
aerodinamičnega upora znižajo iz že tako nizkega 0,25 na 
0,19. Za primerjavo povejmo, da se precej manjši model 
CLA, ki je bil leta 2013 predstavljen kot najbolj spolzek 
serijski avtomobil na svetu, ponaša s koeficientom 0,22. 
Glavna aktivna komponenta je skrita v samem zadku 
vozila, od kjer se pri hitrosti razpotegne 390 milimetrski 
rep in s tem zmanjša površino zadka.
Druga velika Mercedesova novost je bil kupe razreda 
C, ki je dizajnersko povzel poteze večjega kupeja 
razreda S. Nova generacija kupeja je daljša in širša, tako 
v skupni dolžini kot medosni razdalji. Seveda je tudi 
lažji, znotraj pa je sedaj več prostora za vse potnike. 
Ponudbo agregatov bodo sestavljali štirivaljniki z 1,6 ali 
2,0 litri prostornine. Veliko stavijo na športno dinamiko 
modelov podkrepljenih z zračnim vzmetenjem Airmatic 
ter številne asistenčne sisteme.
Seveda je nared tudi že mišičasta verzija iz Affalterbacha. 
Mercedes-Benz AMG C63 kupe si v izvedbah C63 

in C63 S z bolj skromnimi kupeji razreda C deli le vrata, 
streho in pokrov prtljažnika. Pa verjemite, če morete. 
V živo so razlike tako očitne, da jih ni moč spregledati. 
Spredaj je AMG širši za 64mm, zadaj pa 66mm. Še dobro, 
saj drugače nanj ne bi spravili gromozanskih 285/35 R18 
čeveljčkov, katere S varianta nadgradi s še večjimi 285/30 
R19 zadevicami. Pod izbočenim pokrovom motorja 
domuje štirilitrski V8 agregat z dvema turbinama in 355 
kW (476 KM), ki je pri varianti S navit na še višjih 375 kW 
(503 KM). Navdušujoča novica je prisotnost mehanskega 
diferenciala z omejenim zdrsom. Tega pri modelu S 
nadomesti elektronski diferencial, ki omogoča nadzor 
rotacije notranjega kolesa pri hitrih zavojih.
Nato je sledila še predstavitev razreda S, po njihovih 
beseda najboljšega avtomobila na svetu, v izvedbi brez 
strehe. Razred S kabriolet predstavlja prvo Daimlerjevo 
brezstrešno veliko limuzino po modelu W112 iz leta 1971. 
Vozilo temelji ne na večji limuzini razreda S, temveč na 
kupeju in se bo na trgu spopadel z Bentleyjevo ponudbo. 
Tu in tam so modelu namenili nekaj več aluminija in 
magnezija, s čimer so dosegli težo identično kupeju 
razreda S. Troslojna platnena streha se odpre in zapre v 
20-ih sekundah in to vse do hitrosti 65 km/h. Od kupeja 
ga razlikuje dodatek grelcev vratu in nov 9-stopenjski 
samodejni menjalnik na modelu S550.
Nazadnje so predstavili nekaj povsem drugačnega. 
Dirkalnik C63 DTM bo leta 2016 tekmoval v seriji Deutsche 
Tourenwagen Masters in zamenjal obstoječi model izpred 
treh let. Tehnično dirkalnik ne bo nič sposobnejši, saj v 
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Četrta točka na bavarskem seznamu novosti je bila 
malenkost drugačna od prejšnjih treh. Dirkalnik M6 GT3 
je namreč polnopravni GT3 dirkalnik, ki bo zamenjal 
problematičnega Z4 GT3 iz daljnega leta 2010. Na 
dirkališčih ga pričakujte v družbi modelov, kot so 911 GT3 
R in SLS AMG GT3. Moč proizvaja 4,4-litrski turbo V8, cena 
pa znaša prijetnih 379.000 evrov.
Rolls-Roycovski otočani, danes del družine BMW, za 
razliko od številnih preteklih avtomobilskih salonov niso 
predstavili še ene omejene edicije v znamenju letošnjega 
kitajskega koledarja, temveč se je pod reflektorji znašel 
povsem nov model – Rollys-Royce Dawn. Štirisedežni 
kabriolet je dejansko model Wraith brez strehe, vendar 
Angleži očitke odbijajo z dejstvom, da je 80 % zunanjih 
panelov novih. Pod neskončno dolgim pokrovom 
motorja leži kar 6,6-litrski V12 z dvema turbinama in 420 
kW (563 KM), ki se skozi 8-stopenjski menjalnik prenaša 
na zadnji kolesi. In streha? Platnena. Pravijo, da ni nič 
bolj romantičnega kot v dežju poslušati dežne kaplje, ki 
udarjajo ob streho. Hm…
Nemško zgodbo zaključimo z nemško znamko v 
lasti Američanov. Na Oplovem izredno mladostnem 
razstavnem prostoru, kjer so servirali fenomenalno 
prikupne porcije sladoleda, so v ospredje postavili novo 
Astro. Nova Opel astra leži na GM-ovi platformi D2 in je, 
presenetljivo, krajša, nižja ter ima krajšo medosno razdaljo 
od predhodnika. Novi materiali so poskrbeli za nižjo težo 
(tudi do 200 kg), vstopni točki pa bosta predstavljala 
1,4-litrski bencinar in 1,6-litrski dizel.
V »italijanskem« delu Frankfurtskega sejma je bilo 
prisotnih kar nekaj modelov, glavni atrakciji in novosti 
pa sta bili dve. Alfa Romeo Giulia je znamkina nova 
limuzina, v Frankfurtu predstavljana v izvedbi quadrifoglio. 
Štiriperesno Giulio motivira biturbo V6, katerega so jim 
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pomagali razviti pri Ferrariju. Njenih 380 kW (510 KM) se 
bo ustrašil tudi M3. Na prodaj enkrat naslednje leto in 
tudi z bolj civilnimi agregati.
Drugi poželjivi »Italijan« je kakopak bil Ferrari 488 
spider. Športni kabrioleti so bili letos vseprisotni in tudi 
pri Ferrariju je pristop povsem enak. Gre zgolj za model 
488 GTB z neomejeno prostora za glavo. Zložljiv trda 
streha svojo igro opravi v 14 sekundah.
Na Fiatovem razstavnem prostoru nam je nekdo dejal: 
»spoznajte novega Fiata 500, enak kot prejšnji Fiat 
500.« Dizajna so se dotaknili zgolj malenkostno in prav 
je tako. Vse skupaj so sicer opravili kar 1800 sprememb, 
ki vključujejo nova dnevna LED svetila in spremenjeno 
masko motorja. Agregati ostajajo enaki, so pa jim nekoliko 
spremenili delovanje v prid nižjih emisij in porabe.
Francoski PSA Peugeot Citroën je predstavil nekaj novega 
za obe, oziroma vse tri, svoje znamke. Pri DS-u so bili 
ponosni na dve novi stvaritvi. DS4 je precej prenovljen 
s povsem novim prednjim delom, z novimi žarometi z 
LED tehnologijo in s svežo ponudbo novih agregatov. 
Poleg osnovnega DS4 so pokazali še DS4 crossback, 
ki je 30mm višji ter okrašen z robustnimi kozmetičnimi 
dodatki. Prednja kolesa pri obeh poganja eden izmed 
treh bencinskih in treh dizelskih agregatov.
Pod znamko Citroën se je predstavila nova varianta 
modela Cactus. Cactus M se nadvse spogleduje z buggy 
vozili iz preteklih let, še posebej s preprostim Citroenom 
Méhari iz leta 1968. Vodja dizajna novega koncepta pravi, 
da so vozila postala preveč komplicirana, s Catusom M pa 
se želi približati bolj preprostim užitkom.
Bolj vesoljska atmosfera je vladala okoli Peugeotovega 
koncepta Fractal. Električni kompaktnež je v prvi vrsti 
demonstriral drugo generacijo notranjega oblikovnega 
jezika i-Cockpit. Majhen volanski obroč sedaj ponuja 
več možnosti za upravljanje informacijsko zabavnostnih 
vsebin brez potrebe po seganju do sredinskega displeja. 
V novodobnem stilu so kar 80 % notranjosti vozila 
ustvarili s tehniko 3D tiskanja, tako zunanji kot notranji 
dizajn pa so navdihnili materiali in površine v avditorijih 
in snemalnih studiih. Služi tudi kot znanilec dognanj 
projekta eVADER, kjer so razvili poseben digitalni zvok, 
s katerim Fractal opozarja pešce in kolesarje na svojo 
prisotnost. S pričetkom v letu 2019 bodo vsa električna 
vozila morala oddajati zvok neke vrste.
Na Renaultovem prostoru ni bilo videti nikakršnih rahlih 
posodobitev, temveč povsem nov model. Renault 
Megane je po dvajsetih letih dobil svojo četrto 
generacijo. Nižji in širši, sedaj izgleda precej bolj športno 
– spredaj je kar 47mm širši. Previse so mu skrajšali na obeh 
straneh, medosno razdaljo pa povečali. Zadnja svetila 
izgledajo izredno okusno, spredaj pa so z LED pasico 
nekoliko pretiravali, je bilo večinsko mnenje opazovalcev.

Rolls Royce Dawn

Alfa Romeo Giulia

Ferrari 488 Spider

Citroën Cactus M

Renault Megane

Opel Astra

Opel OnStar



84  Avto+šport Avto+šport  85  

Poslednji predstavnik evropskih novosti je na sejem 
dospel preko angleškega kanala. Jaguarjev F-pace bodo 
prvi kupci prevzeli naslednjo spomlad in je Firmin prvi 
SUV v njeni 80-letni zgodovini. Skupaj z limuzino XE 
predstavljata zadnje upe za eventualni razcvet znamke. 
Angleški terenec ima na muhi modele tipa X3 in Macan, 
kar so visoki cilji. Sprva bodo na voljo 2 dizelska in en 
bencinski agregat, tudi v 4x4 konfiguraciji.
Američani so bili letos slabo zastopani. Rdeče-belo 
zvezdnato zastavo je mahal le Ford, ki je svoj prostor 
posvetil predvsem osveženim terencem. Ford edge, ki je 
pri čezlužnikih naprodaj že kar nekaj časa, se je prvič pojavil 
v Evropi. Na stari celini bo poizkušal prepričati kupce, ki 
se zanimajo za nakup premium SUV-ov in križancev. Tako 
Ford Kuga in Ecosport pa sta se fotografom predstavila 
po rahlem obraznem liftingu. Ecosport se ni izkazal za 
uspešen model, zato so mu namenili nadgradnje na 
področju zmogljivosti, notranjosti in vozne dinamike. 

Med malega Ecosporta in večjega Edgea se uvršča Kuga, 
spremembe na kateri niso tako očitne. Glavna novost je 
8-palčni zaslon na dotik.
So pa zato bile toliko bolj prisotne znamke z vzhoda, 
začenši s Hondo. Na glavni platformi se je vrtel že 
poznani naslednik NSX-a, ki je napovedan za prodajo 
v pomladi leta 2016, toda svetovno premiero je v 
Frankfurtu doživelo nekoliko odmaknjeno vozilo. Honda 
project 2&4 je absolutno fascinanten amalgam Ariela 
atoma in hondinega fireblade motocikla. Projekt je 
zmagovalec Hondinega internega oblikovnega natečaja. 
Pol avtomobil, pol motocikel poganja odbiti agregat 
naravnost iz Hondinega RC213V MotoGP dirkalnega 
motocikla – V4 s 999ccm prostornine se zvrti do kričečih 
14.000 vrtljajev. Očitno je, da ga nikdar ne bomo videli 
na cesti, zaradi česar je bil primerek na sejmu, obut v 
zguljene pnevmatike toliko bolj dražeč, saj so pomenile, 
da ga je nek srečnež dobro pognal po testni pisti.

Pri Mazdi so s konceptom Koeru nakazali svojo vizijo 
prihajajočega CX-7. Pravzaprav ima dimenzije podobne 
modelu CX-5, oblikovni triki in velika kolesa pa dajejo 
vtis veliko večjega vozila. V prodajnih salonih se utegne 
materializirati tudi kot vmesni model med obstoječima 
CX-3 in CX-5.
Nissanovci iz Yokohame so predstavili nekaj povsem 
ameriškega. Novi Nissan NP300 Navara je 
poltovornjaček, na katerem bo temeljil tudi bodoči 
Mercedesov pick-up z imenom GLT. Nov model je z 
2,3-litrskim biturbo agregatom do 24 % bolj učinkovit, 
seveda je na voljo s štirikolesnim pogonom in ima 
največjo vlečno obremenitev treh ton in pol.
Za razliko od realnega poltovornjaka je bila druga 
Nissanova novost čisti koncept. Nissan Grizb bojda 
predstavlja prihodnost Nissanovih križancev. Združuje 
elemente SUV-ov in znamkinih  športnih modelov in 
nekateri izmed njih naj bi se znašli na novih vozilih, ki 
bodo predstavljena naslednje leto. Pomemben je tudi 

kot znanilec novega oblikovnega jezika poimenovanega 
»čustvena geometrija.«
Svetovno premiero je doživel tudi hečbek Nissanove 
luksuzne divizije. Infiniti Q30, kateri na fotografijah 
izgleda precej visok, se bo spopadel z modeli tipa Audi 
A3 in BMW serije 1. Modeli bodo proizvedeni v Angliji, 
na voljo pa bodo s petimi različnimi agregati in s 
7-stopenjskim samodejnim menjalnikom. Več informacij 
pričakujemo januarja naslednje leto.
Četrta generacija Toyote Prius je bila edina svetovna 
premiera japonske znamke. Je prvi model razvit 
na povsem novi globalni TNGA platformi, podobni 
Volkswagnovi modularni arhitekturi. Oblikovno se 
zgleduje to modelu Mirai in jasno je, da je vse podvrženo 
čim manjši porabi goriva. Ta se bo bojda izboljšala za 
10%. Specifikacij še niso uradno naznanili, agregat pa 
naj bi ostal 1,8-litrski bencinar, a v posodobljeni izvedbi 
z bolj kompaktnim NiMH baterijskim paketom zmožnim 
hitrejšega polnjenja.
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Deželo vzhajajočega sonca je zastopal tudi Suzuki in 
sicer s povsem novim modelom Suzuki Baleno. Gre 
za produkcijsko verzijo koncepta iK-2 predstavljenega 
marca v Ženevi. Mali hečbek bo naprodaj poleti naslednje 
leto in bo prvo vozilo s Suzukijevim novim Boosterjet 
enolitrskim turbo bencinarjem. S sodobnim dizajnom bo 
zasedal mesto ob modelih, kot sta Golf in Cee’d, vendar 
po precej nižji ceni. Kljub temu je dobro podkovan s 
sodobnimi tehnološkimi dognanji, kot sta rekuperacija 
zavorne sile ter radarsko zaznavanje prometa in se celo 
ponaša z Applovim CarPlayjem.
Za konec poglejmo še novo ponudbo iz Koreje. Tema na 
Hyundaijevih prostorih je letos bila nedvomno dirkaška. 
New generation i20 WRC je obenem opravljal dve 
nalogi. Najprej je pokazal obliko naslednje letnega WRC 
dirkalnika za sezono 2016, sekundarna naloga pa je bila 
opozarjanje na Hyundaijevo novo športno podznamko 

N – predstavljajte si jo kot korejsko inačico BMW-jevega 
M in Mercedesovega AMG.
Eden izmed najbolj atraktivnih zadev na celotnem sejmu 
je bil Hyundai N 2025 vision gran turismo. Tako kot že 
omenjeni Bugatti je tudi N 2025 na voljo za testno vožnjo 
v igri Gran Turismo 6 za Sonyjev Playstation. Letnica 2025 
označuje leto, v kateremu si Hyundaijevi oblikovalci 
predstavljajo obstoj takšnega vozila s karbonskim 
monokokom in z vodikovimi gorivnimi celicami, ki skupaj 
s sistemom super kondenzatorjev na vsa štiri kolesa 
pošilja več kot 633 kW (850 KM).
Bolj umirjeni korejski novinec, na žalost brez 850-ih 
konjskih sil, je slišal na ime i20 active in predstavlja že 
poznan model i20 na hoduljah in z vse bolj priljubljenimi 
namišljenimi terenskimi zmogljivostmi, katerim seveda 
pripadajo tudi čokate in robustne obrobe v temnih 
plastikah. Po nekoliko višji ceni od osnovnega i20 bo na 

voljo tudi z novim enolitrskim trivaljnikom.
Hyundaijeva hčerinska Kia prav tako ni skoparila s 
svetovnimi premierami. Principalna novost je bila povsem 
nova četrta generacija modela Kia sportage. Dizajn 
je 100 % nov, najbolj očiten pa je od spredaj, kjer sicer 
najdemo poznano Kiino masko motorja, o primernosti 
pozicije in oblike žarometov pa si mnenje ustvarite sami. 
Precej so nadgradili interier, saj so prepoznali pritožbe 
lastnikov preteklih modelov, pravijo. Nove turbo agregate 
spremljajo tehnološke novosti, kot je brezžično polnjenje 
pametnih telefonov.
Kia cee’d se je v soju žarometov razkazovala po 
nedavni prenovi. Izstopata nova odbijača, kromirana 
maska motorja in nova LED svetila na zadku. Znotraj je 
prenova težje opazna, nihče pa ne bo spregledal novega 
samodejnega menjalnika z dvojno sklopko, s katerim Kia 
stopa v 21. stoletje. Najzmogljivejši izvedbi GT so dodali 

sintetizator zvoka, ki v kabini predvaja umetne zvoke 
motorja. Cene bodo verjetno le malenkost višje.
Trendi v Frankfurtu so odsevali trende v celotni 
avtomobilski industriji. Avtomobilski trgi na Kitajskem, v 
Rusiji in Južni Ameriki, razcvet katerih je botroval visokim 
prodajnim številkam in številnim novim modelom, so se 
pričeli umirjati – kitajski trg, na primer, letno raste samo 
še s 6% mero. Kljub temu in krizi s pričetkom v danes 
pozabljenem letu 2008 luksuzna premium vozila niso 
opazila upada prodaje, kvečjemu obratno. Vsi proizvajalci 
torej želijo svoje izdelke pomakniti čim višje na luksuzni 
lestvici, kar bo za končne kupce imelo pozitiven učinek, 
saj bodo vozila nižjega in srednjega razreda postala 
boljša v vseh možnih pogledih.

Tekst in foto: Rok Tomlje
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Nobena skrivnost ni, da Peugeotovi oblikovalci konceptnih vozil ne sklepajo 
kompromisov. Tovrstna uporniška mentaliteta skrbi, da njihove stvaritve nikdar 
niso spregledane, najsi bodi iz takih ali drugačnih razlogov. Futuristični koncepti 
sicer nikdar ne ugledajo tekočega traka serijske proizvodnje, lahko pa se 
pohvalijo, da so prenekatere poteze, ki jih danes vsak avtomobilski poznavalec 
brez težav prepozna kot Peugeotove, v obstoj prišle ravno preko njih. Da bodo 
študije še naprej ostale tako neustrašne, že dve leti skrbi mladi Matthias Hossann, 
kateremu so zaupali vodenje oddelka konceptnih vozil in naprednega dizajna. 
Dejstvo, da je leta 2010 na Kitajskem, kjer so se z oblikovanjem ukvarjali le redki, 
ustanovil prvi dizajnerski studio za znamki Citroën in DS naj služi kot testament 
njegovih sposobnosti. Na v neonsko plavih barvah osvetljenem Peugeotovem 
razstavnem prostoru smo z njim poklepetali o avtomobilskem oblikovanju in 
trenutnemu ponosu njegove ekipe, modelu fractal.

Matthias, kako kot posameznik mladostnih let 
razumeš pomen izkušenj v svetu oblikovanja? 
Kako pomembna je divja kreativnost mladosti in ali 
meniš, da leta, s katerimi pridejo tudi nepogrešljive 
izkušnje, oblikovalcu prično omejevati ustvarjalni 
potencial?
Zanimivo vprašanje. Mojo ekipo sestavljajo skorajda sami 
mladostniki, saj z njimi veliko bolje sodelujem. Trg je 
brutalno kompetitiven in potrebujemo vse sveže ideje, 
katerih se lahko domislimo. Zato verjamem v nenehno 
prenavljanje in dotok svežih kadrov. Kljub vsemu pa 
imamo v ekipi nekatere bolj izkušene oblikovalce, ki 

mlajšim pomagajo izdelku dodati določen občutek 
zrelosti, saj avtomobili niso zadeve, ki bi jih ljudje 
kupovali kar tako. Potrebno je zelo določeno kadrovsko 
ravnovesje.

Najnovejši plod tvoje ekipe je model fractal. Zakaj 
ste se odločili za takšno matematično ime?
Ime se nanaša na notranjost vozila, ki je oblikovana po 
principu anehoične oz. zvočnodušilne komore. Tako 
kot v snemalnih studiih je tudi v fractalovi notranjosti 
vseprisotna določena ponavljajoča oblika, katero smo 
razvili s pomočjo računalniških algoritmov in ima 

lastnosti matematičnih fraktalov. Takšnemu oblikovanju 
pravimo parametrični dizajn. V preteklosti so oblikovalci 
linije vozil dojemali povsem drugače in menim, da se bo 
v prihodnosti vse več stvari oblikovalo s pomočjo novih 
tehnologij.

Omenil si novodobne oblikovne tehnologije. 
Se danes vse oblikuje z računalniškimi risalnimi 
tablicami in dizajnerskimi programi ali še vedno 
ostaja potreba po risalni mizi in mirni roki?
O tem se veliki pogovarjamo znotraj ekipe. Pravimo, da 
nismo več stilisti in dizajnerji, saj vse bolj pomemben 
postaja globalni oblikovni pristop – zgodba in izkušnja, ki 
jo stranka doživlja ob uporabi izdelka. Kar se tiče metod 
dela, lahko povem, da nekateri naši oblikovalci še vedno 
uporabljajo svinčnik in list papirja. Metode niso tako 
pomembne kot potreba po koherentni zgodbi znamke, 
saj ne ustvarjamo za lasten užitek, temveč za znamko.

Fractal oblikovno inovira na mnogih področjih, 
vendar zagotovo ima nek element, ki ga lahko 
pričakujemo na prihajajočih serijskih peugeotih.
Po mnogih dimenzijsko velikih konceptnih vozilih smo 
sedaj naš nov oblikovni jezik uporabili na manjšem, 
kompaktnem vozilu. Fractal je namreč kar 20cm krajši 
od modela 208. Kako se takšen oblikovni pristop 
obnese na manjšem vozilu, je bil prvi dela poizkusa. Z 
vidika notranjosti smo razvili novo generacijo koncepta 
i-cockpit, katerega smo do sedaj ločevali na tri plasti. 
Potnik notranjost avtomobila dojema preko dotika s 
telesom, dotika z rokami in s pogledom. V prihodnosti si 

predstavljam, da bi temu lahko dodali še eno plast in to 
smo s fractalom poskušali doseči. Ker je fractal električno 
vozilo, nam je bilo pomembno tudi najti ravnovesje med 
futuristično in klasično zunanjo podobo.

Jasno je, da fractala ne bomo videli v serijski 
proizvodnji, tako kot ne mnoge pretekle pogumne 
koncepte. Kakšna je usoda teh vozil, katera ste 
ustvarjali precej dlje časa kot je potrebnega, da 
na tekočem traku sestavijo model kot je na primer 
208?
Ustaljena praksa narekuje, da konceptna vozila leto ali dve 
krožijo po svetu in obiščejo vse večje avtomobilske salone, 
saj bi bilo potratno vložiti toliko dela za predstavitev na 
samo enem dogodku. Nato se vrnejo domov v Francijo, 
v muzej na vzhodu Francije. Iz kraja Sochaux tudi izhaja 
družina Peugeot in logotip leva pravzaprav izvira iz grba 
mesta.

Projekt fractal je torej končan in se pod sojem 
žarometov nasmiha mednarodnim medijem, 
vendar si ne predstavljam, da ti bodo, ko se vrneš 
v Francijo, dovolili sedeti križem rok.
Res je. Poleg oddelka konceptnih vozil vodim tudi ekipo 
naprednega dizajna, ki se ravnokar ukvarja z določenim 
novim peugeotom za serijsko proizvodnjo, vendar mi o 
tem žal še ne dovolijo razpravljati.

Tekst in foto: Rok Tomlje
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Admiral Sail Silent 76S/Y Gigreca

Ekstaza 
in mir
na vodi

Krščena kot Gigreca, ima jadrnica z bivalnim prostorom na palubi sestavljen 
ladijski trup in palubo, za razliko od drugih jadrnic v njeni kategoriji pa se ponaša 
z dvojno nastavitvijo motorja, ki zagotavlja hitre in varne poti brez ogrožanja 
delovanja jader. Plovilo Silent 76 tako ustvarja novo vrsto potovalnih jadrnic; je 
očitna hitra križarka, ki ponuja visoko stopnjo prilagajanja željam in potrebam 
kupcev tako zunaj kot znotraj.
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Za Gigreco so značilna po meri narejena trda 
streha, izdelana iz aluminija in stekla, ter velika 
okna na trupu, ki ponujajo čudovit pogled na 
morje, sidro in pod jadra ter omogočajo prodor 

naravne svetlobe v notranjost. Poleg tega se jadrnica 
ponaša z ladijskim trupom v temno kovinski barvi s 
kontrastnimi temnordečimi vodnimi črtami. V enak 
odtenek so odeti tudi varnostni lok, drog in trda streha, 
medtem ko je nadgradnja pobarvana v bež barvo.  
Pod palubo je jadrnica neverjetno prostorna in gostom 
ponuja kabine, običajno značilne za veliko večja plovila, 
zahvaljujoč znatni prostornini, ki jo ponuja trup. Grigreca 
daje občutek, da smo na 30-metrski ladji, čeprav je 
krmiljenje izredno enostavno, tako z motorji kot jadri. 
V notranjosti jadrnice najdemo štiri velike kabine, in sicer 

glavno spalnico, vip kabino ter dve spalnice s pogradi, 
vsaka pa ima svoje stranišče in ločen tuš, kar prinaša 
neprimerljivo zasebnost lastnikom in gostom. Celotno 
notranjost so dodatno obogatili s plemenitimi materiali, 
kot so marmor, oniks in več vrst naravnega usnja, ki so bili 
posebno obdelani, da so karseda lahki in tako ne vplivajo 
na zmogljivost med jadranjem.
Pod palubo najdemo tudi prostor za posadko; kabino z 

dvojnimi pogradi, straniščem in tušem, vse z neposrednim 
dostopom do krova. Obstaja pa tudi možnost, da si na 
jadrnici omislite ločen prostor za posadko v primeru 
njihovega stalnega bivanja, toda Gigreca je prvotno 
namenjena jadranju v krogu družine, posadka pa ostane 
na krovu samo za kratek čas, da pomaga lastniku pri 
privezu in ohranjanju čistoče.
Zunaj jadrnica nadaljuje s prelepim dizajnom in ponuja 

velik prostor, posvečen sproščanju, sončenju in večerjam 
al-fresco. Centralni kokpit na ravni krova pa je razdeljen 
na dva dela; tisti blizu krme je namenjen vožnji in 
manevriranju, tisti spredaj pa je opremljen za goste, z 
dvojno mizo iz lesa in nerjavečega jekla, hladilnikom in 
lounge prostorom.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

‘‘
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Formula 1 - VN Singapurja

Ferrarijeva 
simfonija v 
Singapurju

Že kvalifikacije VN Singapurja so napovedale katastrofo za Mercedes. Ne le, da 
sta vodilna dirkača prvenstva Lewis Hamilton in Nico Rosberg pristala v zanju 
nenavadni tretji štartni vrsti. V oči je bodel predvsem zaostanek za zmagovalcem 
kvalifikacij, Ferrarijevim Sebastianom Vettlom – 1,5 sekunde. 



Nico Rosberg
Mercedes

Valteri Bottas
Williams

Daniil Kvyat
RedBull Racing

7.

8.

9.

Sebastian Vettel
Ferrari

Daniel Ricciardo
RedBull Racing

Kimi Räikkönen
Ferrari

Sergio Perez
Force India

Max Verstappen
Toro Rosso

Carlos Sainz
Toro Rosso

4. 

5.

6.

1. 

2.

3.

Rezultati VN Singapurja:

Kalvarija se je nadaljevala na dirki. Rosberg je 
zaradi problemov z elektroniko obtičal na koncu 
ulice boksov, a so mehaniki pravočasno uspeli 
spraviti dirkalnik v tek, zato je Nemec smel štartati 

s šestega položaja. Vettel je po štartu obdržal primat ter 
zbežal Ricciardu in Räikkönnenu na varno razdaljo 5 
sekund. Vse prigarano je bilo izničeno v 15. krogu, ko je 
na stezo zaradi razbitin, ki sta jih po trku za seboj pustila 
Hülkenberg in Massa, prišel varnostni avto. V 27. krogu je 
četrti Hamilton začel izgubljati moč svojega motorja in je 
7 krogov kasneje tudi odstopil. 
V 38. krogu je na stezo vdrl navijač in se sprehodil po 
ravnini med 13. in 14. ovinkom, kjer dirkači dosegajo 
hitrosti do 280 km/h. Spet je aktiviran varnostni avto in 

spet se je vodilnemu Vettlu nekajsekundna prednost 
stopila kot maslo. To ni zmedlo Nemca, ki je zadržal 
prednost vse do konca 61 krogov dolge dirke in osvojil 
tretjo letošnjo zmago. Drugi je bil Ricciardo, tretji pa 
Räikkönen. Rosberg je obtičal pod stopničkami. Eden 
izmed junakov dirke je bil tudi Verstappen, ki je najprej 
obtičal na štartu, imel krog zaostanka, nato pa se zavihtel 
na osmo mesto. Vettel je po številu zmag – 42 – za eno 
zmago prehitel legendarnega Brazilca Ayrtona Senno in 
postal tretji najuspešnejši dirkač vseh časov v Formuli 
1. Pred njim sta le še Alain Prost (51 zmag) in Michael 
Schumacher (91 zmag). 

Tekst: Engelbert Osojnik, Foto: ISC
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Formula 1 - VN Japonske

Hamilton – 
zadnji japonski cesar

Mercedes je bil v japonski Suzuki pravo nasprotje 
Mercedesa iz Singapurja. Svojo brutalno hitrost 
je pokazal že na kvalifikacijah, ko si je suvereno 
rezerviral prvo štartno vrsto. 
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Kimi Räikkönen
Ferrari

Valteri Bottas
Williams

Nico Hulkenberg
Force India

7.

8.

9.

Lewis Hamilton
Mercedes

Nico Rosberg
Mercedes

Sebastian Vettel
Ferrari

Romain Grosjean
Lotus

Pastor Maldonado
Lotus

Max Verstappen
Toro Rosso

4. 

5.

6.

1. 

2.

3.

Rezultati VN Japonske:
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Rosberg je bil pred Hamiltonom. Na dirki je bila 
slika obrnjena. Hamilton si je temelj za zmago 
postavil v drugem ovinku prvega kroga, ko je s 
steze zrinil Rosberga. Nemec je padel na četrto 

mesto, nato pa se do konca dirke povzpel do drugegega 
položaja. Ferrari na Japonskem ni bil konkurenčen za 
zmago. Tretji Vettel je za zmagovalcem Hamiltonom 
zaostal več kot 20 sekund. Najstnik Max Verstappen je 
spet prišel do točk, bil je deveti. Štartal je s 17. mesta! 
Hamilton je z osmo letošnjo zmago svoj naskok pred 
Rosbergom povečal na 48 točk, pred Vettlom pa na 59. Do 
konca sezone je še pet dirk, na voljo pa je še maksimalno 
125 točk. Mercedes bo kot vse kaže zlahka osvojil tudi 
konstruktorski naslov. Po japonski dvojni zmagi ima 506 
točk, drugi Ferrari 337, tretji Williams pa 208. Hamilton se 
je v Suzuki po številu zmag izenačil s svojim junakom iz 
otroštva, Ayrtonom Senno. Oba sta zmagala vsak po 41-
krat. Bo Lewis na naslednji dirki v Sočiju ujel Vettla, ki mu 
je zbežal naprej?

Tekst: Engelbert Osojnik
Foto: ISC
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WRC - Avstralija in  Francija

OGIER 
PREDČASNO
DO TRETJEGA
NASLOVA SV. 

PRVAKA

Ogier je že sedmič letos stal na najvišji stopnički in si tako z zmago na reliju po 
Avstraliji zagotovil že tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka. Konstruktorski 
naslov je prav tako oddan predčasno, slavili so kje drugje kot pri VW-ju.
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Ogier si je tretji naslov svetovnega prvaka 
zagotovil na najlepši možen način – z 
zmago. S tem se je pridružil eliti, ki so pokal 
najboljšega dvignili v zrak trikrat ali večkrat; 

Loebu, ki je z devetimi naslovi svetovnega prvaka 
najuspešnejši reli voznik v zgodovini, ter Kankkunenu 
in Makinennu, ki imata oba po štiri naslove svetovnega 
prvaka.
Ogier ni prišel do zmage na enostaven način, saj je 
vodstvo prevzel šele zadnji dan relija, vendar je ves čas bil 
v koraku z vodilnimi. Petkovo jutro je zaključil na šestem 
mestu s skoraj 12 sekundnim zaostankom, tekom dneva 
pa se je povzpel do tretjega mesta in zmanjšal zaostanek 

na 4,6 sekunde. Tudi v soboto zjutraj se je še vozil na 
tretjem mestu, med tem ko je Meeke prevzel vodstvo 
pred Jari Matti Latvalo, popoldne pa sta zadnji preizkušnji 
pripadli Ogierju in tako je prevzel mesto vodilnega z 
minimalno prednostjo 0,3 sekunde pred Meekejem. 
Finalni dan je prepričljivo pripadel Francozu, saj je osvojil 
kar vseh pet preizkušenj, tudi Power Stage, in tako zmagal 
z 12,3 sekundno prednostjo in zasluženo že tretje leto 
osvojil naslov najboljšega na svetu. Drugo mesto je 
osvojil Latvala, tretji je bil Meeke, četrti pa preostali VW-
ov voznik Mikkelsen.
Veliko težja in bolj zahtevna pa je bila dirka na Korziki, ki jo 
je dobil Jari Matti Latvala in si tako privozil tretjo letošnjo 

zmago.  Uvodni dan je zaznamoval dež, najbolje pa se 
je izkazal Evans, ki si je pred Latvalo na tretjem mestu 
privozil že 22,9 sekundno prednost. Vreme se je naslednji 
dan izboljšalo, vendar so razmere na cesti bile kljub 
temu še nekoliko nepredvidljive, kar pa ni prestrašilo 
Latvale, ki je pred šesto preizkušnjo zmanjšal zaostanek 
za Evansonom na vsega 1,7 sekunde. Zadnji dan je 
prednost dveh sekund postopoma začel raztegovati 
in na koncu zmagal s 43,1 sekundno prednostjo pred 
Evansom, na Power Stageu pa je osvojil tretje mesto. 
Tretje mesto je pripadlo Mikkelsenu, na četrtem mestu je 
končal Meeke, na petem  Paddon in na šestem Ostberg. 
Sordo je že prvi dan zadel skalo in poškodoval kolo, 

zato je osvojeno končno 7. mesto dober rezultat, po 
prebijanju iz trinajstega. Trikratni svetovni prvak Ogier 
je zaradi prebite gume na tretji preizkušnji izpadel iz 
boja za najvišja mesta, kasneje pa je imel še težave z 
menjalnikom in tako je svoj nastop končal na 15. mestu 
pod reli2 pravili. Da so mu dirko pokvarile okoliščine, je 
dokazal na Power Stageu, kjer je osvojil najboljši čas. Drugi 
čas na Power Stageu pa je osvojil nekdanji voznik Formule 
1, Robert Kubica, ki pa je za Ogierjem zaostal 8,6 sekunde.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC

WRC trenutni vrstni red (11/13)
1. Sebastien OGIER 

238 točk   2. JARI-MATTI LATVALA            160 točk  3.ANDREAS MIKKELSEN 
126 točk4.  MADS OSTBERG            98 točk            5.THIERRY NEUVILLE           86 točk



MotoGP - VN San Marina in Aragonije

Padec opravičil
z zmago

Jorge Lorenzo, ki za slabši rezultat za VN Velike Britanije krivdo pripisuje čeladi, 
pa za padec in ničlo v točkovanju za VN San Marina krivde ne more zvaliti na 
dež, saj je ta povzročal preglavice vsem dirkačem. Odločen, da nad konkurenco 
plane z vso močjo, na dirki za VN Aragonije ni popustil in je svoj motocikel gnal 
vse do ciljne črte ter si privozil prepričljivo zmago, saj je vodil od začetka do 
konca dirke. 
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Misano, ki je oddaljen le streljaj od domačega 
kraja dirkaškega doktorja, je letos gostil 
trinajsto dirko v svetovnem motociklističnem 
prvenstvu. Organizatorji so pričakovali 

okoli 100.000 glavo množico in zaradi navala namestili 
dodatne tribune. Na dveh se je združilo preko deset tisoč 
navijačev v podporo italijanskemu dirkaču, rumena pa je 
prekrivala tudi večji del zelenice. Domačin je pred domače 
navijače stopil z 12. točkami naskoka pred zasledovalcem 
in moštvenim tekmecem Lorenzom. Drugouvrščeni v 
skupnem seštevku motociklističnega prvenstva razreda 
motoGP Jorge Lorenzo se je konkurence v Misanu lotil z 
novimi krilci, Valentino Rossi pa je ubral drugačno taktiko. 
Z novo čelado in novo poslikavo, na kateri je morje, sam 
pa se kot zlata ribica bori z morskim psom, je upal na 
zmago. Špancu so se krilca obrestovala, ne le, da je letel 

kmalu brez težav prebili v ospredje. Po napaki Marqueza 
je vodstvo prevzel Lorenzo, nekaj krogov pozneje po 
storjeni vnovični napaki pa je Marquez zdrsnil še mesto 
nižje, za tretjim Rossijem. 12 krogov pred koncem dirke 
je množico navijačev, oblečenih v rumeno, na noge 
postavil Valentino Rossi, ko je na koncu štartno-ciljne 
ravnine prehitel moštvenega tekmeca in prevzel vodstvo. 
Dež je v nadaljevanju povsem ponehal in steza se je 
posušila, zato so bili dirkači primorani na še eno menjavo 
motocikla. Od vodilne trojice se je prvi za menjavo odločil 
Marquez. Nekaj krogov pozneje je zamenjal motocikel še 
Lorenzo, a v preveliki želji, da prehiti Rossija, storil napako 
in zletel s steze. Rossi je na menjavo čakal predolgo in 
pristal na petem mestu, kjer je ostal vse do konca dirke. 
Marquez je brez težav zadržal vodstvo in skupaj z njim 
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po stezi med prostimi treningi, ampak je bil najhitrejši 
tudi v kvalifikacijah in to z rekordnim časom 1:32,146. 
Ujeti ga ni uspel niti svetovni prvak razreda motoGP 
Marc Marquez niti njegov moštveni tekmec in vodilni 
v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Valentino 
Rossi. Žal Lorenzo z novimi krilci ni mogel poleteti na 
sami dirki, saj je deževalo, se je pa zato v vodi bolje znašla 
zlata ribica. Sam start ni bil pretresljiv. V vodstvu je ostala 
vodilna četverica Lorenzo, Marquez, Rossi in Pedrosa 
v enakem vrstnem redu kot so končali kvalifikacije. Za 
nekaj več drame je poskrbelo vreme, ko je že v uvodnem 
krogu padlo par kapelj dežja. 22 krogov pred koncem se 
je dež okrepil in večina dirkačev je zapeljala v garaže po 
motocikle z gumami za mokro stezo, le vodilna trojica 
Marquez, Lorenzo in Rossi so se odločili za menjavo 
krog pozneje, kar jih je stalo kar nekaj mest, a so se 
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sta se na drugem in tretjem mestu na odru veselila še 
Bradley Smith in Scott Redding. “Ključ do zmage je 
bila pravočasna druga menjava, v garažo sem zapeljal 
v resnično pravem trenutku,” je bil po dirki presrečen 
Marquez. Smith je med dirko ostal na gumah za suho 
stezo, kar se mu je na zadnje obrestovalo. “Najprej sem 
pri menjavi zamudil en krog, nato dva, pa sem zamahnil 
z roko in ostal na stezi. Govoril sem si, da sreča spremlja 
hrabre in res je bilo tako,” se je po dirki smejalo Smithu. 
Srečna in nasmejana, da sta deležna tekmovanja v 
najelitnejšem razredu pa sta lahko španski motociklist 
Toni Elias, ki bo do konca sezone nastopal za moštvo 
Forward Yamaha, in Stefan Bradl, ki se je letos sredi 
sezone pridružil Aprilii in bo z njo sodelovanje nadaljeval 
tudi prihodnjo sezono. Njegov moštveni tekmec bo 
Alvaro Bautista, v sezoni 2017 pa bo Bautisto zamenjal 
Sam Lowes, ki se bo naslednje leto iz Speed Upa preselil 
h Gresini Kalexu in se v elitni razred poskušal vključiti 
kot svetovni prvak razreda moto2. Po poškodbi Stefana 
Bradla, ko je bil le-ta še član moštva Forward Yamaha, je 
namesto njega nastopal Corti, katerega najboljši dosežek 
je 18. mesto na dirki za VN Velike Britanije, sedaj pa je 
moštvo za še boljši dosežek dalo priložnost Eliasu. Nič 
kaj nasmejan prizorišča za VN Aragonije ni zapustil Marc 
Marquez, ki je dirko začel z najboljšega startnega mesta z 
novim rekordnim časom kroga 1:46,635. Napako v zadnji 
minuti kvalifikacij in zdrs v pesek je ponovil tudi na sami 
dirki in to že v drugem krogu ter ostal brez uvrstitve. Slab 
začetek Marqueza je Lorenzu dal priložnost, da prevzame 
vodstvo in hiti novi zmagi naproti. Iz kroga v krog je 
povečeval prednost pred zasledovalcema Pedroso in 
Rossijem, ki sta bila težek boj za drugo mesto. Samo v 
zadnjem krogu sta se prehitela petkrat ali šestkrat. “To je 
bil eden najboljših bojev v moji karieri zaradi izkušenega 
tekmeca, saj je Valentino mojster v takšnih situacijah. 
Dobro sem se boril in sem zadovoljen z dosežkom,” je 
povedal drugouvrščeni Pedrosa. Za tako zagnano borbo 
je Daniju hvaležen tudi sam Lorenzo, saj mu je to prineslo 
dodatne točke, ki so v boju za naslov zelo pomembne: 
“To je bila precej ključna zmaga, če bi zapravil še kakšno 
točko, verjetno ne bi mogel več razmišljati o naslovu, zato 
Dani, hvala za te štiri točke.” Prav nič hvaležen pa Daniju 
ni mogel biti Rossi: “Skušal sem se prebiti naprej, a se je 
Dani kar naprej vračal. Seveda bi bilo bolje osvojiti drugo 
mesto, saj bi imel pet točk več, toda tudi tretje mesto ni 
slabo.” Na četrtem mestu se je znašel Andrea Iannone, ki 
si je na treningu v Italiji že drugič letos poškodoval levo 
ramo. Za operacijo problematične roke časa ni bilo, saj je 
dirka za VN Aragonije sledila že čez 10 dni, a je na dirki, 
kljub temu da ni bil stoodstotno pripravljen, nastopil in le 
za mesto zgrešil stopničke. Poškodovan se je dirke za VN 
Aragonije udeležil tudi Američan Nicky Hayden, toda sam 
ni dosegel boljšega mesta kot 15. Prav tako je poškodbo 
staknil v Italiji po dirki za VN San Marina, kjer si je med 
fizično pripravo med vožnjo z motorjem zlomil palec 
na desni roki. Slovenski ljubitelji motociklizma bomo 
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prihodnjo sezono razreda motoGP prišli na svoj račun, 
saj so na koledar dirk dodali še VN Avstrije, tako bomo 
deležni kar štirih dirk v neposredni bližini. Preizkušnja na 
dirkališču Spielberg bo zamenjala VN Indianapolisa in bo 
na sporedu teden dni pred dirko v Brnu. Do takrat bomo 
morali še počakati, saj se ni končala niti letošnja sezona in 
mesto za prvaka je še vedno odprto. Legendarni Giacomo 
Agostini stavi na rojaka Valentina Rossija predvsem zaradi 
dolgoletnih izkušenj in seveda prednosti v točkovanju. 

Deloma se z njim strinja tudi aktualni svetovni prvak 
Marc Marquez, ki se je sprijaznil z dejstvom, da sam ne 
bo sodeloval v boju za naslov: “Zanimivo bo. Lorenzo je 
hitrejši, a Valentino je neverjetno izkušen in konstanten, 
zato zna vsak položaj obrniti v svoj prid.”

Tekst: Jana Mihor
Foto: Janez Papež, ISC


