Veleumni šefi agencije za promet in policijski šefi zahtevajo,
da se opozarjanje voznikov na radarske zasede na slovenskih
radijskih postajah prepove. Kako pa je sploh prišlo do tega
splošnega opozarjanja voznikov pred radarji? Najprej so
šoferji nasproti vozeče šoferje opozarjali s pozdravnimi
lučmi. In prenekateremu je bil rešen prenekateri dinar, ko je
opozorjeni zmanjšal hitrost. Zdaj to delajo radijske postaje s
pomočjo šoferjev, ki javljajo v eter, kje so policijske zasede. To
je popolnoma legitimen upor naroda proti policijski prisili.
Vendar, da ne bo pomote, nihče ni za to, da se po cestah divja.
Samo, če pa so omejitve na nekaterih delih smešno nizke,
jih nihče ne upošteva. In ravno tam policisti nastavijo svoje
zasede in skoraj vsak voznik je kakšen kilometer prehiter in
tu je kazen. Ampak to ni kazen, to je pobiranje davka, saj ti
tako imenovani prehitri vozniki sploh niso prekrškarji, saj če
kdo pelje tam, kjer je omejitev 40 km/h malo hitreje, zato ni
treba šoferja kaznovati s tako visokimi denarnimi kaznimi,
da povprečnega šoferja tako močno udari po njegovem
družinskem proračunu, da so težave pri hiši.
Policijski veleumi na televiziji trdijo, da sta glavna vzroka
za prometne nesreče hitrost in vinjenost voznikov. Jaz se s
tem sploh ne strinjam. Trdim, da je glavni vzrok za nesreče
neznanje voznikov. Vozniki so premalo izurjeni za varno
vožnjo. Samo opravljanje vozniškega izpita, ko novopečeni
voznik vozi počasno in previdno ter je ves prestrašen, da ne
bo naredil napake in potem dobi vozniško dovoljenje, pač ni
dovolj za dobrega in varnega voznika. Res je, da za vožnjo z
avtomobilom potrebujemo talent, ravno tako kot talent za
smučanje. Kdor pa nima talenta, se mora pač učiti in učiti. A
kje? Saj nimamo poligona, kjer lahko vozilo poženemo do
130km/h in testiramo, kako avto reagira ob naglih izrednih
situacijah. Neukega voznika pa takšna situacija doleti in ji ni
kos in tu je nesreča. Drugi vzrok za nesreče pa so slabe ceste
in slaba cestno-prometna politika. V kolikor bi zgradili dobre
šestpasovne avtoceste in na cestah ne bi imeli nobenih
cestnih ovir, kot so cestninske in tunelske pobiralnice ter
mejni prehodi, bi se do željenega cilja zapeljali s povprečno
hitrostjo 130 km/h brez kolon in slabe volje. In kdo je za vse to
kriv? Naši VELEUMI! Namesto, da bi zgradili ceste in avtoceste,
odstranili pobiralne postaje in zahtevali na južnih mejah
Schengen, se prepirajo in pametujejo v ohlajenih sobanah,
letajo po Bruslju in se klanjajo zahodnim oblastnikom, ki so
nam za povrh skuhali še arbitražno-prisluškovalno afero. In
kje je rešitev? Postanimo Matije Gubci, stopimo na okope in
zahtevajmo spremembe! Zahtevajmo nove ceste brez kolon
in nesreč! In še marsikaj, a kaj ko samo tožimo eden drugemu
in se pritožujemo, naredimo pa nič!
Matjaž Tomlje

Zahtevajmo nove
ceste brez kolon!
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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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Mercedes-Benz GLE Coupe
Konkurentov v tem nišnem segmentu ni veliko, a vendarle se je nemška trikraka zvezda v boj za prevlado spustila z
artilerijo najvišjega kalibra. Elegantni športni terenec, ki je za to leto v Sloveniji že povsem razprodan, na prvi pogled
očara z velikimi kolesi, katera so že privzeto velikosti 20 palcev in jih je moč nadgraditi vse do nadvse ameriških 22 palcev.
O njegovi zunanji podobi, katere se je dotaknil tudi Mercedesov oblikovalec slovenskega rodu Robert Lešnik, bo sodil
vsak zase, vendar dvoma ni, da vsebuje številne nadvse okusne elemente. Še veliko več adutov se skriva pod kožo, saj
GLE coupe trenutno predstavlja sam tehnološki vrh pri znamki Mercedes, kljub temu da so takšne lovorike do sedaj bile
rezervirane ekskluzivno za njihove največje limuzine. Motorizacija je statusu primerno zavidljiva – dva 3-litrska bencinarja
in en dizelski agregat s prav tako tremi litri prostornine. Cena najdostopnejšega dizla znaša 76 tisoč evrov, čisto na dnu
cenika pa se nahajata še dve AMG izvedenki s cenami v bližini dvestotih tisočakov.

66 Avto+šport
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Zanimivosti
Ice Man ostaja v F1 še vsaj eno leto
Veteranu Formule 1 Kimiju Räikkönenu je Ferrari podaljšal pogodbo za sezono 2016, vendar finančni pogoji niso bili
razkriti. Najstarejši in najpopularnejši dirkač v karavani je zadnji, s katerim je Ferrari osvojil naslov svetovnega prvaka, zato
ni čudno, da si Ice Mana želijo obdržati. Ferrari se je Mercedesu napram lanski sezoni občutno približal, čemur priča
tudi kontruktorski rezultat. Šef najstarejše in najuspešnejše ekipe v zgodovini F1 Maurizio Arrivabene je dejal, da ima
ogromno zaupanja v Kimija in je prepričan, da bo le-to dobro nagrajeno. Tudi Räikkönen ima za Ferrari le lepe besede:
»Dejstvo, da bom lahko še eno leto ostal pri Ferrariju, pomeni, da se sanje nadaljujejo. Scuderia je moja družina, vedno
sem dejal, da želim tu končati svojo kariero. Sedaj sem bolj predan kot kdajkoli prej in rad bi se zahvalil ljudem, ki so mi
dali to priložnost.«

Christian Bale in Robert De Niro bosta zaigrala Enza Ferrarija
Tako Christian Bale kot Robert de Niro bosta zaigrala legendarnega avtomobilskega magnata Enza Ferrarija, vendar v dveh
različnih biografijah. Bivši Batman se bo pridružil režiserju Michaelu Mannu, kateri si omenjeni projekt trudi uresničiti že
leta, v filmu, ki se bo osredotočal na 50. leta, ko je bil Ferrari ključni igralec v vzponu Formule 1 in ko se je več Ferrarijevih
voznikov smrtno ponesrečilo v dirkah za veliko nagrado in italijanskih testnih progah. Slavnega prvega moža Ferrarija
bo upodobil tudi Robert De Niro, le da se bo ta biografija raztezala čez daljše časovno obdobje, in sicer od ustanovitve
leta 1940 pa vse do Enzove smrti leta 1988. Čeprav se zaradi 30-letne razlike med igralcema zdi malce smešno, da bosta
upodobila isto osebo – Bale je bil novorojenček, ko je De Niro že navduševal v Botru II – je treba priznati, da imata
veliko skupnega, predvsem popolno predanost vlogi in filmu, zaradi česar sta si oba prislužila najprestižnejšo nagrado v
industriji. In ker menimo, da je bilo življenje titana avtomobilske industrije dovolj zanimivo, da po njem posnamejo dve
biografiji, se že veselimo obiska kina.

Google registriral podjetje za avtonomna vozila
Tehnološki gigant Google je potihoma registriral novo podjetje imenovano Google Auto, ki bo skrbelo za posodabljanje
in testiranje samovozečih avtomobilov. Podjetje ima v lasti vseh 23 avtonomnih Lexusov, s katerimi eksperimentirajo
zadnjih nekaj let, vendar je Chris Urmson, vodja projekta Googlovih avtonomnih vozil, izjavil, da Google išče novega
proizvodnega partnerja. Kljub govoricam je zagotovil, da Google Auto svojih vozil ne namerava prodajati. No, vsaj za
enkrat ne.

»Zelo veliko računajo, vendar so tega vredni«
»Zelo veliko računajo, vendar so tega vredni,« je povedal Jeff Bezos, CEO spletnega giganta Amazon, glede pridobitve bivše
ekipe Top Geara za njihov kanal Amazon Prime. Po suspendiranju Clarksona in odločitvi drugih dveh voditeljev ter producenta,
da kot ekipa zapustijo BBC, se je pričakovalo, da bo četverica svoje mesto našla na kanalu Netflix, zato je odločitev za kanal
Amazone Prime prišla kot presenečenje. Seveda je ekipa zbirala ponudbe in Amazonovih $250 milijonov jih je prepričalo. Za
ta denar je kanal pridobil usluge Clarksona, Hammonda, Maya in Wilmana za tri sezone z dvanajstimi epizodami, prvo pa si
bomo lahko ogledali že naslednje leto.
8 Avto+šport
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Ferrari praznuje samostojnost Singapurja z unikatnim F12

Aston Martin Milano Rapide S Dom Pérignon
Aston Martin Milano Rapide S Dom Pérignon ima šampanjsko klet v prtljažniku... Ker zakaj pa ne? Čeprav je bil avtomobil
narejen le za promocijske razloge, nas to ne bo ustavilo od sanjarjenja o vseh izletih, na katere bi se odpravili s športnim
lepotcem. Ustvarjena za praznovanje partnerstva med avtomobilsko znamko in Dom Pérignonom ima posebna izdaja
Rapide S v prtljažniku ročno odstranljivo šampanjsko klet, v katero se popolno prilegajo tri steklenice priznanega 1998
Dom Pérignona, dva odpirača in dva kristalna kozarca. Avtomobil je trenutno na epskem poletnem potovanju po vsej
Italiji, kjer se ustavlja na prestižnih lokacijah, na katerih si lahko posamezniki od blizu ogledajo unikaten dizajn. Medtem
ko omenjeni Rapid S ne bo šel v prodajo, bo Aston Martin kmalu začel ponujati šampanjsko klet kot posebno opremo,
imenovano Dom Pérignon Deuxieme Plénitude Special Kit.

Singapur letos praznuje 50-letnico samostojnosti, kar je
Ferrari obeležil z unikatno F12 Berlinetto. Posebna izdaja
SG50 je bila naročena s strani Tailor Made programa podjetja
Ital Auto, uradnega Ferrari uvoznika za otoško državico,
odlikujeta pa jo barvi Scuderie in zastave Singapurja. Karoserija
je odeta v po naročilu narejen odtenek kovinsko rdeče, ki so
jo ustrezno poimenovali Rosso Singapore. Kot kontrast pa
so dodali Bianco Italia dirkalne črte, kolesa, zunanja ogledala
in aerodinamične dodatke, vključno s prednjim spojlerjem,
stranskimi pragovi in z zadnjim difuzorjem. Rdeče-bela
zgodba se nadaljuje v notranjosti kabine zweisitzerja s
kombinacijo črnega usnja, na naslonjalih za glavo pa se
bohoti lev, emblem azijske metropole. Celoten dizajn so
Italijani zaključili z besedami ‘’Singapore 50th Anniversary
Edition 1/1’’, ki so vtisnjene v volan in pragove.

Prvi 3D-tiskan superavto na svetu
3D tiskanje postaja vedno bolj popularno, s podjetji, ki z njegovo pomočjo ustvarjajo vse od mehanskih delov do oblačil,
in zdaj, zahvaljujoč Divergent Microfactories, lahko na ta seznam dodamo superavte. Podjetje s sedežem v San Franciscu
obljublja, da njihov 3D-natisnjen športnik – 700-konjski Blade – pospeši od 0-96 km/h v “približno” dveh sekundah.
Če je slednje resnica, bo novi Blade premagal 918 Spyderja in postal najhitrejši avto na planetu. Podvozje je v celoti
ustvarjeno s 3D tiskanjem in je sestavljeno iz 61 kilogramov aluminija in 41 kilogramov ogljikovih vlaken, tako skupna teža
dokončanega avtomobila znaša neverjetnih 630 kg. Čeprav bo podjetje izdelalo le omejeno količino Bladeov, načrtuje
prodajo svoje tehnologije drugim podjetjem, ki bodo izdelovala lastne avtomobile.
Avto+šport 11
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Franck Muller Yachting Collection
»Mojster komplikacij« tokrat razkriva časomer, posvečen ekskluzivnemu
novemu partnerstvu z eno največjih svetovnih podjetij v navtiki – Italian
Sea Group, ki predstavlja pravi poklon prvovrstni izdelavi in pomorskemu
svetu. Navdihnjena z dinamičnim merilcem časa Vanguard, Yachting
kolekcija ustvarja novo vizija časa s svojimi navtičnimi detajli. Globoka
modrina ohišja skupaj z rose zlatom in belimi šivi paščka spominja na
značilne krivulje edinstvene Franck Muller jahte in v naše misli prikliče
prelep morski svet. Kolekcija z avtomatskim gibanjem je na voljo v titanu,
rose zlatu in nerjavečem jeklu ter se nadalje kaže v dveh različicah – klasični
in kronografu. Predstavlja idealno športno uro za lastnika Franck Muller
jahte, ki ceni odločno eleganco, unikatne obline in tehnično zmogljivost.

Nova vododporna
akcijska kamera
AS100VR

Kolekcija oblačil Bugatti Performance
Luksuz je naredil korak naprej zahvaljujoč Bugattijevi
drzni športni liniji oblačil Performance. Kolekcija
kombinira ultra hi-tech materiale in prestižnost Bugatti
avtomobilov ter je namenjena voznikom, ki se jim
dopade vintage stil, značilen za oblačila dirkačev
na začetku prejšnjega stoletja. Osrednji barvi linije,
usmerjene v prosti čas, sta modra in bela v različnih
tonih. Izdaja pa je omejena: vsi kosi so proizvedeni
le v 431 izvodih kot poklon hitrostnemu rekordu, ki
ga je Veyron Super Sport – najhitrejši serijski športni
avtomobil na svetu – dosegel v letu 2010.

Izkoristite 5% dodatnega popusta za nakupe
na www.acssony.si z vpisom kode “AS5”
A.C.S., d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 108
tel. 01/5001587
www.acssony.si
e-pošta: info@acssony.si

Vse kar potrebujete.
V enem VAIO ®.

TM

Novi standard

http://acssony.si/notesniki/serija-fit-multi-flip

Bugattijeva strast do odličnosti je pripeljala do
pomembnega sodelovanja z Montegrappo, ki že več kot
sto let v Bassano del Grappa ustvarja čudovita pisala, ki
odražajo duh italijanske izdelave. Močne skupne vrednote
in dediščina, posvečena likovni umetnost, so vodile
Montegrappo pri ustvarjanju kolekcije Ettore Bugatti.
Pisala in manšetni gumbi se zgledujejo po dinamičnem in
vpadljivem dizajnu zdaj historičnega Veyrona, v katerega
je Ettore Bugatti izliv svojo strast za harmonične in agilne
linije. Skoraj spontano sodelovanje, izhajajoče iz unije dveh
uspešnih blagovnih znamk, ki si delita enako filozofijo
ekskluzivne izdelave, izjemnega dizajna in stalnih inovacij,
se je prelevilo v dragoceno kolekcijo prefinjenih pisal.

12
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Kolekcija pisal Montegrappa Ettore Bugatti

PC

Multi-flip

Tablet
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MODE

MODE

Novi računalnik VAIO® Fit multi-flip™ je povsem prenovljen. Napredni hibridni računalnik vsebuje najnovejše Sonyjeve tehnologije ter
se lahko enakovredno kosa s prenosnimi in tabličnimi računalniki.

Mercedes-Benz C Coupe

Nova
definicija
modernega
luksuza

Pri Mercedes-Benzu so že prejšnji mesec razkrili celostno podobo novega
člana v razredu C, uradno svetovno premiero pa bo doživel v prihajajočih
dneh na avtosalonu v Frankfurtu. Poleg limuzinske in karavanske izvedenke bo
C Coupe kupcem na voljo od meseca decembra dalje, v prihodnjem letu pa
lahko pričakujemo tudi izvedenko zgoraj brez.
14 Avto+šport
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ako kot vse nove Mercedesove modele je tudi
kupejevsko inačico razreda C zrisal slovenski
oblikovalec Robert Lešnik. Pri modelu C Coupe ni
pretirano kompliciral in je sodoben oblikovalski
jezik, ki ga je tako rekoč izumil sam, več ali manj prenesel
iz najbolj prestižnega modela S Coupe, zato ne bo nič
narobe, če novi model C Coupe okronamo za Baby S
Coupe. V stranski liniji opazimo tudi korenine modela
CLS, zadek, predvsem luči pa so tiste, ki najbolj asociirajo
na večjega kupejevskega brata, s to razliko, da C Coupe
na zadku med lučmi nima okrasne kromirane letve. Na
osnovi razreda C je kupe pridobil 9,5 cm v dolžino, razširil
se je za 4 cm, med osema pa je za 8 cm več prostora.
Pri Mercedesu tako obljubljajo občutno več prostora za
ramena, noge in glavo pri vseh potnikih. Povsem unikatni
z novim predstavnikom družine C so novi športni sedeži,
nove možnosti barvnih kombinacij in pa samodejni

robotek, ki nam ponudi varnosti pas za pripenjanje, ne
da bi si za to nategnili kakšno mišico.
Prestižno kabino že poznamo iz limuzinske različice
in ker je estetsko in funkcionalno popolna, potrebe po
spreminjanju le-te ni. Na sredini armaturke kraljuje velik
visoko resolucijski zaslon, preko katerega upravljamo
navigacijo, radio in preostalo medio s priročnim vrtljivim
gumbom ali pa z drsno ploščico nad njim. K popolni
ergonomiji pripomore tudi led-ambientna osvetlitev
kokpita.
Kot prvi v svojem razredu bo C Coupe opcijsko ponujal
tudi zračno vzmetenje Airmatic, z zveznim uravnavanjem
blaženja. S premičnim gumbom DYNAMIC SELECT lahko
voznik izbira med petimi različnimi voznimi načini: Eco,
Comfort, Sport, Sport+ in Individual, kjer si sam nastaviš
parametre vožnje. Novi C Coupe prinaša s seboj tudi vse
asistenčne sisteme, ki jih že poznamo iz razreda C, E in

Podobnost z večjim, prestižnejšim in precej dražjim bratom S Coupe je neizbežna.

Kot prvi v svojem razredu bo C Coupe opcijsko
ponujal tudi zračno vzmetnje Airmatic, z
zveznim uravnavanjem blaženja

16 Avto+šport
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S. Pomembnejši med njimi so COLLISION PREVENTION
ASSIST PLUS, ki voznika opozarja na premajhno varnostno
razdaljo in po potrebi pomaga zavirati, DISTRONIC PLUS
samodejno uravnava razdaljo do avtomobila pred nami,
krmilni asistent pa vozniku dodatno pomaga ohranjati
vozilo na voznem pasu in tako lahko samodejno pelje
skozi ovinke tako, da sledi talnim označbam, kljub temu
da pred nami ni vozečega vozila, kateremu bi lahko sledil.
Na voljo je tudi 360-stopinjski sistem kamer, ki snema
okolico vozila iz ptičje perspektive in tako je parkiranje in
manevriranje poenostavljeno.
Motorna paleta zaenkrat ostaja nespremenjena, torej
štirje bencinski in dva dizelska štirivaljnika v razponu
moči od 115 do 180 kW, vrhunec ponudbe pa bo
predstavljal AMG C63 Coupe, ki bo od sebe dal 510
konjev z elektronskim štartnim programom Race.

Tekst: Jan Grobelšek, Foto: ISC
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topless

Če ste slučajno odlašali z nakupom novega Ferrarija, ker se na nedeljskih vožnjah
vozite le v vozilih brez strehe, imam za vas dobro novico. Le šest mesecev po
naznanitvi 488GTB je Ferrari predstavil različico za uživaško vožnjo po sončnih
obalah in postavljanju v mestnih središčih. 488GTB je izgubil streho in postal
488 Spider.

F e r r a r i
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istem zložljive strehe je enak tistemu iz 458 in
Californie, kljub temu pa je s pomočjo nove
aluminijeve strukture Spider kar 20% bolj
odporen proti zvijanju telesa med ovinki, kar bo
brez dvoma dobrodošlo na progi in med zelo nezdravo
in zelo prepovedano vožnjo po javnih cestah.
Razen zložljive strehe je 488 Spider siloma podoben GTB
različici. Notranjost je domala nespremenjena, zunanjost
pa ima poleg (očitno) drugačne strehe še spremenjen
pokrov motorja, pod katerega se pospravi streha, za
potnikoma pa sta dva velika varnostna stebrička, ki nudita
zavetrje in varnost pri nesrečah. V Spiderju bo po novem
na voljo tudi majhen zaslon za sopotnika, ki prikazuje
obrate motorja, prestavo in hitrost potovanja. Zaslonček
sicer ni nič novega, videli smo ga lahko že v F12, bo pa
tudi tu definitivno zelo dobrodošel in bo brez dvoma
prihranil veliko nepotrebnega govorjenja. Pripravljen
sem staviti, da je vsaj polovica pogovora med potnikoma
v 488 Spider sestavljena iz: »KAKO HITRO GREVA ZDAJ?«
Ferrari je Spiderja poimenoval »najmočnejši V8 športnik
brez strehe, ki smo ga kadarkoli proizvedli«, kar samo po
sebi sicer ni presenetljivo, bolj presenetljiva je dejanska
količina moči in zmogljivosti, ki jo avtomobil dostavi.
Številke zmogljivosti so sicer enake kot v coupe verziji,
vendar je učinek hitrosti in pospeševanja brez strehe
še veliko večji. 3,9-litrski turbo V8 motor preko zadnjih
koles na cesto dostavlja 660 konjskih moči ter kolesa vrti
s silo odpuljenih 760 Nm navora – dovolj, da avtomobil
iz mirovanja do 100km na uro izstreli v pičlih treh
sekundah in dveh stotinkah. Najvišja hitrost naj bi bila
326 kilometrov na uro.

“

Polovica zabave odprtih
avtomobilov je zvok izpušneg
a
sistema, ki bobni v kabino, če
sar se
Ferrari dobro zaveda

Polovica zabave odprtih avtomobilov je zvok izpušnega
sistema, ki bobni v kabino, česar se Ferrari dobro zaveda.
Že v 488GTB turbinam ne uspe zadušiti kričečega zvoka,
Spider pa bo bržkone prava študija različnih načinov,
kako lahko avtomobil z zvoki ugodi lastniku – in vsem
morebitnim gledalcem.
Čeprav bo resnična predstavitev avtomobila v naslednjih

dneh v Frankfurtu, je zanimanje kupcev izredno veliko.
Prvi 488 Spider bo dostavljen naslednje leto, vrsta naročil
pa je izjemno dolga in sega vse do konca 2017. Svetujem
vam torej, da ga naročite čim prej in se izognete še daljši
čakalni vrsti. Cena? Ugodna, kot vedno.

Tekst: Erazem Zver, Foto: ISC

“

22 Avto+šport

Avto+šport 23

L

H y p e r s p o r t

ARABSKI PRESTIŽ
W Motors (W kot wolf – volk) se je oklical za prvega arabskega proizvajalca
superavtomobilov na svetu in ob pogledu na njihov prvi model – 3,4 milijone
dolarjev vredni Lykan Hypersport – razumemo zakaj. Če vzamemo Batmobil in
mu dodamo malo superšportnega stylinga, diamantov in zlatih šivov, dobimo
ultra izstopajočega Lykana.
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Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

‘‘

Že dejstvo, da so
titanovi žarometi
vgrajeni s kar
420 diamanti s 15
karati, medtem ko
so sedeži šivani z
zlato nitjo, nam
pove, koliko je ura

‘‘

L y k a n

ykan Hypersport izpolnjuje prav vse pogoje za
superšportnika: prej omenjenemu brutalnem
izgledu so »volki« dodali 3,7-litrski twin-turbo
šestvaljnik, ki razvije 780 konjev in zverino požene
do stotice v pičle 2,8 sekunde ter nadaljuje svojo pot
do najvišje hitrosti 385 km/h. S tem dosežkom se Lykan
uradno pridružuje avtomobilom, kot sta Bugatti Veyron
in Koenigsegg Agera. Sicer pa je bil arabski zweisitzer
ustvarjen za stranko, ki že ima najboljše, kar industrija
lahko ponudi, a si želi nekaj novega in zanimivega.
W Motors načrtuje proizvesti le sedem ekskluzivnih
enot (štiri so že oblikovane in tri prodane), katere bodo
opremljene s kopico luksuznih bonitet, zaradi katerih se
je avto uvrstil kot tretji na lestvici najdražjih avtomobilov
doslej, in sicer za $4,6-milijonskim Lamborghini Venenom
in $8-milijonskim Maybach Exelerom. Že dejstvo, da so
titanovi žarometi vgrajeni s kar 420 diamanti s 15 karati,
medtem ko so sedeži šivani z zlato nitjo, nam pove, koliko
je ura.
Toda poleg dejanskega avtomobila bodo srečni kupci kot
del paketa deležni tudi globalnega sistema servisiranja.
Ta vam s pritiskom na gumb omogoča 24/7 tehnično
pomoč, v kolikor potrebno, pa bodo »leteči zdravniki«
– ekipa W Motorsovih inženirjev – prileteli kamorkoli na
svetu se nahajate. Novi lastniki se bodo lahko považili
ne le z enim najatraktivnejših avtomobilov na planetu,
temveč tudi z edinstvenim časomerom »mojstra
komplikacij« Francka Mullerja.
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Skupaj s Quintessence Yachts je
Aston Martin pred kratkim razkril več
informacij o svojem prvem luksuznem
dirkalnem čolnu, ki je bil prvič predstavljen
na sedežu družbe v aprilu. Izvedeli smo, da
bo vseboval drsno palubo in obilico tehničnih
bonbončkov, s čimer se AM37 vsekakor zdi dovolj
kul, da ponosno nosi znamkina znamenita krila.

Aston Martin AM37 Powerboat
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ASTON MARTIN
USTVARIL SVOJ
PRVI DIRKALNI
ČOLN
Avto+šport 27

Drsna paluba lahko zapre
vozniško kabino in tako
zagotovi popolno pokritost, ko
čolna ne uporabljate

N

ajvečja zanimivost futurističnega dirkalnega
čolna, načrtovanega za septembrsko
dokončanje, je drsna paluba, ki lahko zapre
vozniško kabino in tako zagotovi popolno
pokritost, ko čolna ne uporabljate – ne ščiti ga le pred
vremenskimi vplivi, temveč tudi radovednimi pogledi
mimoidočih. Paluba je sestavljena iz treh ogljikovih
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plošč, kontrolira pa jo ključ AM37. Ko je vozniška kabina
odprta, se krma pomakne nazaj in omogoči lažji dostop
do pomola ter dovoli tistim na krovu, da se enostavno
potopijo v vodo in odprejo lestev za kopanje. Prav tako
lahko palubo dvignete, če želite priti do motorja ali
prostorov za shrambo.
Na krovu AM37 najdemo espresso aparat, hladilnik

in klimo, kar se vse lahko vključi na daljavo še preden
zapustite dom, tako da je čoln pripravljen za vas,
ko prispete. Vsebuje tudi integrirano navigacijo,
nadzorni monitor in sisteme za zabavo z naprednimi
multimedijskimi funkcijami in interaktivnim glasovnim
nadzorom, ki jih upravljamo s pomočjo 15-palčnega HD
zaslona na dotik.
Sliši se zelo impresivno, toda očitno to še ni vse. Aston
Martin pravi, da bo vse podrobnosti razkril šele tik pred
uradno predstavitvijo AM37 konec septembra.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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BMW M4 GTS

Š

ef M divizije pri BMWju Frank
van Meel je ob predstavitvi
M4 GTSa dejal: »M4 uteleša
popolno kombinacijo športnih
genov in nekompromisne vsakodnevne
uporabnosti. M4 GTS je popolnoma nov
model, ki je osredotočen na dirkališče.
Kljub odlični sposobnosti na progi pa
avto ostaja povsem legalen na cesti.« M4
GTS se ne bo oddaljil od svojih korenin.
Spremembe na GTS modelu pomagajo iz
M4 iztisniti vsako zadnjo stotinko na progi.
Glavni tehnološki napredek je inovativen
sistem hlajenja turbine z vodnim vbrizgom.
Izredno vroč stisnjen zrak, ki prihaja iz
turbinskega polnilnika, ohladi vbrizg razpršene
vode. V motor tako pride hladnejši in predvsem
gostejši zrak, hkrati pa nižje temperature

E30 Sport Evolution, E36 GT, E46 Coupe Sport Leichtbau, E92 GTS. M3.
Neoporečna čistokrvna linija divjih strojev, katere zapuščina se lahko kosa z
največjimi imeni avtomobilizma. BMW ima v srcih ljubiteljev vožnje posebno
mesto. M3 je ime, ki se izgovarja s spoštovanjem in strastjo. Vsak M3 model je
dosegel vrhunec s posebno, redko, trdojedrno inačico, katere edini namen je
bil voziti hitreje. Brez nepotrebne navlake so bili ti avtomobili lažji, trši, močnejši,
hitrejši in stabilnejši. Sedaj se jim bo pridružil še F82 M4 GTS.
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“

manjšajo obrabo. O dejanski moči GTS
motorja so bili Bavarci redkobesedni,
priznali so le, da nov sistem hlajenja
prinaša presenetljivih 8 % dodane moči.
Z malo ugibanja in matematike lahko
ugotovimo, da bo moč GTS modela
nekje okoli 460 konjskih moči.
Da lahko M4 postane GTS, močnejši
motor seveda ni dovolj. Pokrov motorja je
sedaj iz karbona, šasija pa je bila ojačana
za manj zvijanja in več nadzora nad
avtomobilom med ovinkom. Na dirkaško
vožnjo osredotočen avto je pridobil resne
aerodinamične dodatke. Nov prednji spojler
bo sprednji par koles pritisnil na tla ter
pomagal pri vstopu v ovinek, zadnje ogromno
karbonsko krilo pa bo avtu pomagalo skozi
hitre in dolge zavoje. Lastniki bodo pritisno silo

M4 GTS je popolnoma nov model, ki je osredotočen
na dirkališče. Kljub odlični sposobnosti na progi
pa avto ostaja povsem legalen na cesti

“

M4 NA
STEREOIDIH
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VIŠJA
PRESTAVA

zadnjega krila lahko enostavno prilagodili dirkališču ter
njihovemu načinu vožnje.
O klestenju notranjosti zaenkrat lahko le ugibam, saj je
predstavljen avtomobil le koncept, BMW pa ni omenjal
sprememb notranjosti. Sodeč po besedah Franka
van Meela v GTSu ne gre pričakovati varnostnih kletk

in 5 točkovnih pasov, marveč notranjost podobno
navadnemu M4. Kljub temu bo to izreden avtomobil, ki
se bo lahko samozavestno postavil svojim legendarnim
vrstnikom ob bok.

Tekst: Erazem Zver, Foto: ISC

Vabljeni v našo optiko na Dalmatinovi 2 v Ljubljani, kjer vas čaka
široka ponudba športno-elegantnih in ostalih korekcijskih očal.
Iste stvari vidimo drugače.
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Mercedes-AMG S63 4Matic Cabriolet

perfekcija
Razred S je razširil oziroma z brezstrešno različico zaključil svojo ponudbo.
Prvi Mercedesov luksuzni kabriolet s štirimi sedeži po letu 1971 bo svetovno
premiero doživel v prihajajočih dneh na avtomobilskem salonu v Frankfurtu.
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Z

aenkrat bosta na voljo dve različici, in sicer
S500 in S63 4Matic Cabriolet (na slikah), obe
pa se bosta javnosti predstavili v Frankfurtu.
Vstopni model S500 razpolaga s 455 konjskimi
močmi, ki jih iztisne iz osemvaljnega 4,7-litrskega
motorja, opremljen je z 9-stopenjskim samodejnim
menjalnikom in pogonom na zadnji kolesi. AMG
različica pa iz 5,5-litrskega osmaka razvije 585 konjskih
moči in kar 900 Nm navora – brutalno. Motor poganja
vsa štiri kolesa preko menjalnika AMG Speedshift MCT
7 in omogoča pospešek z mesta do stotice v manj kot
štirih sekundah.
Po teži kabriolet ne presega teže kupeja, k čemur
pripomorejo uporabljeni materiali iz aluminija in
magnezija. Troslojna platnena streha se odpre ali
zloži v dvajsetih sekundah pri hitrosti do 60 km/h ter

zagotavlja vrhunsko neprodušnost in udobje med
vožnjo. Platnena streha kabrioleta S naj bi bila ena
izmed najbolje izdelanih na svetu.
Seveda je v kabrioletu prisotna vsa najboljša vozna
tehnologija iz razreda S, dva sistema pa še posebej
skrbita za udobje potnikov pri vožnji z odprto streho;
AIRCAP – zaščita proti vetru in AIRSCARF – ogrevanje
vratu. Poleg vseh štirih ogrevanih sedežev nudijo gretje
tudi nasloni za roke, premierno pa bo v S kabrioletu
predstavljena nova inteligentna klimatska naprava
Thermotronic, ki s pomočjo 12 senzorjev kar se da
najbolje uravnava ozračje v kabini, bodisi je streha
zaprta bodisi odprta. S tovrstno klimatsko napravo
bodo v prihodnje opremljeni vsi Mercedesovi kabrioleti.

Tekst:: Jan Grobelšek, Foto: ISC
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Renault Talisman Grandtour

Nemec iz Pariza?
Renault je napovedal dodatek k svojemu striktno evropskemu modelu
Talisman; karavansko različico so postavili ob bok limuzine, ki so jo
predstavili julija in bo nadomestila ne ravno uspešno Laguno. Šik GrandTour
z germanskim stylingom, izrednim udobjem in vsestransko prostornostjo
prevzema vse odlike limuzinske različice, h katerim dodaja praktične
značilnosti karavana.

Z

unanjost Talismana je drzna,
elegantna, takoj prepoznavna
in tako sledi viziji sodobnega
razkošja vodilnih nemških vozil v
segmetntu. Torej lahko rečemo, da je novi
Grandtourer nekakšen Nemec iz Pariza.
Germanski izgled pa naj bi postal novi
Renaultov družinski obraz, ki ga bomo
naslednje leto opazili tudi na novem
Meganu.
Karavanska inačica Talismana ima
popolnoma enake zunanje mere kot
limuzinska, prav tako pa jo krasijo velike
ostre LED zadnje luči, ki bodo kakopak
pritegovale poglede. Ne smemo pozabiti
tudi na drzen prednji del, rebrast pokrov
in dinamično linijo strehe ter kromaste
dodatke, ki prispevajo k vtisu elegantnosti.
Nalaganje 1700-litrov velikega prtljažnika
bo zelo enostavno zahvaljujoč široki
odprtini vrat, ki se odpirajo električno.
Če pa se odpravljate na dopust in je vaša
boljša polovica ponovno spakirala celotno
garderobo, ne skrbite, saj je v potniškem
prostoru še za več kot 25 litrov odlagalnih
površin.
Nasploh pa je potovalni prostor Grandtourerja izjemno prostoren, Francozi
celo trdijo, da je v samem vrhu razreda.
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Velikodušni sprednji sedeži nudijo
veliko: do deset možnih vrst nastavljanja,
nastavljivost ledvene opore v štirih
smereh, masažno funkcijo, letalski
tip vzglavnikov, ogrevanje sedal in
naslonov, vgrajeno zračenje, pomnilnik
za shranjevanje šestih profilov osebnih
nastavitev... No, da avto ne bi bil udoben,
se resnično ne rabimo bati.
K užitku v vožnji pripomore tudi
kombinacija podvozja 4Control
in variabilnega vzmetenja, katerih
delovanje krmili tehnologija Multi-Sense,
ki zagotavlja prilagajanje osebnim
željam z različnimi programi vožnje. Za
multimedijsko zabavo poskrbi tablična
naprava R-Link2 s prostorskim zvokom
BOSE® Surround Sound, za varnost pa cela
paleta pripomočkov za vožnjo.
Da omenimo še izbiro motorjev;
Talismana bosta lahko poganjala
bencinska agregata s 110 in 147 kilovati
moči, pristaši dizelašev pa bodo lahko
posegli po treh različicah, sparjenih s
6-stopenjskim ročnim ali samodejnim
menjalnikom.
Novi Renault Talisman Grandtour bo na
voljo s petimi paketi opreme, vključno
s prestižno različico Initiale Paris, oči
javnosti pa ga bodo prvič ugledale ta
mesec v Frankfurtu, s prodajo, ki sledi
naslednje leto.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Kia Optima

Pohod na
Evropo
Južnokorejci so že pred uradnim debijem na avtomobilskem salonu v Frankfurtu
razkrili novo Optimo, s katero želijo pritegniti širši krog evropskih kupcev. Nova
generacija premium limuzine je zrasla v velikosti in dobila evolucijski zunanji
dizajn, prav tako pa se pohvali z bolj luksuzno notranjostjo in s prenovljenim
podvozjem.
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Č

eprav se na prvi pogled morda zdi, da je to
samo facelift, KIA trdi, da je celotna zunanjost
popolnoma nova. V primerjavi s predhodnico
je nova Optima zrasla minimalno, z dodatnimi
10mm medosne razdalje, dolžine in višine, v širino pa se
je razbohotila za 25mm.
Videz gradi na prednostih prejšnjega modela s
prenovljeno masko in žarometi ter z mišičastim sprednjim
odbijačem. Medtem ko sta si stranska in zadnji profil zelo
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podobni, preoblikovane LED luči in odbijač podarjajo
zadku svež videz. Delali so tudi na trdnosti karoserije, ki
se je izboljšala za kar 50 odstotkov in tako pripomogla
tudi k 8,6 kg manjši teži limuzine.
Znotraj avtomobila so spremembe nekoliko bolj očitne.
Odlična kakovost izdelave, luksuz in udobje so besede,
ki opišejo novo notranjost optime. Preoblikovana je bila
armaturna plošča, ki je dobila 8-palični zaslon na dotik
in vse info-zabavnostne bonbončke. Niso pozabili tudi

na asistenčno-varnostne sisteme, vključno z aktivnim
radarskim tempomatom, zaznavo mrtvih kotov in
asistentom za ohranjenje voznega pasu.
Četudi je avtomobil daljši za le 10mm zaradi novih
sedežev zadnji potniki dejansko imajo več prostora za
noge. Prav tako so pri KII izboljšali prostor za glavo in
ramena ter potnikom namenili pull-up senčnike.
Kupci nove Optime bodo lahko izbirali med dvema
motorjema: 1,7-litrskim turbodizelskim motorjem s 141

konji, ki je po novem bolj odziven pri nižjih vrtljajih, in
močnejšim 2-litrskim bencinarjem, kateri ponuja 163
konjskih moči. Oba bosta kombinirana s 6-stopenjskim
ročnim ali samodejnim menjalnikom in 7-stopenjskim
samodejnim menjalnikom. Nova KIA bo naprodaj že
konec letošnjega leta, kmalu pa lahko pričakujemo tudi
optima priključni hibrid.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Maserati GranTurismo MC Stradale
Centennial Edition
Pri Maseratiju so svojo prvo stoletnico obstoja ovekovečili z modelom
GranTurismo MC Stradale Centennial Edition. Gre za pravo mojstrovino, katere
vsak najmanjši detajl odraža legendo, katero ikonična trizoba znamka tudi
predstavlja. V čast mi je bilo zapeljati ta izjemen avtomobil na 1000km dolg test.
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Maserati v Monaku
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N

edvomno eden izmed lepših vikendov v mojem
življenju. Po krajši individualni predstavitvi
avtomobila v tovarni v Modeni so bili ključi
lesketajočega rdečega stroja v moji lasti za
naslednjih 48 ur. Nisem dolgo razmišljal, kam. Če sem
iskren, sem točno vedel že od dneva, ko me je g. Davide
Kluzer, vodja marketinškega oddelka pri Maseratiju, povabil
na obisk tovarne in mi ponudil test njihovega najboljšega
avtomobila. In ko sem zaprl vrata in še preden sem obrnil
ključ in je zaropotalo, sem v navigacijo vnesel cilj: Monte
Carlo. Žal dirkališča, kjer bi dejanske zmogljivosti tovrstnega
avtomobila najlažje preizkusil, nisem imel na voljo, zato sem
hitro vožnjo preizkusil na tropasovni avtocesti, ki me je peljala
do Monaka. Takšnega spoštovanja do avtomobila s strani
drugih voznikov še nisem doživel. Kot po tekočem traku so
se umikali in mi dajali prosto pot, ko so v vzvratnem ogledalu
zagledali mogočen gobec Maseratija. Seveda sem uvidevnost
v vsakem danem trenutku izkoristil in stopalko za plin pohodil
do konca. Dve prestavi nižje, obrati poskočijo v rdeče polje in
začne se krepko pospeševanje, vse do 260 km/h, ki bi se lahko
nadaljevalo vse do 303 km/h, kolikor znaša končna hitrost,
vendar zaradi cestnih okoliščin to ni bilo mogoče.
GranTurismo MC Stradale Centennial Edition ima povsem enak
pogonski sklop kot običajni model MC Stradale, gre za motor
V8 s prostornino 4,7 litra, ki proizvede 460 konjskih moči, ki se
preko robotiziranega 6-stopenjskega menjalnika prenašajo na
zadnji kolesni par. Na izbiro so nam trije načini vožnje, in sicer:
Normal, Sport in Race. Normal je za vsakodnevno fijakanje,
kjer čas prestavljanja in odzivnost stopalke za plin nista
ključnega pomena, v načinu Sport stopalka za plin postane
bolj občutljiva, prestavljanje je nekoliko hitrejše, medtem ko
ob aktivaciji načina Race, npr. med samo vožnjo, menjalnik
samodejno prestavi dve prestavi nižje in ko takrat pohodimo
pedalo za plin, nas dobesedno vsrka v sedež, roke na volanu

100 letnica Maseratija
je za nas velika
dediščina in ponos
Davide Kluzer -

‘‘

‘‘

Z aktivacijo programa Race, se stopnja adrenalina dvigne na povsem drug nivo,
ob izklopu ESP-ja pa zadek ob prevelikem pritisku na plin nemudoma odnese na monaških ulicah tega raje nismo prakticirali.
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‘‘

Vožnja je kljub športno
zasnovanemu podvozju
presenetljivo mehka, k
čemur pripomorejo tudi
vrhunski sedeži z izjemno
bočno oporo, katerih
ogrodje je sestavljeno iz
karbonskih vlaken

‘‘

Pirelli je ekskluzivno za Maserati izdelal tudi
pnevmatike P Zero, spredaj širine 255 mm in
zadaj 295 mm, ki odevajo 19-palčna lita platišča
v temno sivi barvi. Za zaviranje skrbi Brembov
karbonsko-keramični zavorni sistem.
Nadgradenj, kot rečeno, pod avtomobilskim
pokrovom z zračenjem, narejenih iz ogljikovih
vlaken, ni. Tudi kar se tiče zunanjih elementov –
karbonski spojler, karbonska ogrodja stranskih
ogledal, velik spojler spredaj in difuzor zadaj –
vse ostaja nespremenjeno. So pa z jubilejnim
modelom na voljo tri povsem nove barve.
In sicer Magma Red, Inchiostro Blue in Pietra
Grey. Vse tri barve so sestavljene iz treh barvnih
premazov, ki jih ročno nanesejo posebej za to
specializirani Maseratijevi tehniki. Modra in
rdeča pa nista zgolj naključni barvi. Predstavljata
namreč barve Maseratijevega logotipa in tudi
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posledično otrdijo, čas prestavljanja preko obvolanskih
prestav F1 pa znaša zgolj 60 milisekund, medtem ko v
programu Normal traja 260 milisekund. Prestavne ročice
menjalnika v fizični obliki ni. Na osrednji konzoli pred
naslonjalom za roko sta v karbonski posteljici zgolj dva
gumba. S pritiskom na gumb s številko 1 aktiviramo
prvo prestavo, s pritiskom na gumb R pa aktiviramo
vzvratno prestavo. Ob vklopu programa Race tudi sam
zvok postane bolj rezek, kar me je iz sekunde v sekundo
nagovarjalo k hitri vožnji. Pričakoval sem, da bo pot
bolj naporna, kar se tiče samega udobja med vožnjo,
vendar sem iz kilometra v kilometer ugotavljal, da je
GranTurismo MC Stradale Centennial Edition odličen na
dolgih relacijah. Vožnja je kljub športno zasnovanemu
podvozju presenetljivo mehka, k čemur pripomorejo
tudi vrhunski sedeži z izjemno bočno oporo, katerih
ogrodje je sestavljeno iz karbonskih vlaken, iz katerih so
tudi številni detajli v notranjosti vozila. Poraba goriva?
Povsem odvisna od stila vožnje. Divjanje v načinu Race,
sunkovita pospeševanja in zaviranja terjajo porabo med
20 in 30 litri na 100 km, zmerna relacijska vožnja pa ob
nežnem in previdnem pritiskanju na plin zahteva le 12
litrov na 100 km.
tradicionalne barve mesta Bologna, kjer
se je zgodba znamke Maserati leta 1914
začela. Na barvo karoserije je vezana tudi
barvna kombinacija notranjosti. Ker je bil
testni Centennial Edition odet v posebno
rdečo barvo, je bila notranjost zasnovana v
črni barvi, v kombinaciji z rdečimi okrasnimi
elementi na sedežih, vratih in na osrednjem
naslonjalu, vse skupaj pa so popestrili dvojni
šivi v beli barvi, ki poskrbijo za unikaten
izgled interierja. Da gre za poseben model,
je ovekovečeno tudi s posebnim Centennial
logotipom, ki ga najdemo na stranskih
pragovih vrat in na litih platiščih.
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Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
poraba
emisije CO2
mere
teža
posoda za gorivo
prtljažni prostor
cena vozila
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potovalni računalnik – levo od volanskega obroča, poleg
stikal za luči. To pa je tudi vse, kar me je pri GranTurismu
zmotilo.
Lahko zapišem, da je Maserati GranTurismo Centennial
Edition avtomobilski presežek in eden izmed najboljših
avtomobilov, ki sem jih kdaj koli preizkusil. Je hiter, zmogljiv,
udoben, nudi komforten prevoz štirim osebam in izgleda
hudičevo strupeno, dodani detajli v čast Maseratijevi 100.
obletnici pa ekskluzivnost zgolj potencirajo. Si ga želite
v garaži? Neto cena v Italiji znaša 132.000€, vendar bo
država, v kateri ga boste registrerali, od vas terjale še vse
dajatve

‘‘

GT Centennial Edition smo
izdelali kot poklon 100 letnici
Maseratija

Giuseppe di Coste

‘‘

Unikatnost avtomobila se je dokazovala in stopnjevala
z vožnjo po monaških uličicah. Tam so super športni in
luksuzni avtomobili standard, vendar Centennial je med
takšnimi odločno izstopal, o čemer priča tudi dejstvo, da
je portir pred kazinojem Monte-Carlo postavil »mojega«
maseratija v prvo vrsto, neposredno pred sam vhod, kjer
je bil tarča za idealne fotografije številnih turistov.
Malce bolj izvirni in sodobni pa bi Maseratijevi inženirji
lahko bili pri snovanju elementov na osrednji armaturni
konzoli. Dizajn radia in klimatska naprava niti približno
ne sodita v takšen avtomobil, saj kazita ergonomijo v
kabini. Kdor se spominja Mercedesove E-classe izpred
15 let, bo vedel, o čem govorim. Tudi ekran, občutljiv na
dotik, je premajhen in po mojem mnenju nekoliko preveč
zakompliciran. Odročno je postavljen tudi gumb za

osemvaljni, vrstni, bencinski
4691 ccm
338 kW (460 KM)
520 Nm pri 4750 vrt/min
robotiziran 6-stopenjski
4,5 s (0-100 km/h)
303 km/h
25 l/100 km
360 g/km
4933 / 2044 / 1343 mm
1800 kg
90 l
260 l
132.000 EUR

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Ford Focus 1.0 EcoBoost Titanium

ar se tiče zunanje podobe, prenovljeni Focus od svojih
začrtanih oblikovalskih smernic ne odstopa. Popolnoma
svež je le prednji del, ki deluje bolj športno in odločno, na
račun velike maske v obliki trapeza, ki neizbežno spominja
na znamko Aston Martin. Ford je takšen dizajn maske vpeljal z manjšo
Fiesto in ga postopoma prenaša tudi na vse preostale modele.
Naš testnik je bil oblečen v črno kovinsko barvo, dodatno je imel
zatemnjena zadnja stekla, lita 17-palčna platišča, kromirani zunanji
dodatki in LED dnevne luči poskrbijo za atraktiven cestni nastop.
Ključna prenova pri novem Focusu je v njegovi notranjosti. Končno
so se znebili majhnega, nepreglednega osrednjega zaslona in celega
ducata tipk na osrednji konzoli. Vse glavne komande so digitalizirali
v 8-palčni osrednji zaslon, delujoč na dotik, vseeno pa je možno
upravljanje radia in klimatske naprave s fizičnimi gumbi. Focus
nove generacije postreže z ogromnim naborom tehnologij, med
katerimi je ključen SYNC2 sistem, ki omogoča, da z glasovnimi ukazi
v angleškem jeziku upravljamo s klimatsko napravo, z navigacijo,
radiem in s telefonskim imenikom.
Testni primerek je bil opremljen s paketom opreme Titanium,
več od njega ponuja zgolj še paket Titanium X. Že tako ali tako je
paket Titanium bogat sam po sebi, nas pa je razvajala še dodatna
oprema v vrednosti 5.460 evrov. Novi Focus za 945 evrov ponuja
aktivno pomoč pri parkiranju (bočno in pravokotno), prav tako
pri izvozu iz parkiranega mesta, za 1.370 evrov pa ponuja cel kup
uporabnih asistenčno-varnostnih sistemov. Ko na avtocesti jadramo
in nas morda malce nenamensko zanese na sosednji pas ter ob
temu nimamo vključenega smernika, fordov asistenčni sistem za
menjavo voznega pasu preko senzorjev to zazna in poleg zvočnega
opozorila in rahlega tresenja volana tudi obrne volanski obroč v

Izvrstna
kombinacija
Ford je z novim modelom Focus
dodobra zagrozil močni nemški
konkurenci v segmentu C, v katerem
načeloma kraljuje VW-jev Golf. Novi
Focus, z drznim zunanjim dizajnom,
predvsem pa s tehnološko napredno in
dovršeno notranjostjo, pričara čudovito
vozno izkušnjo.
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Avto+šport 51

smeri začrtanega voznega pasu. Zelo dobro pride prav
tudi opozorilo za vozila v mrtvem kotu in samodejno
preklapljanje med dolgimi in kratkimi žarometi. Ko
vozimo z dolgimi lučmi in avtomobil zazna, da nam
nasproti prihaja drugo vozilo, v trenutku zasenčni
žaromete in tako prepreči slepljenje nasproti vozečega
vozila. Za cel kup varnostnih sistemov je tudi prejel
nagrado Euro NCAP Advances, med njimi tudi za sistem
za preprečevanje naleta pri nizkih hitrostih, ki vozniku v
trenutku nepazljivosti omogoči, da se izogne naletu in
trku v počasi se premikajočem prometu. Ko sistem zazna,
da nimamo ustrezne varnostne razdalje, nam to sporoči
preko zvočnega in vizualnega signala in če se kljub temu
ne odzovemo na opozorilo, Focus samodejno stopi na
zavoro in prepreči trk z vozilom pred nami.
Novi Focus je na voljo z dvema bencinskima in dvema
dizelskima agregatoma. Motorno paleto sestavljata
litrski in 1,5-litrski EcoBoost motor – slednji je na voljo
z močjo 150 ali 180 KM, popolnoma nov pa je 1,5-litrski
dizelski agregat, ki v osnovi razvije 95 KM, lahko pa si
ga omislite tudi s povečano močjo 120 KM. Na novo
zasnovan je tudi 2,0-litrski TDCi, ki se ponaša z bistveno
manj emisijami kot motor, ki ga je nadomestil. Novi Focus
je na voljo s 6-stopenjskim ročnim ali pa s samodejnim
Powershift menjalnikom. Našega testnika je poganjal že
dobro poznani trivaljni litrski EcoBoost z močjo 125 KM
v kombinaciji s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom, ki
prepriča s svojo izjemno prožnostjo in zmogljivostjo. Že
v nizkih obratih je moči dovolj, navor se skorajda lahko
primerja z dizelskim, ob vsem tem pa v zrak spusti manj
kot 100 g/km emisij CO2. S tem dosežkom je to prvi
evropski, nehibridni družinski avto, ki mu je to uspelo.
Malce manj nas je prepričala poraba goriva, saj se je
neizbežno gibala okoli osmih litrov, pričakovali pa smo
povprečno porabo med pet do šest litri.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki

52 Avto+šport

trivaljni, vrstni, bencinski
998 ccm
92kW (120 KM)
170 Nm pri 1400 vrt/min
ročni 6-stopenjski
11 s (0-100 km/h)
193 km/h

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ne sprejemajte kompromisov, ko gre za vaše vozilo. Privoščite mu
najkvalitetnejše gorivo, ki poleg večjega izkoristka, varovanja vašega motorja
in povečane moči motorja presega tudi zahtevne evropske standarde
varovanja okolja. Z gorivi Q Max dobite največ za svoj denar:
maksimalno moč, maksimalno varčnost ter maksimalno vzdržljivost.

Če odvzamem samo porabo, lahko zapišem, da je vozna
izkušnja v novem Focusu izjemna. Oprijem je odličen,
prav tako sta vodenje in nadzor nad vozilom vrhunska,
saj so inženirji novemu Focusu izboljšali delovanje
elektronskega krmiljenja servo volana, prav tako so
naredili velik korak naprej v samem udobju med vožnjo,
predvsem pa so z osveženo in moderno zasnovano
notranjostjo poskrbeli za odlično počutje v kabini.

motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

C

Q Max
Simfonija
moči

poraba
emisije CO2
mere
teža
posoda za gorivo
prtljažni prostor
cena vozila

7,8 l/100 km
108 g/km
4358 / 1823 / 1557 mm
1327 kg
55 l
363 l
25.840 EUR (s popustom 21.740 EUR)

Opel Corsa 1,4 Turbo Color Edition

Cilja visoko upraviceno
Corsa se na trgu, kjer konkurenčnih malčkov sedaj
kar mrgoli, bori že vse od leta 1982. Na test smo
zapeljali peto generacijo, ki je v vseh pogledih občutno
privlačnejša in prepričljivejša v primerjavi s svojo
predhodnico.

N

ova corsa nedvomno izstopa iz množice pleha z
malce predrugačeno stransko linijo, predvsem
pa s prednjo masko, ki je tokrat postavljena
nekoliko nižje, prenovljena pa sta tudi tako
prednji kot tudi zadnji odbijač, celostno gledano pa ne
odstopa od koncepta, ki se med kupci dobro prodaja
že 33 let. K preoblikovalskemu navdihu je nedvomno
prispeval najmanjši Oplov model adam, po kateremu so
v novi opel corsi povzeli tudi osnovo notranjosti.
In prav tu je nova corsa najbolj prepričala. Notranjost je
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zasnovana v črni barvi s kombinacijo rumene, v katero so
oblečeni okrasni elementi na armaturki, ročica menjalnika
in ročna zavora. Uporabljeni materiali v notranjosti
so zelo kvalitetni in lahko rečemo nadpovprečni za
segment malčkov, kjer smo v večini primerov vajeni
škripanja plastike in bolj skope ergonomije. Z novo
generacijo so se na osrednjem delu armaturne plošče
znebili vseh zastarelih gumbov, ki jih je bilo kar nekaj, in
na sredino postavili 7-palčni zaslon, občutljiv na dotik, z
izredno odzivnim multimedijskim sistemom IntelliLink,

ki smo ga že spoznali pri manjšemu modelu adam. Na
voljo je na seznamu dodatne opreme za tristo evrov, v
katero spada tudi vtič za USB in pa možnost bluetooth
prostoročnega telefoniranja. Kot sem že omenil, je ekran
izredno hiter in ne deluje z zamikom, kar pripomore
tudi k večji varnosti med samo vožnjo. Je tudi izjemno
preprost in lahko uporaben, saj so vsi meniji prevedeni
v slovenski jezik, tako da je komunikacija med vozilom
in voznikom zares poenostavljena. Na novo so zasnovani
tudi merilniki, ki so z novo generacijo preglednejši in bolj

prijazni do oči. Med glavnima analognima merilnikoma
za obrate in hitrost se nahaja velik ekranček, na katerem
so v slovenskem jeziku izpisane vse informacije, zapis leteh pa je v prijetni beli barvi – predhodnica je prikazovala
potovalne informacije v malce nerodni in zastarelo
oranžno rdeči barvi. Veliko bolj prijeten na otip in tudi
na pogled je nov volanski obroč, prav tako je njegov
krmilni mehanizem zasnovan povsem na novo, kar se
zelo dobro občuti pri njegovi odzivnosti. Prenovljeno je
tudi samo podvozje avtomobila, kar se lepo občuti, saj je
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so pri trivratni vrata prevelika, zato je vstop in izstop na
ozkih parkirnih mestih občutno otežen. Naša testna
Corsa je bila odeta v izstopajočo rumeno barvo, zato
smo bili v času testa z njo toliko bolj opazni, njeni
odlični biksenonski žarometi, ki so opcijsko na voljo
za 750 evrov pa so nam v večernih urah omogočali,
da so nam bili drugi opazni na cesti ob njej. Tako
dobrih žarometov v tem razredu še nismo preizkusili.
Testna različica je bila opremljena z 1,4-litrskim
turbobencinskim štirivaljnikom, ki proizvede 74 kW
oziroma okroglih 100 »konjičkov« in bolj popolnega
motorja v tem avtomobilu si ne znam predstavljati.
Že v zelo nizkih obratih pri cca 1.500 vrtljajih na
minuto nam je na voljo 200 Nm navora, ki poskrbi
za hitra pospeševanja in dinamično vožnjo, ob vsem
tem pa poraba ne trpi, saj na testu ni nikoli presegla
sedmih litrov, ob namenskem varčevanju z gorivom
pa bi porabo lahko znižali še za dodaten liter. K vsemu
temu pripomore tudi odličen menjalnik s šestimi
prestavnimi razmerji, ki deluje tekoče, brez kakršnih
koli občutnih zatikanj.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

nova Corsa veliko bolj stabilna in vodljiva, tudi čez ovinke
se pelje zelo samozavestno, predvsem na račun novih
vzmeti in blažilnikov.
Za lažje manevriranje na parkiriščih in za samo mestno
vožnjo lahko s pritiskom na gumb City še dodatno
omehčamo volanski mehanizem, tako da je sukanje
volana preprosto in lahkotno, vendar sam menim, da je
potem občutno premalo povratnih informacij iz cestišča.
Corsa je na voljo v tri- kot tudi v petvratni karoserijski
izvedbi, vendar priporočam izbiro petvratne različice, saj
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Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1364 ccm
74 kW (100 KM)
200 Nm pri 1850 vrt/min
ročni 6-stopenjski
11 s (0-100 km/h)
185 km/h

poraba
emisije CO2
mere
teža
posoda za gorivo
prtljažni prostor
cena vozila

6,5 l/100 km
123 g/km
4021/ 1775 / 1479 mm
1237 kg
45 l
285 l
15.930 EUR
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aponci so z drugo generacijo resnično naredili
ogromen korak naprej. Kljub temu da je bil
Qashqai, ko je leta 2006 zakorakal na avtomobilski
trg, predmet posmeha zaradi samega imena,
se je odlično prijel med kupci in se začel prodajati kot
med. Konkurenca je rasla in Nissan je moral pripraviti
novo generacijo in jo poslati v boj za obstanek na trgu.
Z nekoliko nižjo streho, s športno zasnovo, z rešetko
na prednjem delu in dnevnimi ledicami, ter ostrim,
nabildanim zadkom, se je novi Qashqai konkretno
približal nazivu premium, pa tudi če ni obut v nastopaške
19-palčne copate, oblečen v usnje in naloudan s tono
opreme.
Naš testnik z opremo Acenta je odličen kompromis
med ceno, izgledom, voznimi lastnostmi in samo
funkcionalnostjo vozila. Qashqai sicer ni terenec v

pravem pomenu besede. Bolje se znajde v mestu in tudi
na kakšni avtocestni relaciji. 1,5-litrski dizelski motor z
močjo 110 KM preko 6-stopenjskega ročnega menjalnika
daje navor prednjima kolesoma. Povprečno porabi na
100 km šest do sedem litrov nafte, odvisno od načina
vožnje. Porabo lahko z relacijsko vožnjo spravimo tudi na
pet litrov. Vožnja v qashqaiju je zelo lahkotna in udobna.
Čez ovinke niti ni čutiti pretiranega nagibanja, kljub
dokaj mehkemu podvozju, za dober oprijem pa skrbijo
pnevmatike širine 225 mm. Sedi se visoko in pregledno
(dovolj je tudi bočne opore), morda deluje položaj za
volanom malce utesnjeno. Prostora na zadnji klopi je
povsem dovolj za udoben prevoz dveh odraslih oseb, v
prtljažnem prostoru pa je prostora za 400 litrov prtljage,
kar bi moralo zadovoljiti potrebe povprečne štiričlanske
družine.

Nissan Qashqai 1,5 dCi Acenta

Korak v
pravo smer
Qashqai druge generacije je neprimerljivo boljši
avtomobil od svojega predhodnika. Z bolj ostro
in športno linijo deluje zelo markantno in je
nedvomno odrasel in konkretno pripravljen na boj
z močno konkurenco v svojem razredu. Testirali
smo že polno opremljeno različico z močnejšim
dizlom, tokrat pa smo preizkusili 1.5 dCi s 110 KM
in paketom opreme Acenta.
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Kar konkretno prevetrena oziroma bolje rečeno povsem
na novo zasnovana je celotna notranjost vozila. Sedeži
so veliko bolj udobni, uporabljeni materiali so boljše
kvalitete, sredinska konzola pa je bolj pregledna in
moderno zasnovana. Na sredini je (po mojem mnenju
malce premajhen) ekranček, ki sicer deluje hitro in
brez pretiranih zatikanj, obdan pa je s črno plastiko,
ki se nadaljuje tudi čez desni del armaturke in prijetno
popestri ergonomijo.
Vozniku vožnjo olajšajo številni asistenčni sistemi kot
so opozorilo pri nenamernem zapuščanju prometnega
pasu, sistem za mrtve kote, parkirni senzorji tako spredaj
kot zadaj in vzvratna kamera, v primeru naleta pa qashqai
tudi samodejno zavira.
Izbirate lahko med dvema dizloma – 110 KM in 130 KM
– ter dvema bencinskima agregatoma. Šibkejši bencinar
iz 1,2 litra prostornine iztisne 115 konjskih moči, medtem
ko najmočnejši motor v ponudbi razvije 163 KM, vendar
60 Avto+šport

v tem primeru pozabite na porabo okoli šestih litrov.
Qashqai s povem dovolj zmogljivim dizlom (1.5 dCi s
110 KM) in solidno porabo, paketom opreme Acenta in
z dodatno opremo v vrednosti 1.700 evrov olajša vašo
denarnico za 25.740 evrov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
poraba
emisije CO2
mere
teža
posoda za gorivo
prtljažni prostor
cena vozila

štirivaljni, vrstni, dizelski
1461 ccm
81 kW (110 KM)
260 Nm pri 1750 /min
ročni 6-stopenjski
11,9 s (0-100 km/h)
182 km/h
6,5 l/100 km
99 g/km
4377 / 1806 / 1590 mm
1365 kg
55 l
430 l
25.740 EUR

Ob nakupu Phytolium 4 ampul
proti izpadanju las dobite
za darilo šampon Phytolium 4.

Ducati Monster 821 Stripe

Nova
doba
Ducatijev prvi naked motocikel se
je v zadnjih dveh desetletjih precej
spremenil in noben model tega ne
dokazuje bolje kot najnovejši 821.

K

ot večina stvari na tem svetu, če si priznate ali ne, je tudi
prvi italijanski Monster luč dneva ugledal iz preproste
želje po zaslužku. Pri Ducatiju in tedanjih lastnikih,
prav tako motociklistični znamki Cagiva, so si nadvse
želeli odgrizniti del Harleyjeve pogače in po katastrofalno
spodletelem modelu Indiana je bil čas za nov pristop. Šefi so
od oblikovalcev zahtevali model z jasno Ducati dediščino, ki bi
bil preprost za vožnjo in nikakor ni smel biti športni motocikel.
Kljub temu da je bil prvi primerek iz leta 1992, v kontekstu
današnjih motociklov, naravnost posmehljiv, saj je šlo zgolj
za skupek že obstoječih komponent izposojenih s preostalih
Ducatijevih modelov, so ga (in predvsem njegove potomce)
t. i. ducatisti vzeli za svojega. Priljubljenost zračno hlajenih
dvovaljnikov je nebrzdano rastla in Monster 696 je postal prvi
Ducati, v enem letu prodan v več kot deset tisoč primerkih, do
danes pa so vseh skupaj prodali več kot tristo tisoč.
Nato so prišle spremembe, od oblikovnih do tehnoloških in
privrženci so sprejeli enega od dveh stališč: odobravanje ali
bogoskrunstvo. Dolgoletno evolucijo – ali degeneracijo, če ste
takega mnenja – najbolje uteleša prav zadnji izmed bolonjskih
pošasti. Monster 821 in večji brat 1200 sta se poslovila od
okroglega žarometa, suhe sklopke in, najbolj polarizirajoče –
zračnega hlajenja. Poleg tega sta drastično mutacijo doživela
tudi sam cevast trellis okvir ter posoda za gorivo.
Agregat kakopak ostaja dvovaljni. Gre za preizkušeno in dobro
sprejeto enoto Testatretta 11° iz modelov hypermotard. Blok z
izpodrivom 821 ccm je na okvir pričvrščen kot pri superšportnih
panigale modelih in je s tem postal kritični nosilni del samega
okvirja. Italijansko ime Testatretta bi po domače prevedli
kot ozka glava, kar pa se ne nanaša na samo glavo agregata,
temveč na nizek kot enajstih stopinj med vhodnim in izhodnim
ventilom, ki ustvarja bolj optimalno zgorevalno komoro.
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Testatretta enota je s seboj prinesla tudi obvezno vodno
hlajenje, kar je takoj očitno po velikem kilerju z dvema
ventilatorjema. Čeprav so ga ukrivili, da bi čim manj
izstopal, sem si ga zapomnil kot oblikovalsko najšibkejšo
točko motocikla.
Poleg novega agregata Monster v 21. stoletje stopa z
atraktivnim elektronskim paketom za lažji nadzor svojih
82-ih kilovatov (112 KM). Zavoljo ride-by-wire sistema,
ki plin odpira in zapira brez stare dobre gas zajle,
razpolagamo s tremi voznimi načini: sport, touring in
urban. V urbanem načinu škratje elektrončki najvišjo moč
omejijo na 56 kW s počasnejšim in z bolj progresivnim

pohvale. Prav nič ne grabi in speljevanje je v kombinaciji
z elektronskim odpiranjem plina prav masleno mehko.
Samo menjavanje prestav pa moramo še vedno opraviti
z odločnim gibom stopala.
Po dobrem tednu v sedlu smo se od italijanske pošasti
le stežka ločili. Celoten nov pogonski sklop je najbolj
navdušil prav v urbanem okolju, kjer do izraza pride
visok navor, ki ga Monster razvije v ravno pravih delovnih
območjih. Višek obe zmogljivostni številki resda dosežeta
pri visokih obratih, vendar voznik ves čas razpolaga s
toliko njutonmetri navora, da skorajda ne bi potreboval
menjalnika. Se pa je v poletnih visokih temperaturah

hitrosti precej neprijetna, tudi v polni MotoGP drži.
V MotoGP drži pa se izkusi še zadnja Monstrova hiba.
Prednje stopalke so namreč postavljene tako blizu
izpuha, da voznikove pete občutno potiskajo navzven.
Občutek je nadvse nenavaden, situacija pa je še nadalje
zakomplicirana z dejstvom, da so stopalke na motocikel
pričvrščene z eno samo veliko plastično komponento,
ki ne omogoča namestitev stopalk aftermarket
proizvajalcev.
Kljub temu da boste več Monstrov našli na mestnih ulicah
kot na dirkališčih, je dotični motocikel več kot sposoben
premagovati kačaste serpentine. Inačici stripe je to še

odzivom plina, sistem proti zdrsu pogonskega kolesa
(DTC) in ABS pa delujeta v vsej svoji slavi. Preostala
dva načina sprostita omejitev moči in, kot si lahko
predstavljate, postopoma povečata odzivnost ročice za
plin in zmanjšata intervencijo elektronskih varušk. Vse
tri načine je moč prilagajati po mili volji in kdor si zaželi
način sport z vso močjo agregata ter najvišjo stopnjo ABS
pomoči, lahko to stori z nekaj kratkimi kliki na pretikalih
balance.
V nasprotju z zavorami in ročico za plin pa sklopko še
vedno operiramo preko pletene žice, vendar je sklopka,
sedaj s funkcijo zdrsa, nadvse krotka in si zasluži vse

pokazala hiba eksotično speljanih kolektorjev, ki na desni
strani, kljub plastičnemu ščitniku, vse preveč grejejo
stegno voznika. Miniaturni žar sicer zobe pokaže zgolj
v gostem ustavi-in-pelji prometu in ga pri neprekinjeni
vožnji ne boste pogosto občutili.
Monster se povsem zadovoljivo obnese tudi pri
premagovanju daljših razdalj. Mi smo preizkusili različico
Stripe, ki poleg mične poslikave belih črt na rdečem
telescu vsebuje tudi manjše vetrobransko steklo. V kolikor
nameravate vedno spoštovati hitrostne omejitve, z njim
ne boste imeli težav, vsi hitrostni demoni pa bodo kaj
kmalu ugotovili, da je vožnja blizu najvišje motociklove

toliko bolj pisano na kožo, saj se ponaša z nastavljivimi
prednjimi vilicami. Tovarniško so seveda prilagojene za
bolj umirjeno vožnjo, kjer tudi najbolj blestijo. Tako bo
večini voznikov verjetno tudi najbolj odgovarjalo. Ko smo
ga resnično pognali, kakor ga bo redko kdo, smo opazili,
da nismo tako pogrešali tršega vzmetenja kot zgolj manj
sunkovit odboj 43mm Kayaba vilic.
Vsi, ki boste na Monstra presedlali z motociklov preostalih
znamk s podobno prostornino agregata, boste nedvomno
presenečeni nad zavornim paketom, čeprav pri italijanski
ponudbi model 821 predstavlja eno izmed najnižjih in
cenovno najbolj dostopnih vstopnih točk. Spredaj, kjer se
opravlja večina dela, domuje dvojica Brembovih 4-batnih
monoblok čeljusti, ki se ob stisku ročice dobesedno
zasidrajo v 320 mm diske. Le 10 mm manjše torej od tistih
na Ducatijevem najdražjem modelu Panigale in to se na
cesti tudi občuti, saj nikoli ni nikakršnega dvoma, da se
motocikel ne bi ustavil točno tam in takrat, ko tako ukaže
jezdec. To se mi zdi neizmernega pomena, saj lahko
motor povsem obvladamo šele tedaj, ko premagamo
inhibicije in strahove pred njim. No, mala merica strahu
naj le ostane.
Na izvedenki stripe boste opazili tudi šarmanten pokrov
zadnjega sedeža. Sedež na Monstru je pravzaprav
enodelen, vendar rdeč pokrov odlično ustvari športno
monoposto iluzijo, a le-ta ni povsem popolna, saj stopalk
za potnika žal ni moč odstraniti brez poseganja po
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cirkularki.
Na fotografijah in tudi v živo Monster nepoznavalcem
morda deluje nekoliko zastrašujoče, vendar vam
zagotavljam, da je nadvse očarljiv in elegantno
manevrabilen. Sedež je nastavljiv po višini in ga je možno
znižati tudi do te mere, da je nižji od katerih skuterjev (785
– 810mm), počutje v sedlu je nenaporno, tako kot drža,
in ko ga enkrat zajahaš, se čudežno skrči okoli tebe, kar
smo še posebej cenili v ljubljanskem mestnem prometu.
S prevzemom s strani nemškega Audija je napočila
nova doba za Ducati. Pozabite na vse kritike vaških
posebnežev, ki so pred leti sicer verjetno bile povsem
resnične. Ducati je postal motocikel za vsakogar in pred
vožnjo ne zahteva temeljitega pregleda, obenem pa je
ohranil čudovit zgodovinski pedigre in premium občutek
znamke. Testament napredku je navsezadnje tudi precej
daljši razmak med večjimi servisi, ki sedaj znaša trideset
tisoč kilometrov.
Kljub vnetim debatam trdojedrnih privržencev po kafičih
in na spletnih forumih se je Monster za novo dobo izkazal
za velik uspeh. Lani je skoraj 40 % po svetu prodanih
Ducatijev nosilo ime Monster, naj si bo v kubaturah 1200
ali 821, in nad tem nisem sedaj prav nič več presenečen.

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

Tekst in foto: Rok Tomlje

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
poraba
mere
teža
posoda za gorivo
cena motocikla

bencinski, 2-valjni, 4-taktni
821 ccm
82,4 kW (112 KM) pri 9.250/min
89,4 Nm pri 7.750/min
6-stopenjski
≈ 5,5 l/100 km
2170 / 800 / 1055 mm
205 kg
17,5 l
€ 11.890

Honda priporoča
olja in maziva

Generalni zastopnik in serviser

AS Domžale Moto center d.o.o.
Blatnica 3A 1236 Trzin
01 562 37 00, www.ascenter.si, info@ascenter.si
Za napake v tisku ne odgovarjamo.

Generalni zastopnik za znamke
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*

Šarmantno
klasičen

Honda SH150i

Preizkušeni skuter sicer ni povsem nov model – v
celoti je bil prenovljen leta 2013 – a z 31-letnim
pedigrejem nadaljuje uspešno prodajno zgodbo,
saj so predstavnikov družine SH na stari celini
prodali v več kot milijon primerkih.

V

si dobro poznamo mrzlično priljubljenost
skuterjev kot vsakodnevnih prevoznih
sredstev v sosednji Italiji. So tako kvintesenčno
špagetarski kot npr. špageti, športni avtomobili
in domiselno, poetično preklinjanje /ko pokažejo z
rokami »petelina«/. Od Trsta preko Benetk do Milana
številka malih dvokolesnikov na prebivalca strmo
narašča in višek doseže na sedmih gričih večnega mesta
Rima. Zatorej lahko lovoriko modela SH150i kot več let
najbolje prodajanega skuterja jemljemo z veliko mero
kredibilnosti. Ali je ustanovitev lastne tovarne skuterjev v
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Italiji razlog za ali posledica uspeha, verjetno vedo samo
Hondini kravatarji.
Preizkusili smo že nekaj japonskih skuterjev in v kolikor
bi iz ponudbe izvzeli modele SH, bi mimogrede pozabili
na prvotno obliko prvih primerkov. Za razliko od mnogih
dizajnov, ki so jih marketingarji oklicali za moderne in
se ponašajo z visokim mednožnim grebenom, kot da
bi skozi njih tekla avtomobilska pogonska gred, SH-ji
ostajajo zvesti primordialno klasičnemu, preizkušenemu
in uspešnemu receptu. Dno za noge je povsem plosko
in njegove prednosti so občutne takoj, saj povsem

odpravi s štorastim prestopanjem sredinskega grebena.
Mimogrede, je že komu uspelo prestopiti omenjeno
oviro, ne da bi z obutvijo zamazal vsaj dve različni površini
skuterja?
V klišejskem stilu bi najraje zapisal, da je bistvo
prenovljenega modela povsem nov agregat, vendar kljub
svoji tehnični podkovanosti novih kupcev ne bo prepričal
tako, kot bodo to storile mnogi drugim uporabnikom
prijazne komponente. Prva in nespregledljiva je seveda
plosko dno, ki poleg že naštetega, v kombinaciji s priročno
kljukico, omogoča, da v tem prostoru spravimo manjšo

torbo ali morda nakupovalno vrečko. Kljukice bi se sicer
polastili zgolj v sili, saj se zdi, da je volumen odlagalnega
prostora na modelu SH150i primerljiv s prtljažnikom
prvotnih angleških Minijev. Prenovljeni model sedaj,
zavoljo novega cevastega okvirja, v glavni prtljažni
prostor pod sedežem sprejme tudi največje integralne
čelade. Za manjše potrebščine je na voljo predalček tik
pod balanco, ki najbolj do izraza pride, ko želite pograbiti
kako malenkost, brez potrebe po ugašanju agregata in v
primerjavi zamudnega dvigovanja sedeža. Le zavedajte
se, da predal ni nikakor oblazinjen in bo vsebina med
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vožnjo zelo verjetno dobro pretresena in pregnetena.
Tretjo in zadnjo prtljažno komponento predstavlja kovček,
katerega omenjam zaradi preprostega in čudovitega
dejstva, da je že vključen v ceno skuterja. Ne gre zgolj za
kak prodajni trik slovenskega uvoznika, temveč je kovček
oblikovan prav za dotičen model in zagotavlja oblikovno
kohezivnost. Barvno ujemajoč kovček ni tehnološki višek,
vendar ga zadaj krasi odsevnik, svoje delo pa opravlja kot
predpisano. Svojo čelado sem raje zaklepal v sam skuter,
vendar si predstavljam, da bi nepridipravi tako ali tako
raje s seboj vzeli kar celoten skuter, kot riskirali soočenje
s čeprav neučinkovito roko pravice zavoljo morebiti
praznega kovčka.
Pozicija v sedlu je nadvse ugodna, celo nekoliko
napadalna, kar omogoča, da smo ves čas v popolnem
nadzoru motocikla. Višina sedeža znaša malce višjih
799mm, verjetno na račun povečanega prtljažnika. Na
srečo se proti koncu sedež precej zoži in omogoča, da tla
dosežejo tudi tisti, katere je genetika nepravično okrnila
daljših nog. Sam sedež je oblazinjen natanko tako kot vsi
ostali skuterji, zadaj pa je dovolj prostora za še drugega
potnika. Tu spet do izraza pride kovček, ki je na prednji
strani oblazinjen in drugemu potniku ponuja prijeten
naslon ter s tem odpravi kakršno koli namišljeno fobijo
pred zdrsom z motocikla. Lep in praktičen dodatek so še
zložljive aluminijaste stopalke, nekoliko nerodna situacija
pa nastane, ko želi zadnji potnik, ujet v objem voznika in
kovčka, sestopiti z vozila.
Nadaljnja odlika modela SH150i so velika 16-palčna
kolesa, ki izboljšajo vodljivost in stabilnost, ter polnopravni
ABS sistem, ki je bil do nedavnega prava redkost v svetu
skuterjev. Dokler ga nisem preizkusil, si nikdar ne bi
mislil, da ga na skuterju potrebujem. Nissinov 240mm
prednji disk ni nikakršna otroška igrača in skupaj z ABSom botruje krajši zavorni poti. Kljub temu se zavedam, da
hitrosti v mestu niso gromozansko visoke in boste ABS
sistem najbolj cenili tisti, ki se s skuterjem vozite skozi celo
leto, saj sistem proti blokiranju koles med zaviranjem svoj
obstoj najbolj upraviči v spolzkih in mokrih razmerah.
Oblikovni konvencionalizem se odseva tudi na armaturni
plošči, kjer prevladujejo analogni prikazovalniki. Vse, kar
je prepuščeno majcenemu digitalnemu displeju, je štetje
prevoženih razdalj.
Za konec se dotaknimo še tistega, na kar so bili inženirji
ob splovitvi najbolj ponosni, nov agregat. Glavni postavki
pri izdelavi sta bili centralizacija teže in zmanjšanje
porabe goriva. Obe so uspešno izpolnili, saj so odluščili
cel kilogram teže in število posameznih delov zmanjšali
za 20 %. Velik del pri zmanjšanju porabe tega enovaljnega
vodno hlajenega štiritaktnika odigrata PGM-FI elektronski
vbrizg goriva ter predvsem t. i. start-stop sistem, ki pri
Hondi sliši na ime Idling stop. V praksi ga izkusite vsakič,
ko v mirovanju za vsaj 3 sekunde ne odprete plina.
Nov ACG sistem, ki združuje alternator in zaganjalnik v
eni komponenti in je nameščen neposredno na konec
pogonske gredi, skupaj s še nekaterimi domiselnimi
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pogruntavščinami skrbi, da je agregat zakurblan v
skorajda istem trenutku, ko se voznik dotakne ročice za
plin. Poleg tega je še, v primerjavi s prejšnjimi sistemi,
praktično neslišen. Velik del čara skuterjev zame
predstavlja možnost ustavitve na čelu kolone pri rdeči
luči in nato živahen pospešek pri zeleni luči. Hondin startstop sistem prav nič ne poseže v to izkušnjo, saj sta vžig
in pospešek iz stanja mirovanja prvovrstna. Vsi skeptiki
pa ga še vedno lahko izklopite s preprostim stikalom ob
armaturni plošči.
Kar se tiče zmogljivosti agregata, te svoje omejitve
pokažejo šele pri približevanju najvišji hitrosti motocikla.
Do 60 oziroma 50 km/h, ki sta dve izmed najbolj pogostih
hitrostnih omejitev v mestih, pospeši zavidljivo hitro
in ima še nekaj moči v rezervi. Do stotice se pretegne

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
poraba
mere
teža
posoda za gorivo
cena motocikla

bencinski, 1-valjni, 4-taktni
153 ccm
11 kW (15 KM)
14 Nm pri 6.500/min
samodejni V-Matic
2,28 l/100 km
2030 / 740 / 1150 mm
135 kg
7,5 l
€ 3.290

nekoliko počasneje, najvišjih 126 km/h pa ugleda šele po
dolgem naporu. Kljub temu se je prav dobro znašel na
hitrih cestah z omejitvijo 110 km/h. Pošteno je povedati,
da SH150i nismo preizkusili s tovarniškim izpušnim
sistemom, ki ima nekoliko nižje zmogljivosti.
Zagotovo ste na fotografijah opazili poželjivo cilindrično
tvorbo z napisom Akrapovič. Gre za izpušni sistem
slovenske proizvodnje, ki sovpada z vso veljavno
zakonsko regulacijo in je kljub temu celih 7 kg lažji od
tovarniškega ter agregatu omogoča razvoj dodatnega
kilovata in njutonmetra moči (0,9 za oboje, če smo
natančni). Če upoštevamo prvotno zmogljivost 11 kW
in 14 Nm so pridobitki odlični, vendar bodo mnogim
zgolj sekundarnega pomena v primerjavi z odličnim
novim zvokom motorja. Zvok, tako pri mirovanju kot
pospeševanju, je neštetokrat bolj odrasel in globlji.
Razliko lahko sami preverite na Akrapovičevi spletni
strani.
Vsi v uredništvu smo bili zadovoljni v našem času z
modelom SH150i. Kljub dejstvu, da so si skuterji vseh
proizvajalcev vse bolj podobni in se mnogi kupci pri izbiri
svojega ozirajo edinole po ceni, SH navduši z dovršeno
izdelavo, odlično vodljivostjo, nizko porabo in sistemom
ABS, ki vam utegne nekega lepega dne rešiti kožo. Plus,
ste že kdaj videli tako kulski in obenem odrasel skuter, kot
je dotični v mat črni barvi in z Akrapovičevim izpuhom?

Tekst in foto: Rok Tomlje
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Mercedes-Benz Tech Day

Novi razred E
prinaša napredne
asistenčne sisteme
72 Avto+šport

Le nekaj slovenskih uredništev je doletela čast, da smo imeli priložnost udeležiti
se svetovne premiere predstavitve tehnoloških novosti pri novem modelu
Mercedes-Benza razreda E, ki bo na ceste zapeljal prihodnje leto. V Stuttgartu so
nam Mercedesovi inženirji podrobno predstavili in demonstrirali vse inovacije,
ki bodo skrbele za varnost in udobje potnikov novega razreda E.
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N

ovi razred E bo tako rekoč pionir, saj bo
premierno prvi postregel s številnimi
inovacijami, ki se bodo kasneje prenesle še na
preostale člane Mercedesove prodajne palete.
Avtonomno vožnjo so pri Mercedesu predstavili dve leti
nazaj z novim modelom S 500 pod imenom »Intelligent
Drive« (S500 je prevozil 100 km brez posredovanja
človeka), številne varnostne asistence pa smo lahko
spoznali že pri aktualnem modelu E, pri razredu C in
drugih. Eden izmed teh je DISTRONIC PLUS aktivni
tempomat, ki samodejno zavira in pospešuje in s
krmilnim asistentom pomaga ohranjati vozilo znotraj
začrtanega voznega pasu. S predstavitvijo konceptnega
vozila F015 Luxury in Motion na CES-u v Las Vegasu so
šli še nekaj korakov dlje in pokazali vizijo prihodnosti
povsem avtonomne vožnje. No, nova E-klasa še ne bo
zmožna voziti povsem sama, je pa odličen pokazatelj, v
katero smer gre razvoj v Stuttgartu. Predstavljamo vam
nekaj novih tehnologij prihajajočega razreda E.
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Intelligent Drive next Level: Novi razred E ne bo
zgolj samodejno zaviral za počasneje vozečimi vozili in
pospeševal, ampak bo lahko tudi sledil avtomobilu pred
njim oziroma se bo lahko orientiral po začrtanih talnih
označbah vse od 0 pa do 200 km/h, do hitrosti 130 km/h
pa za vožnjo znotraj pasu sploh ne potrebuje smernih
črt. Sistem bo prišel izjemno prav pri kakšnih večjih
gnečah, saj vozniku ne bo potrebno pritiskati pedala
za zavoro in potem spet za pospeševanje. Ne, vse to bo
prepuščeno senzorjem in kameram novega razreda E, ki
bodo vozilo samodejno peljali tudi čez ovinke. Kaj takega
je sicer že zmožen z minimalnim posredovanjem voznika
tudi novi razred S, vendar le do hitrosti 130 km/h. Novi
razred E bo s pomočjo navigacijskega sistema znal tudi
samodejno upoštevati hitrostne omejitve in na podlagi
le-teh prilagoditi hitrost.
Active Brake Assist: Ta sistem voznika z zvočnim
signalom opozori na možnost trka oziroma naleta in v
primeru, če se voznik ne odzove z zaviranjem, to namesto

njega opravi E kar sam. Če sistem presodi, da je voznik
na stopalko pritisnil premalo, samodejno poveča silo
zaviranja. Senzorji zaznajo tudi pešce, ki nenadno stopijo
na cesto ali pa avtomobil, ki prepelje rdečo luč.
Evasive Steering Assist: Ta sistem sodeluje
komplementarno z zavornim asistentom tako, da lahko
pred trkom spremeni smer in se izogne morebitni nesreči,
vendar mora voznik nakazati smer s premikom volana.
Če ga je voznik obrnil premalo, računalnik to zazna in
dodatno obrne volan v želeni smeri in prepreči trčenje.
Remote Parking Pilot: Ste si mislili, da lahko avtomobil
leta 2016 povsem samostojno, brez voznika za volanom
parkira in obenem tudi zapusti parkirni prostor? Da,
novi E lahko preko pametnega telefona in ustrezno
nameščene aplikacije parkiramo in zapeljemo ven iz
parkirnega prostora. Bodisi bočno bodisi pravokotno.
Voznik upravlja z vozilom s krožnimi gibi na pametnem
telefonu, vendar ne upravlja s smerjo parkiranja, temveč
zgolj z napredkom samega postopka.

Car-to-X Communication: Vozniku omogoča, da preko
radijskega sistema prejme vse informacije o nesrečah, ki
so se zgodile na naši poti. Sistem to vozniku sporoči, še
preden je voznik v neposredni bližini, tako da ima dovolj
časa, da je na nesrečo ali oviro pripravljen in se ji lahko po
drugi poti tudi izogne.
Digital Car Key: Mercedes je prvi proizvajalec
avtomobilov, ki je klasične avtomobilske ključe zamenjal
za pametne ključe, z novim E-jem pa je ključ programiran
kar v naš pametni telefon. Za odklepanje in zaklepanje
novega E-ja torej ključa v fizični obliki ne potrebujete
več. Svoj pametni telefon prislonite h kljuki in avto se
odklene oziroma zaklene. Pri Mercedesu pravijo, da sama
baterija telefona ni vezana na digitalni ključ in slednji
deluje tudi v primeru prazne baterije. Digitalni ključ je
možno programirati na več mobilnih naprav, vendar
zgolj na tiste, ki uporabljajo operacijski sistem Android,
saj odklepanje in zaklepanje vozila omogoča tehnologija
NFC, ki pa ni kompatibilna z mobilniki Apple.
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PRE-SAFE: Posodobljena varnostna tehnologija z novim
E-jem prinaša varnostne pasove, ki se v primeru trka
napihnejo, da ublažijo silo stiska varnostnega pasu. V
primeru bočnega trka se sprožijo napihljive blazine, ki
se nahajajo v bočnem delu sedeža in tako premaknejo
potnika v nasprotno smer udarca, da je zagotovljena
manjša udarna sila. Nov je tudi sistem Pre-Safe Sound,
ki v primeru, da bo prišlo do trka, predčasno s hruščem
pripravi voznika na sam trk in s tem opozori bobnič na
prevelik nenadni hrup ob morebitnem trku.
MULTIBEAM LED headlamps: LED žarometi novega
razreda E imajo kar 84 LED žarnic, kar pomeni, da svetlost
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merijo z večjo preciznostjo. Novi žarometi svetijo tako,
da ne motijo mimo vozečih vozil, prav tako ne svetijo
direktno v avto, ki vozi pred nami, temveč se snop
svetlobe porazdeli po cestišču okoli avtomobila pred
nami. Tudi zadnji LED žarometi se bodo ponoči zatemnili,
ko bo za nami vozilo drugo vozilo.
Z vsemi naštetimi novimi, inteligentnimi asistenti in
varnostnimi sistemi je Mercedes-Benz naredil ogromen
korak na poti k cilju, da ustvarijo 100% varno in
avtonomno vožnjo, ki ne pozna nesreče.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

EKSKLUZIVNO SREČANJE
STARODOBNIKOV
Vsako leto se v mesecu avgustu v kalifornijskem letovišču Pebble
Beach zberejo bogati ljubitelji brezčasnega avtomobilizma, kjer
postavijo na ogled svoje starodobne jeklene konjičke, ki med seboj
tekmujejo v številnih kategorijah. Začetki tega prestižnega srečanja
oziroma tekmovanja segajo v leto 1950. Nekaj let kasneje so se
organizatorji odločili, da bo dogodek tudi humanitarno ozaveščen,
zato že 40 let zbirajo denarna sredstva za ljudi potrebne pomoči.
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D

a bi se kot tekmovalec lahko udeležili slovitega
avtomobilskega tekmovanju v Pebble Beachu,
morate imeti v lasti zelo dobro ohranjen oz.
obnovljen starodobnik, ki pa mora ne glede
na vse še zmeraj biti sposoben opravljati svoje primarno
poslanstvo – voziti. Predvsem je pomembno tudi to, da
ima avtomobil večjo zgodovinsko vrednost - bodisi je v
svojih časih debitiral s kakšno novo tehnologijo bodisi je
vpeljal nov oblikovalski stil ali pa ima za seboj izjemno
dirkaško kariero. In ko izpolnjuje vse te pogoje, mora
izpolniti še najpomembnejšega in najbolj zahtevnega.
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Zmagovalni avto Isotta Fraschini Tipo 8A Cabriolet
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Biti mora eleganten. Seveda se avtomobilskega šova
lahko udeležite le kot gledalec, vendar to ne bo ravno
poceni. Če se želite gibati med starodobniki in med
bogataško elito, vas bo to stalo 300 evrov.
Letošnjega tekmovanja se je udeležilo 219 avtomobilov
iz 16-ih svetovnih držav in 29-ih zveznih držav. Skupaj so
udeleženci in prostovoljni donatorji zbrali kar 1,8 milijona
dolarjev za pomoč ljudem v stiski. Prav z letošnjim 65.
srečanjem pa praznujejo 40. obletnico od ustanovitve
dobrodelnega sklada, ki izkupiček razdeli med 100
lokalnih humanitarnih organizacij.
Avtomobili tekmujejo med seboj v številnih kategorijah,
kjer sodniki iz ožjega izbora izberejo najboljše tri, a
le eden izmed vseh odnese s seboj laskavi naslov
najelegantnejšega avtomobila na srečanju. In ta naslov
je letos pripadel avtomobilu iz leta 1924, ki se imenuje
Isotta Fraschini Tipo 8A Cabriolet, izjemno dolgo šasijo,
ki meri kar 3,8 metra. Teh modelov so v celotni zgodovini
znamke izdelali zgolj 950, lastnik zmagovalnega primerka
pa je Jim Patterson iz Kentuckyja, ki je prestižni naslov
najelegantnejšega avtomobila osvojil že leta 2010 z 1933
Delahaye D8S De Villars Roadsterjem.
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Brezčasne klasike skupaj s konceptnimi avtomobili,
za katere je rezervirana posebna zelenica, združujejo
več kot stoletni avtomobilski stil in tehnologijo. Veliko
avtomobilskih proizvajalcev pripelje na to elitno
tekmovanje na ogled tudi svoja konceptna vozila, ki tam
včasih doživijo celo svoj svetovni debi.
BMW je koncept 3.0 CSL Hommage R v rumeni barvi
predstavil že v začetku leta v Villi d’Este, tokrat pa so na
Pebble Beach pripeljali CSL-a, odetega v tradicionalno
BMW dirkaško barvo. Bavarci so predstavili tudi konceptni
model M4 GTS, o katerem ste si lahko podrobneje prebrali
v uvodnem delu revije.
Veliko klikov fotoaparata je privabil tudi Lamborghini
Aventador Superveloce Roadster, katerega proizvodnja
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bo omejena le na 500 primerkov. Cena brutalnega
aventadorja zgoraj brez pa bo znašala okoli pol milijona
evrov.
Hyundai je s konceptnim vozilom Vision G Concept
predčasno pokazal, kako naj bi izgledal v prihodnosti
serijski Genesis Coupe. Konceptni dvovratnik s štirimi
sedeži ima nameščen petlitrski motor z osmimi cilindri
in je inspiracija za vse njihove bodoče modele premium.
Letošnjega tekmovanja se je udeležil tudi velik ljubitelj in
zbiratelj avtomobilov Jay Leno, ki je dogodek označil za
najboljši avtomobilski šov na svetu.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC

F1 - VN Madžarske

Po kvalifikacijah za VN Madžarske je imel najboljše izhodišče aktualni svetovni
prvak Lewis Hamilton. A Britancu se je vse obrnilo na glavo že v prvem krogu
dirke, ko je po slabem štartu padel na četrto mesto, nato pa se še uštel pri
zaviranju, zapeljal v pesek in nazadoval na deseti položaj.

Dirka
presenečenj

D

o konca dirke je Hamilton splezal do šestega
mesta, še slabša usoda pa je doletela
njegovega moštvenega kolega Nica Rosberga.
Nemcu je 5 krogov pred koncem Red Bullov
Daniel Ricciardo v boju za drugo mesto s prednjim
krilcem prerezal zadnjo levo gumo. Oba sta morala zaviti
v bokse, a Ricciardo je obdržal tretje mesto, medtem ko je
Rosberg padel na deseto mesto in ciljno črto prečkal kot
osmi. Prerivanje Rosberga in Ricciarda je najbolje izkoristil
Ricciardov kolega v garaži Daniil Kvyat, ki se je dokopal

do drugega mesta, kar je bil njegov najboljši rezultat v
karieri.
Na dirki presenečenj je svoje adute vnovčil dirkač
Toro Rossa in najmlajši voznik v Formuli 1 sploh, Max
Verstappen, ki si je s četrtim mestom prav tako pridirkal
najboljši dosežek v kratki karieri F1. Z izkupičkom je bil
zadovoljen tudi Fernando Alonso, saj je z McLarnom
osvojil peto mesto. Za Ferrarijevega Sebastiana Vettla
se je madžarska avantura razpletla sanjsko. Takoj po
štartu se je s tretjega mesta izstrelil v ospredje in kot

prvi prečkal tudi ciljno črto. To je bila za Nemca druga
zmaga s Ferrarijem. Kot češnja na torti pa sta njegova
glavna tekmeca za naslov svetovnega prvaka Hamilton
in Rosberg izgubila kopico dragocenih točk. Ferrari bi
sicer lahko na Madžarskem pobral dvojno zmago, a se je
Kimiju Räikkönenu 14 krogov pred koncem dirke pokvaril
dirkalnik.

Tekst: Engelbert Osojnik
Foto: ISC

Rezultati VN Madžarske:
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1.

Sebastian Vettel
Ferrari

4.

Max Verrstappen
Toro Rosso

7.

Romain Grosjean
Lotus

2.

Daniil Kvyat
RedBull Racing

5.

Fernando Alonso
McLaren

8.

Nico Rosberg
Mercedes

3.

Daniel Ricciardo
RedBull Racing

6.

Lewis Hamilton
Mercedes

9.

Jenson Button
McLaren
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F1 - VN Belgije

Mercedes v
Spaju tekmece
postavil na
realna tla
Vodilni konstruktor F1 Mercedes si je v Belgiji vzel tisto, kar
je na Madžarskem vrgel v smeti: dvojno zmago.
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Rezultati VN Belgije:

L

ewis Hamilton je bil tako kot na kvalifikacijah tudi
na dirki neulovljiv za tekmece. Britančev moštveni
kolega Nico Rosberg je bil za zmago prekratek
za dve sekundi. Vsi ostali so bili druga liga. Tretje
mesto si je zagotovil Romain Grosjean, ki je Lotusu prvič
po letu 2013 pridirkal stopničke. Francoz je do njih prišel
v predzadnjem krogu, ko je Ferrarijevemu Sebastianu
Vettlu počila guma. Nemec je strmoglavil na 12. mesto in
ostal zunaj točkovne cone.
Mercedes je imel na super hitri stezi v belgijskem Spaju
grozljivo prednost: tretji Grosjean je za zmagovalcem
Hamiltonom po 43 krogih zaostal 37 sekund! To pomeni,
da je bila Mercedesova konkurenca v povprečju na
krog počasnejša skoraj sekundo! Na belgijski dirki pa je
potrebno izpostaviti tri dirkače: Red Bullovega Daniila
Kvyata, Ferrarijevega Kimija Räikkönena in dirkača Toro
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1.

Lewis Hamilton
Mercedes

4.

Daniil Kvyat
RedBull Racing

7.

Kimi Räikkönen
Ferrari

2.

Nico Rosberg
Mercedes

5.

Sergio Perez
Force India

8.

Max Verstappen
Toro Rosso

3.

Romain Grosjean
Lotus

6.

Felipe Massa
Williams

9.

Valteri Bottas
Williams

Rossa Maxa Verstappna. Kvyat se je z 12. štartnega mesta
prebil na četrti položaj, Räikkönen s 16. na sedmega,
Verstappen pa z 18. na osmega. In to so ti dirkači dosegli
v Spa Francorchampsu, ki je najzahtevnejša steza v
koledarju Formule 1.

Tekst: Engelbert Osojnik, Foto: ISC
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Hamilton
glavni frajer
na Ferrarijevem
dvorišču

Aktualni prvak formule 1 Lewis Hamilton je v dirkaškem koncu tedna VN Italije
osvojil vse, kar je bilo mogoče: najhitrejši je bil na vseh prostih treningih, na
kvalifikacijah in na dirki. Britanec je bil na super hitri stezi v Monzi od glavnega
izzivalca za zmago na dirki, Ferrarijevega Sebastiana Vettla, v povprečju hitrejši
za pol sekunde na krog.

P

o dirki je Mednarodna avtomobilistična zveza
preverila namigovanja, da naj bi bil tlak v eni
izmed Hamiltonovih gum prenizek in ugotovila,
da se je Mercedes držal predpisov ter potrdila
Hamiltonovo zmago. Četudi bi našli nepravilnosti, bi
Hamilton vseeno zmagal, saj bi ga doletela kazen 25
sekund. Po prečkanju ciljne črte pa je bil njegov naskok
pred drugouvrščenim Vettlom 25,042 sekunde. Nekateri
opazovalci so bili po dirki prepričani, da je bil Mercedes
pripravljen sprejeti kazen za prenizek tlak v gumah in je
zato Hamiltonu v zaključku Velike nagrade Italije svetoval,
naj dirka do skrajnosti, čeprav je imel več kot 20 sekund
plusa.
Hamiltonovemu prvemu izzivalcu za naslov prvaka
Nicu Rosbergu pa je šlo v Monzi vse narobe. Najprej je
slabo štartal in padel na šesto mesto. V izdihljajih dirke
je preganjal Vettla v boju za drugo mesto, a se mu je dva
kroga pred koncem vnel motor in dragocenih 15 oziroma
18 točk je v trenutku požrl ogenj. To je bil hud udarec
za Rosberga, ki po VN Italije za vodilnim Hamiltonom v
prvenstvu zaostaja že 53 točk, kar je dve dobri zmagi. A
borba za naslov prvaka še ni izgubljena, saj je na voljo
še 175 točk. Do konca sezone pa bo še sedem dirk, na
katerih se lahko še marsikaj zgodi.

Ferrari si je po kvalifikacijskem drugem in tretjem mestu
na dirki veliko obetal. Tifosi so prvi hladen tuš doživeli že
na štartu, ko je drugi Kimi Räikkönen tako slabo štartal,
da so ga prehiteli prav vsi in je padel na 20. mesto. A
Finec se je v nadaljevanju dirke povzpel do vrhunskega
petega mesta. Vettlov skrajni domet je bilo drugo mesto,
ki je bilo posledica Rosbergove ponesrečene dirke. Sicer
bi se moral Sebastian skoraj gotovo zadovoljiti s tretjim
položajem. Bitko za tretjo stopničko je dobil Williamsov
Felipe Massa, ki je v finišu odbil napade moštvenega
kolege Valtterija Bottasa. Razlika – tri desetinke sekunde.

Tekst: Engelbert Osojnik
Foto: ISC

Rezultati VN Italije:
1.

Lewis Hamilton
Mercedes

4.

Valteri Bottas
Williams

7.

Nico Hulkenberg
Force India

2.

Sebastian Vettel
Ferrari

5.

Kimi Räikkönen
Ferrari

8.

Daniel Ricciardo
RedBull Racing

3.

Felipe Massa
Williams

6.

Sergio Perez
Force India

9.

Marcus Ericsson
Sauber

WRC - Finska in Nemčija

VW ostaja
nepremagljiv

Jari-Matti Latvala se je znašel najbolje na domačem terenu in osvojil svojo tretjo
zmago na Finskem. VW je kraljeval tudi v Nemčiji, saj so z Ogierjem na čelu
osvojili trojno zmago.
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“

Sebastien Ogier si lahko
že na naslednjem reliju po
Avstraliji zagotovi nov naslov
svetovnega prvaka
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četrtem mestu je z dvema minutama zaostanka zaključil
Neuville, za njim pa je v cilj pripeljal Tanak. Mikkelsen in
Paddon sta imela veliki nesreči že v petek in nista bila
zmožna nadaljevati, medtem ko je Kubica lahko zaključil
pod pravili Rally2, potem ko je prevrnil svojo Fiesto na
koncu finalne sobotne preizkušnje.
Tudi nemški reli je najbolje začel Ogier, le da je tokrat sam
stal na najvišji stopnički, družbo pa sta mu delala Latvala
in Mikkelsen. Že v petek je svetovni prvak prevzel vodstvo
in si ga je kasneje z Latvalo nekajkrat izmenjal. V soboto
dopoldne je Ogier podvojil svojo prednost, tekom dneva
pa se je njegova prednost le še povečevala. V zadnji dan
je tako štartal s 30-sekundno prednostjo, na koncu pa
je zmagal s 23 sekundami prednosti. Na tretjem mestu
se je osamljen ves čas vozil Mikkelsen, ki pa se nikoli ni
neposredno vmešal v boj za zmago. Na četrtem in petem
mestu sta bila Hyundaijeva dirkača Sordo in Neuville.
Sebastien Ogier si lahko že na naslednjem reliju po
Avstraliji zagotovi nov naslov svetovnega prvaka, če bo
dirko končal pred drugouvrščenim v prvenstvu, Latvalo.

“

O

gier je na Finskem že v četrtek začel
narekovati tempo, naslednji dan pa je
dopoldne trikrat osvojil najhitrejši čas in si
privozil 5,3-sekundno prednost pred Latvalo.
Latvala je vrnil udarec v popoldanskem času, samo v SS8
je proti Ogierju pridobil 5,4 sekunde, najhitreje je odpeljal
tudi SS9 in prevzel vodstvo z 2,6 sekundama prednosti. V
soboto je vsak od njiju osvojil dve preizkušnji, razlika med
njima pa se je konstantno gibala med 6 in 2 sekundama.
Po odmoru, v popoldanskem delu preizkušenj, je razlika
med vodilnima dvema znašala zgolj 0,1 sekunde v
Ogierjevo korist, kasneje pa je Latvala najhitreje opravil
s preostalimi tremi preizkušnjami dneva in si tako
pripeljal 10-sekundno prednost. Ogier je namenoma
upočasnil tempo, saj je v SS16 zadel skalo in ni ničesar
želel prepustiti naključju. Na koncu je povedal, da je bil
vikend čudovit, še posebej je izpostavil boj med njim in
Latvalo in pravi, da nima nobenega problema s tem, da
ga je premagal moštveni kolega, ki ga je aktualni svetovni
prvak označil za izjemnega dirkača. Odlično se je do SS16
na tretjem mestu peljal Meeke, ki pa je moral stopničke
prepustiti Østbergu, saj je s prednjim levim kolesom
udaril ob drevo in ga poškodoval – kolo seveda. Na

WRC tren

utni vrst

ni red (9/

13)

1. Sebasti

en OGIER

207 točk

2. JARI-MA
TT

I LATVALA

3.ANDREAS

114 točk

MIKKELSEN

98 to

4. 5.MADS čk
OSTBERG
90 točk

5.THIERRY

NEUVILLE

80 točk

Tekst: Jan Grobelšek, Foto: ISC
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MotoGP - Reportaža iz Brna

V zakulisju
dogajanja
Težko pričakovana vest, da so vodilni možje komercialnih pravic motoGP, Dorna,
potrdili in odredili akreditacijo za VN Češke, ga je kot strela z jasnega pognala
v tek in predstavila pred dejstvo, da tik pred odhodom še nima organiziranega
prevoza in prenočišča.

K

olega Janez Papež in Blaž Majer sta se nadvse
veselila ogleda 11. letošnje preizkušnje v živo. Kot
nalašč je prišla vest, da se iz Kočevja in Ribnice na
pot v Brno odpravljata dva avtodoma in prostora
je ravno še za dva. Tako se je druščina 11 navijačev v
četrtek 14. avgusta podala na več kot 500 km dolgo pot.
Vožnja je trajala debelih osem ur s pogostimi postanki, saj
polni kanistri ne zdržijo prav dolgo. Ob prihodu v kamp,
zakoličenju prostora okoli avtodomov ter postavitvi
mize in stolov, si je druščina komaj malo oddahnila, še
nevedni, kaj jih pravzaprav čaka. Pred njimi je bila noč
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brez počitka. Norenje po kampu, glasna glasba z vseh
strani, turiranje motorjev, žganje gum, privijanje ročic
plinov tega in onega vozila ti ne dajo spati niti minute. Po
burni noči je kolegoma v glavi kar igralo, znašla pa sta se
pred novo težavo, kako priti do akreditacijskega centra,
kjer lahko prevzameta karte, pot do tam pa je bila dolga
več kot tri kilometre. Našli so se prijazni Slovenci, ki so ju
zapeljali do cilja, a za prevoz nazaj sta si kolega morala
poiskati nove popotnike. To jima je tudi uspelo. Nato
sta hitro odhitela v bokse, kjer sta spremljala petkove
proste treninge. Karta jima je omogočala vstop do garaž,

kjer sta si lahko podrobneje ogledala delo mehanikov
različnih moštev in čisto od blizu prisluhnila hrumenju
GP15 mašin. Če vam po pravici povem iz lastnih izkušenj,
se ti ob tako brutalnem zvoku postavi vsaka kocina
pokonci. Tega se preprosto ne da opisati, enostavno
je vredno doživeti. V petek sta bila priča padcu Danija
Pedrose, katerega je premetavalo po prizorišču. Za oči
nič kaj prijeten prizor. Na ta isti dan sta kolega z vožnjo
okrog dirkališča s kombijem obkrožila celotno prizorišče.
Utrujena od poti in neprespane noči sta ob večernih urah
zapustila bokse in se odpravila proti kampu v upanju,

da bosta nocoj v miru legla k počitku, a ta ni trajal prav
dolgo, saj se je zvečer norija iz prejšnje noči ponovila. V
soboto sta že v zgodnjih jutranjih urah prestopila prag
boksov in se potikala po paddocku. Naletela sta na
avstrijskega dirkača Formule 1 in podjetnika Niki Laudo
ter se z njim fotografirala. Spregovorila sta nekaj besed
z edinim slovenskim predstavnikom med elito motoGP,
mehanikom dvakratnega svetovnega prvaka Jorgeja
Lorenza, Juretom Pallegrinijem. Se srečala z edinim
Hrvatom Martinom Vugrincem, ki je vstopil v Red Bull
motoGP Rookies Cup, šolo dirkanja, ki kali dirkače pred
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vstopom v moto3 in je eden izmed 12-ih dirkačev. Svoje
moči so dirkači omenjenega kluba preizkusili v sobotnem
popoldnevu. Tik pred kvalifikacijami kraljevskega razreda
sta se kolega mudila pred bivalnikom Valentina Rossija.
Le-ta ju je presenetil, ko je v naglici zapustil bivalnik in
se na skuterju odpeljal proti garažam, kjer so ga čakali
člani moštva Yamahe, da pričnejo z delom. Preden je
Rossi uspel speljati s skuterjem, sta ga kolega prosila za
podpis na kapo. Ta jima je prijazno ustregel, nato pa privil
ročico s plinom na skuterju, ko se mu je bližala gruča
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navijačev, pri tem pa kolegu Papežu zapeljal čez prste.
Verjetno je bolelo. Ampak ker je bil to ravno Rossi, mu je
bilo vse oproščeno. V popoldanskih urah sta se kolega
udeležila novinarske konference, na kateri so svoje
vtise s kvalifikacij poročali najboljši trije, in se udeležila
snemanja prispevka krog za ogrevanje, ki ga je posnela
ekipa PopTV. Po kvalifikacijah sta poiskala še enega
junaka Marca Marqueza in ga prosila za podpis na kapo.
Nasmejani Marquez jima je podpisal kapo in si vzel čas
še za ostale navijače. Dan v boksih se je zaključil in po

napornem dnevu ju je v kampu čakalo še presenečenje.
Eden izmed kolegov je naročil 100 kozarcev piva po pol
litra, katere naj bi spraznilo le naših 11 popotnikov. Misija
nemogoče, zato pa so se jim pridružili še drugi Slovenci
v kampu, s katerimi so rajali skupaj vse do jutranjih ur. S
težko glavo sta se kolega odpravila v bokse še zadnjič, da
si ogledata jutranja ogrevanja in dirke v vseh kategorijah.
Nedelja je minila v mirnem duhu in po dirki sta imela
priložnost pokukati v garažo Yamahe pod vodstvom
Jureta Pallegrinija, a na žalost sta se morala odpraviti

proti domu, ker so jih preostali kolegi čakali pred boksi v
želji, da čim prej odrinejo domov, saj so se od napornega
vikenda in pomanjkanja spanca dobesedno že žrli med
seboj. Vikend so naši popotniki zaključili z zadnjo večerjo
na Trojanah in se nasmejani odpravili domov v domače
postelje. Če opišem vikend v Brnu zgolj z eno besedo,
lahko rečem le: “PRENAPORNO!” A vredno doživeti.

Tekst: Jana Mihor
Foto: Janez Papež, Blaž Majer
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Marc Marquez, ki je z drugim mestom na dirki razreda motoGP v Assnu nakazal,
da se kriza Honde počasi končuje, je na Sachsenringu in v Indianapolisu Hondo
popeljal še višje in z njo osvojil najvišjo zmagovalno stopničko. Tudi v Brnu
Honde ni pustil brez stopničk, pred njim je dirko zaključil le Jorge Lorenzo z
Yamaho. Na mokri podlagi za VN Velike Britanije pa ga je njegova Honda stresla
v enem izmed ovinkov in dirko je predčasno zaključil v pesku.
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MotoGP - VN ZDA, Češke in Velike Britanije

V bitki za
naslov
le Rossi in
Lorenzo
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V

zrok za tako nenaden preporod Marqueza bi
lahko našli v okvirju motorja, saj je na dirki na
Nizozemskem uporabil okvir iz lanske sezone,
ki pa očitno bolje odgovarja Špančevemu
slogu vožnje, saj pozno zavira, ob tem pa drsi z zadnjim
koncem v ovinek. Poleg tega se Marquez v vzhodni
Nemčiji počuti kot doma, saj je bil v zadnjih petih letih
tam nepremagljiv. Svoj zmagovalni pohod je začel leta
2010, ko je slavil v 125-kubičnem razredu, nato pa dvakrat
zapored zmagal še v moto2 in motoGP. Tudi v
Indianapolisu se ne počuti nič manj domače. »Nekateri
se šalijo, da gre za mojo domačo dnevno sobo. Ja, tu se
počutim odlično, kar potrjujejo pretekli rezultati,« je pred
dirko za VN Indianapolisa dejal nasmejani Marquez. Le
kdo ne bi bil nasmejan, ko pa so vsi prosti treningi minili
v znaku izjemnega Marca Marqueza. Aktualni svetovni
prvak razreda motoGP je bil enako razpoložen in hiter
tudi v kvalifikacijah, kjer je ob zagotovljenem najboljšem
startnem položaju prišel še do rekorda steze Sachsenring.
Iz prve vrste sta deveto letošnjo preizkušnjo začela še
njegov moštveni kolega Dani Pedrosa, špansko trojko je

zaključil Jorge Lorenzo, ki si je veliko obetal od dirke za
VN Nemčije. »Vsako leto pridem v Nemčijo z idejo, da bi
tam prvič zmagal, vendar je to zakomplicirano. Dirkališče
je bolj primerno za Hondo, saj gre za tako imenovano
stop&go dirkališče z veliko počasnimi zavoji. Tu ima naš
motor težave, saj ne moremo izkoristiti hitrosti v ovinku,«
je povedal dirkač Yamahe pred dirko za VN Nemčije in
dodal: »Čutim, da bom v igri za zmago.« In res je na
začetku dirke vse kazalo na to, da je Lorenzo trdno
odločen, da prekine »urok« Sachsenringa, a mu je že po
nekaj krogih sanje izpodbil Marquez. Le-ta se je odločil za
nekoliko trše pnevmatike, kar se mu je vse do konca
obrestovalo, saj si je privozil dovolj veliko prednost, da je
v zadnjem delu lahko popustil ročico za plin in odpeljal
nekoliko lagodnejši ritem. Največ akcije sta nam uprizorila
Rossi in Pedrosa, slednji se je prebil pred Italijana in
zadržal drugo mesto kljub nekaj napadom vodilnega v
skupnem seštevku. Rossi je naposled odnehal in se
zadovoljil s tretjim mestom, zanj je bilo dovolj, da bo
dirko končal pred tekmecem v boju za naslov Lorenzom,
ki je vozil za njim na četrtem mestu. »Dirkal sem z glavo.

Hondi sta bili preveč spredaj, še posebej Marquez, ki je
imel tokrat zares odlično pripravljen motor. Poleg tega
mu VN Nemčije zelo leži in tu je skoraj nepremagljiv. A
vseeno so to nove stopničke, sem pred Lorenzom in to je
pomembno za SP,« je bil po dirki zgovoren Rossi. Le kaj je
šlo narobe pri Lorenzu, za katerim je bil uspešen del
prostih treningov in kvalifikacije? Startal je kot tretji, se
prebil na čelo kolone, nato pa kmalu padel na četrto
mesto. »Če pri tenisu igraš z napačno obutvijo, na
kakršnikoli podlagi, ne boš ohranil konstantne forme. V
naslednji sezoni si bom obul nove superge in nihanj ne
bo več,« je zanj neuspešni prvi del sezone pokomentiral
Lorenzo. Torej je vzrok njegovih težav napačna obutev. Si
je izbral napačno obutev tudi Melandri in predčasno
obupal nad svojim motociklom? Izkušeni italijanski
motociklistični dirkač Marco Melandri je še pred dirko na
Sachsenringu zapustil moštvo Aprilije, ki ni izpolnjevalo
njegovih pričakovanj. S povprečnim motorjem pač ni šlo.
Njegovo mesto je začasno zapolnil Michael Laverty, saj se
je po preizkušnji za VN Nemčije Stefan Bradl odločil za
prestop k Apriliji in sporazumno prekinil pogodbo z
moštvom Forward Racing, s katerim je odpeljal vse prej
kot uspešen prvi del sezone. Po deveti dirki na
Sachsenringu si je motociklistična karavana privoščila
poletni oddih. Še preden pa so se pri Hondi zares
odklopili, sta Marquez in Pedrosa v Misanu testirala in z
inženirji iskala rešitve za nadaljevanje sezone in tudi že
razvijala motor za naslednjo sezono. Težko pričakovani
dirkaški štiritedenski premor je vodilnim v svetovnem
prvenstvu motoGP ponudil priložnost, da si naberejo
novih moči in zbistrijo glavo preden zapeljejo v drugo
polovico sezone. Pred pričetkom dirkaškega vikenda po
poletnem premoru je legendarno dirkališče Indianapolis
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gostilo prav posebno dirko. Bili smo priča pravemu
spektaklu pomerjanja moči med glasnim ogenj
bruhajočim 700-konjskim dirkalnikom serije Indy, ki ga je
krotil Marco Andretti in 240-konjsko Hondo Danija
Pedrose. Bila je zelo tesna dirka in sprva je kazalo, da je bil
Dani za las hitrejši, a kontrolor dirke, lokalni junak Nicky
Hayden, je dirko razglasil za izenačeno. Pred startom v
drugo polovico sezone je bil lahko pomirjen in zadovoljen
le svetovni prvak razreda moto2 iz leta 2013 Pol Espargaro,
saj bo za ekipo Tech 3 Yamaha dirkal vsaj še v sezoni 2016.
»Upam, da mi bo podaljšanje pogodbe pomagalo, da
bom na preostalih devetih letošnjih preizkušnjah
osredotočen zgolj na dirkanje,« je bil po podpisu
pogodbe zadovoljen Espargaro. A prav na dan podpisa
pogodbe je na drugem prostem treningu grdo padel, pri
tem se na srečo ni poškodoval. Prvi in drugi prosti trening
sta pripadla Lorenzu, primat na tretjem treningu je
prevzel Marquez, ki si je prisvojil še kvalifikacije, ogrevanje
pred dirko, kot zmagovalec pa je zaključil tudi dirko. Kot
kaže je Marquez dobro izkoristil oddih, si napolnil baterije
ter streznil glavo. Večji del dirke je kazalo, da bo zmagal
Lorenzo, saj se je na startu izstrelil, prehitel tekmeca na
Hondah ter narekoval ritem. Kljub vožnji v ospredju si ni
priboril večjega naskoka in tri kroge pred koncem ga je
napadel Marquez in pustil za seboj. Lorenzo je sicer
poizkušal napasti, a je naposled odnehal in sklenil pobrati
20 točk. Bolje vrabec v roki kot golob na strehi! Najbolj
negotov je bil razplet boja za tretje mesto, ki je pripadel
Italijanu Valentinu Rossiju, brez stopničk pa je ostal Dani
Pedrosa. Rossi je dolgo lovil Pedroso in ga deset krogov
pred koncem tudi ujel. »Začel sem iz ozadja in težko se je
bilo prebiti naprej, a na koncu mi je vendarle uspelo. To je
bil težek boj, toda zabaval sem se. Zaključek dirke ni
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vprašanje fizične pripravljenosti, temveč adrenalina. Jaz
sem stopničke potreboval bolj kot Dani,« je Rossi
pokomentiral borbo za tretje mesto. Na petem mestu je
tudi tokrat dirko zaključil Ducatijev dirkač Andrea
Iannone, na šestem pa Britanec Bradley Smith. Oba sta
dirko za VN Indianapolisa zaključila na enakih mestih kot
na predhodni dirki za VN Nemčije. Sledila je 46. dirka za
svetovno prvenstvo na stezi v Brnu in prav dirkač s
številko 46 tu beleži največ zmag, kar sedem. Letos v Brnu
ni dodal še ene zmage, je pa dirkaški konec tedna zaključil
na tretji zmagovalni stopnički. Priložnost, da k svojim
uspehom v Brnu pripiše še kakšno zmago, bo Rossi imel
na voljo še nadaljnjih pet let, saj so organizatorji dirke v
Brnu z Dorno podpisali novo pogodbo. V soboto so v
Brnu potekali prosti treningi in kvalifikacije. Prvi in tretji
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prosti trening je bil najhitrejši Lorenzo, privozil si je tudi
najboljši startni položaj z novim rekordnim časom na
češkem dirkališču. Ob Lorenzu sta iz prve vrste startala še
dirkaški »doktor« in aktualni svetovni prvak, ki je osvojil
tudi drugi prosti trening. Najbolje je startal Lorenzo in
ohranil vodstvo, za njim je bil Marquez, tretji je bil
Dovizioso, kateremu je sledil Rossi. Rossi ni dolgo gledal
Doviziosu v hrbet in ga je kmalu prehitel. Na polovici
dirke so bili v ospredju Lorenzo, Marquez in Rossi in
takšen vrstni red je ostal vse do konca dirke. Dogajanje
sta popestrila le Dani Pedrosa in Andrea Iannone z bojem
za četrto mesto v zadnjih krogih. Andrea Iannone je uspel
zadržati četrto mesto iz kvalifikacij, peti je bil Pedrosa, ki
je dirko začel z devetega startnega položaja. Lorenzo je
na dirki tvegal z izbiro mehkejše različice pnevmatik, kar

se mu je obrestovalo, saj na dirki ni imel pravega tekmeca.
Po enajstih dirkah sezone imata Jorge Lorenzo in
Valentino Rossi na računu 211 točk, le da Lorenzo beleži
dve zmagi več. V Brnu ni dovolil presenečenja, vodil je od
starta do cilja in z nasmeškom zaključil dirko: »Zdaj z
Valentinom začenjava novo prvenstvo, od začetka, z
ničle, kot da bi šlo za prvo dirko sezone.« Lorenzo
poudarja, da velikih razlik med njima ni: »Sva si zelo
podobna, mogoče Valentino uporablja nekoliko
drugačne nastavitve motorja, ki mu omogočajo poznejše
in bolj trdo zaviranje, kar mu daje prednost v neposrednih
dvobojih, morda pa jaz v zavoj prenesem nekoliko več
hitrosti. Oba sva zelo konstantna in ne delava veliko
napak.«Tudi Rossi vidi razliko med njima v hitrosti:
»Glavna razlika med nama je v hitrosti. Da bi se z njim

boril za naslov vse do konca sezone, moram postati
hitrejši.« Dan po dirki za VN Češke, ko naj bi svetovna
motociklistična elita preizkušala gume za prihodnjo
sezono, Lorenzo razkriva, da je bilo med dirko zanj vse
prej kot lahko, čeprav je bilo videti vse gladko. »Po šestih
krogih sem se uspel oddaljiti od Marca Marqueza, a
razliko sem povečeval postopoma, saj je bilo težko ostati
na motorju zaradi zelo spolzke steze. Moral sem nadzirati
drsenje in ostati previden.« Tako kot Lorenzo so se s
spolzko stezo na ponedeljkovih testiranjih spopadali tudi
nekateri dirkači, ki so se odločili testirati gume za
naslednjo sezono. Na stezo v Brnu so zapeljali le Alvaro
Bautita, Bradley Smith, Yonny Hernandez, Danilo Petrucci
in Cal Crutchlow. Ostali dirkači se z razmočeno stezo niso
spopadli. Hočeš ali nočeš pa so se dirkači najelitnejšega

Avto+šport 111

razreda morali podati na razmočeno dirkališče v
Silverstonu. Pred ogrejevalnim krogom je namreč začelo
deževati in dirkači so zapeljali v bokse po motocikle
opremljene za dež. Obetal se je start iz boksov, pri
katerem več ne velja pravilo vrstnega reda s kvalifikacij,
ampak kdor prej pride, prej melje. Vendar se je vodstvo
dirke po premoru vendarle odločilo za običajen start.
Mokro dirko je najbolje začel Jorge Lorenzo, ki se je tudi
najbolje odrezal na prostih treningih, na kvalifikacijah pa
osvojil drugi najboljši čas. V boj za najvišja mesta se je na
začetku vmešal Pol Espargaro, kasneje se iz boja izločil
sam. Valentino Rossi, ki je domač na mokrih stezah, je
privil ročico plina in prehitel najprej Marqueza in nato še
Lorenza. Rossijevemu ritmu je uspel slediti le Marc
Marquez, ki je osem krogov pred koncem končal v pesku,
saj mu je zdrsnil motocikel. V uvodnih krogih je bil
obetaven tudi Cal Crutchlow, a ga je s spodletelim
prehitevanjem v pesek zrinil Jack Miller. Lorenzo je na
mokri stezi izgubljal mesto za mestom in prehiteli so ga
Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso in Dani Pedrosa.
Prednost Rosssija je po padcu Marqueza hitro kopnela
pred zasledovalcem Petruccijem, vendar ta ni uspel
resneje ogroziti Rossijeve zmage. Rossi je z zmago
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povečal prednost v skupnem seštevku pred Lorenzom
na 12 točk, Marquez se je z odstopom iz boja za naslov
svetovnega prvaka izločil kar sam, Petrucci je z drugim
mestom prišel do uspeha kariere. Tretji Dovizioso, ki je bil
nekoliko razočaran nad Ducatijem, saj po odličnem
začetku sezone ta več ni našel poti na sam vrh, v Mugellu
mu je počil ležaj, zato je odstopil, odstop je zabeležil tudi
v Barceloni, na dirki v Assnu mu je boljši rezultat preprečil
zlomljen sedež, še najvišje se je uvrstil v Brnu, kjer je
osvojil šesto mesto, je v Silverstonu zopet zablestel. Jorge
Lorenzo pa je dirko zaključil tik pod stopničkami in si za
vodilnim v SP nabral nekaj zaostanka, za njim se je uvrstil
Dani Pedrosa. Valentino Rossi Velike Britanije ni zapustil
samo kot zmagovalec, ampak tudi kot častni član
Britanskega dirkaškega kluba (BRDC), ki do sedaj še ni
gostil nobenega motociklista in katerega kriteriji so zelo
selektivni. A očitno je Rossi pravi obraz, ki je predstavnike
Britanskega dirkaškega kluba uspel prepričati, da si
zasluži mesto v njihovem klubu. Kako tudi ne, saj se
dirkaški šampion v svetu motociklizma le stežka dokaže
še komurkoli.

Tekst: Jana Mihor, Foto: ISC, Janez Papež

