
Ko so pred 40 leti namesto uplinjačev na motorje namestili vbrizg 
goriva, ki ga je krmilila mehanska črpalka na odmični gredi, smo 
mislili, da je to zadnja beseda tehnike. A kmalu je postal mehanski 
vbrizg muzejska iznajdba za zgodovinske učbenike, današnji  
motorji pa so popolnoma digitalizirani pod kontrolo sodobnih 
računalnikov in visoko tlačnih elektronskih črpalk. Avtomobilske 
dirke so raziskovalni poligon za serijska vozila in ko sem se pred 
tedni udeležil slovitega Le Mansa in nam najbližje dirke Formule 1 
v Spielbergu, sem bil popolnoma presenečen ob svojem neznanju 
sodobne tehnike v avtomobilskem športu. Najbolj je napredna 
formula 1, katero danes poganja popolni hibridni pogon. Ko sem 
si v garažah moštev ogledoval slečene formule, ki so jih servisirali 
prizadevni mehaniki, nisem mogel verjeti, kako je v nekaj letih 
tehnika napredovala, saj je vse popolnoma drugače, kot je bilo 
pred leti. Ko mi je inženir razlagal o delovanju pogonskega sklopa, 
nisem prišel k sebi, da so hladilniki na bokih vozila namenjeni 
prav vsemu drugemu kot hlajenju motornih valjev. Tam, kjer so 
bili včasih hladilniki vode za motor, so sedaj na desni strani velik 
hladilnik vročega zraka iz turbine, hladilnik olja za menjalnik in 
diferencial in na desni strani hladilnik za baterije. Mali vodni hladilnik 
za motor je sedaj v narobe obrnjeni obliki črke v za voznikovim 
hrbtom, ki ga hladi zrak iz odprtine nad voznikovo čelado, ki je bila 
včasih namenjena za zajem zraka za veličastne 10 in 12 valjnike. 
Pod posodo za gorivo so nameščene baterije, ki jih napajata dva 
generatorja elektrike. Eden je nameščen na osi motorja in drug je 
nameščen na turbo polnilniku. Elektrika je zadolžena za približno 
30 % moči sodobnega dirkalnika. Sam motor je kompakten 
šestvaljnik, ki bi ga povprečen poznavalec težko prepoznal, saj 
je oblečen z vseh strani v alu zaščitno folijo. Izpušni kolektorji in 
vbrizg goriva tako sploh niso vidni, saj so zakriti s termično oblogo. 
Ravno tako je sodobni dirkalnik za Le Mans popoln hibrid. Audi 
vztraja pri dizelskem šestvaljniku in pomoči elektromotorjev, ki 
ženejo prednja kolesa in tako s pogonom na štiri kolesa promovira 
svoj quattro pogon. Zmagovalni Porsche je stavil na tehnologijo, 
podobno kot v F1, in sicer na štirivaljni bencinski motor in hibridni 
pogon na zadnji par koles. Nissan je s smelo konstrukcijo V6 
motorja spredaj in s pogonom na prednja kolesa zaoral ledino, 
vendar kot kaže zmagovalni Porsche, je pogon zadaj s sredinskim 
motorjem najboljša možna rešitev. Odklenkalo je tudi starim 
zavornim sistemom z železnimi diski. Sodobne karbonske zavore 
so popolnoma drugačne od prvih, ki so prišle na trg, saj je danes 
ogromno dela posvečenega hladilnim kanalom za hlajenje zavor, ki 
so prava mojstrovina tehnike. Da o novih materialih in aerodinamiki 
ne govorimo. Ključen vtis po ogledu teh tehničnih draguljev je 
v tem, da se klasična mehanika zelo hitro poslavlja in samo še 
nekaj let nas loči od tega, da se bodo klasični mehanski motorji z 
notranjim izgorevanjem poslovili, saj po svetovnih prestolicah že 
uspešno dirkajo s popolnoma električnimi formulami. 

Matjaž Tomlje Mehanični dobi bo odklenkalo 
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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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Mazda CX-3
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Novi Jaguar XE je najbolj napredna, učinkovita in prefinjena športna limuzina, kar jih je Jaguar poslal na trg, in nenazadnje 
tudi cenovno najbolj dostopna. Dolg pokrov motorja, agresivna maska in kratek kupejevski zadek so glavne zunanje 
lastnosti te elegantne mačke. Kar 75 % karoserije je izdelane iz aluminija, kar avtomobilu zreducira samo težo in mu 
posledično omogoča nižjo porabo goriva in izpuste CO

2
. Notranjost vozila je fantastično zasnovana – prevladujeta usnje in 

les. Na osrednji armaturki kraljuje osempalčni zaslon, občutlijv na dotik, na sredinski medsedežni konzoli pa se dobesedno 
skriva vrtljiv gumb, ki ima vlogo samodejne prestavne ročice. Na voljo je pet motornih različic, prav tako tudi pet stopenj 
opreme. Vstopni model predstavlja 2,0-litrska dizelska inačica s 163 KM in z ročnim šeststopenjsim menjalnikom (paket 
opreme pure), vrh ponudbe pa je bencinski trilitraš s 340 KM in z osemstopenjsko avtomatiko ter s paketom opreme S, ki 
je na voljo od 66.020 EUR dalje. Do konca leta si pri Jaguarju obetajo, da bodo zapeljali približno dvajset novih kupcev, ki 
jih želijo privabiti s triletno garancijo in z brezplačnim rednim servisiranjem v času trajanja garancije.

Jaguar XE

Domače novosti

plošči, katera je prav tako oblečena v kvalitetno belo 
usnje. Prostora je v kabini povsem dovolj za udoben 
prevoz štirih odraslih oseb, v prtljažniku pa je za 350 
litrov prostora, ob podrtju sedežev pa se prostornina 
poveča na 1.260 litrov. Prtljažno dno je dvojno, kar je 
zelo uporabno, saj lahko v spodnji del skrijemo kakšen 
kos opreme ali prtljage in tako dodatno prihranimo 
prostor. CX-3 je kupcem na voljo tako s pogonom na 
prednji kolesni par kot tudi s štirikolesnim pogonom, 
za katerega je potrebno doplačati 1.800 evrov, prav 
toliko pa je potrebno doplačati za samodejni menjalnik. 
Vstopni model predstavlja 120-konjska bencinska 
različica s ceno 15.490 evrov, vstopni dizelski model s 
paketom opreme Challenge in 105 konji pa je na voljo 
od 19.090 evrov naprej.

V segmentu B avtomobilskih kompaktnih križancev 
se konkurenca hitro razmnožuje in Mazda s povsem 
novim modelom CX-3 brezkompromisno napada sam 
vrh. CX-3 je zasnovana na platformi najmanjše mazde2, 
kar pomeni, da si z njo deli medosno razdaljo in dizajn 
notranjosti. Tako kot vsi novi mazdini modeli tudi CX-3 
temelji na drznem oblikovnem pristopu KODO – velika 
kolesa, kratka previsa, nizka bočna okna in SKYACTIV 
tehnologija – dinamična zmogljivost in učinkovita 
poraba goriva. Sedalni položaj za volanom je odličen, 
saj je sedež nastavljen nekoliko višje kot v mazdi2, zato 
je boljša tudi preglednost iz vozila. Pri najbogatejšem 
paketu opreme je notranjost oblečena v belo usnje in črn 
velur, v kombinaciji z rdečimi usnjenimi detajli in detajli 
kot so rdeči šivi na volanu, na sedežih in na armaturni 
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Novi Volvo XC90 naznanja nov začetek in je 
preporod znamke z novim obrazom, ki ga 
oblikujejo žarometi z LED diodami v obliki črke 
T, imenovanimi “Thorovo kladivo”. Z večjim 
pokrovom motorja, s poudarjenimi stranskimi 
linijami, z glamuroznim zadkom in 22” litimi 
platišči je pravi cestni velikan. Volvo XC90 
vključuje odličen varnostni paket zaščite pred 
zdrsi s ceste in samostojno zaviranje v križiščih, 
ki reagira v trenutku, ko se pred vami vrine 
vozilo, kar je izredno nevarno pri višjih hitrostih. 
Sistem je pozoren  tudi na kolesarje in pešce 
tako podnevi kot ponoči. V notranjosti ustvarja 
srce nadzorna konzola z zaslonom na dotik, ki 
spominja na tablični računalnik in pripomore 
k modernemu, prostornemu in enostavnemu 
videzu. Mehko usnje, les z ročno izdelanimi 
detajli in iz kristalnega stekla izdelana prestavna 
ročica še dodatno olepšajo notranjost. 

Z novim Volvom prihajajo tudi novi in zmogljivejši 
motorji. Dizelski del predstavlja le D5 štirivaljni 
dizelski agregat s 165 kilovati, bencinski del pa 
zastopata štirivaljnik T6 z 235 kilovati in hibridna 
različica s sistemsko močjo 300 kilovatov. Poleti 
bo bencinsko paleto dopolnil še T5 z močjo 189 
kilovatov, dizelsko pa D4 s 142 kilovati. Vsi agregati 
v ponudbi so serijsko opremljeni s samodejnim 
8-stopenjskim menjalnikom GearTronic. XC90 
z dizelskim agregatom D5 in paketom opreme 
Momentum bo vaš za 69.558 evrov, bencinski T5 
je nekoliko dražji, zanj je potrebno odšteti vsaj 
78.155 evrov. Najdražji v ponudbi je hibridni T8, 
za katerega potrebujete 89.784 evrov. Slovenski 
uvoznik bo novi salon Volvo v skandinavskem 
duhu odprl kmalu. Še pred uradnim odprtjem 
pa so že uspešno prodali osem modelov XC90  z 
vgrajenim dizelskim D5 agregatom.
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Domače novosti

Volvo XC90

Ker se bliža čas počitnic, so na predstavitvi projekta poudarili tudi pomembnost varnega prevoza psa v avtomobilu, kot 
tudi potrebnih priprav pred samo potjo. Zakonske predpise in priporočene načine prevoza psa v vozilu je podrobneje 
razložil Andrej Zagožen iz podjetja Mr. Pet. Prav tako je demonstriral pravilno namestitev dodatne opreme, kot so varovalne 
mreže in zaščitna korita za prtljažnik avtomobila, ki jih nudi proizvajalec Opel in opremo, ki jo je mogoče dobiti v njihovih 
poslovalnicah – varnostne pasove, zaščitne prevleke in transportne kletke. Lea Leskošek, kinologinja, pasja inštruktorica, 
vedenjska strokovnjakinja in glavna trenerka pri Lepo vzgojen pes, ki je opravila delavnico pri svetovno znanem šepetalcu 
psom Cesaru Millanu, pa je razložila priprave na daljše vožnje psa z avtomobilom in na kaj moramo biti pozorni med samim 
potovanjem.

Psom prijazni Oplovi saloni

Opel je prva avtomobilska znamka v Sloveniji, ki v svoje salone poleg lastnikov sprejme tudi njihove pse, za njihovo 
dobro počutje pa poskrbi z opremo posebnih kotičkov in s priboljški. Oplov pooblaščeni trgovec Avto Moste na Kajuhovi 
v Ljubljani se je predstavil kot prvi salon prijazen psom, do konca junija pa bodo vsi Oplovi saloni imeli opremljen pasji 
kotiček.
Glede na razpoložljive podatke, je v Sloveniji namreč že več kot 225.000 psov oziroma ima v Sloveniji psa že skoraj vsako 
tretje gospodinjstvo (30 odstotkov), kar nas glede na odstotek uvršča v vrh med državami v Evropski uniji. Prav tako je 
Slovenija psom zelo prijazna država, saj so psi dobrodošli v številnih hotelih in lokalih. Tudi v podjetju Opel Slovenija so se 
skupaj s trgovci odločili, da so pasji prijatelji dobrodošli tudi v Oplovih prodajnih salonih.
Na predstavitvi prvega Oplovega prodajnega salona Avto Moste v Ljubljani je povabljene nagovoril tudi direktor 
Tomaž Jeran: »Pri nas v Avto Moste smo prvi, ki smo udejanjili besede »Opel je prijazen psom« in dokazali, da mislimo 
resno. Od danes dalje lahko v našem salonu lastniki psov sproščeno in brezskrbno opravijo posvetovanja s prodajnim 
svetovalcem, saj jih ne skrbi za psa, in poskrbeli bomo, da se bodo njihovi štirinožni prijatelji pri nas počutili dobrodošli,« je 
na predstavitvi dejal Tomaž Jeran, direktor podjetja Avto Moste. Ljubljanski živalski vrt je Oplov dolgoletni partner in ker je 
ideja o Oplovih psom prijaznih salonih delno nastala tudi med sodelovanjem v ljubljanskem pasjem zavetišču Gmajnice, 
je tudi direktorica ZOO Ljubljana mag. Zdenka Barbara Ban Fischinger pozdravila prisotne in podprla Oplov projekt.
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Ford predstavlja izjemno tehnološko novost, kamero, ki je vgrajena v prednji del maske in zajema sliko okoli avtomobila v 
kotu 180 stopinj in tako vozniku omogoča, da preko 8-palčnega zaslona v nepreglednih križiščih in pri izvozu iz parkirišč 
v naprej vidi dogajanje pred avtomobilom iz obeh smeri. Tako lahko pravočasno zagleda vozila, kolesarje in peščce ter 
se izogne morebitni nesreči. Tehnologija, ki vidi okrog vogala, je premierno na voljo z novim S-MAXOM in Galaxyjem. Da 
deluje tako kot mora, so jo testirali v vseh možnih pogojih in situacijah, tudi ko sonce sveti neposredno v njeno lečo ali pa 
če nanjo lije kot iz škafa. Da je leča kamere vedno čista, poskrbi pralna šoba, ki se ob uporabi brisalcev samodejno aktivira.

Fordova revolucionarna tehnologija

ZanimivostiZanimivosti

Samsung je predstavil varnostni tovornjak, ki omogoča voznikom, ki se peljejo za njem, da vidijo, kaj se pred njem dogaja. 
Brezžična kamera, ki je nameščena na prednjem delu tovornjaka, snema promet pred seboj in pošilja sliko na štiri velike 
ekrane, ki so pritrjeni na zadku prikolice tovornjaka. Tako lahko voznik za tovarnjakom lažje presodi, kdaj je varno prehiteti 
in kdaj ne. Testno vožnjo so opravili v Argentini, ki velja za eno izmed držav z najbolj nevarnimi cestami, saj se na njih  v 
povprečju na leto smrtno ponesreči kar 12,4 žrtev na 100 tisoč prebivalcev. Večina nesreč se zgodi ravno ob prehitevanjih 
na dvopasovnih cestah. S takšno tehnologijo bi vozniki lahko prehitevali varno, prav tako pa bi lažje in pravočasno  
odreagirali na morebitna nagla zaviranja in nalete pred seboj.

Michelin naj bi pred iztekom roka FII predložil svojo ponudbo za dobavo pnevmatik za Formulo 1 in s tem začel bitko 
za triletno pogodbo s trenutnim dobaviteljem Pirellijem. A francosko podjetje ima svoje zahteve. Njegova ponudba je 
odvisna od tega, da F1 preklopi s trenutnih visokoprofilnih gum na 13-palčnih platiščih na gume z nizkim profilom na 
16-palčnih platiščih – nekaj podobnega, kar je predlagal tudi njegov tekmec Pirelli. Michelin prav tako želi narediti gume, 
ki vzdržijo dlje kot te, ki jih dostavlja Pirelli. Šef F1 Bernie Ecclestone tej ideji nasprotuje, vendar podjetje vseeno vztraja, da 
ga nekaj ekip pri tem podpira. Francoski Michelin je Formuli 1 nazadnje dobavljal pnevmatike med letoma 2001 in 2006, 
nato je na razpisu zmagal Pirelli. Toda med tem časom Michelin ni le čakal na novo priložnost, svoja obzorja je razširil in 
dobavljal gume WRC, WEC (vključno z Le Mansom), Formuli E in drugim dirkaškim disciplinam. Kako pa se bo odločila FIA, 
bomo izvedeli čez slab mesec dni.

Samsungov ekran, ki vidi namesto vas

Michelin se poteguje za mesto dobavitelja gum v F1
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Dnevi postavljanja rekordov na slovitem dirkališču Nürburgring so končani, saj so se lastniki odločili omejiti hitrost na 
določenih odsekih in so tako onemogočili postavljanje rekordno hitrih krogov. Razlog za omejitev je marčevska nesreča 
na zdržljivostni dirki VLN, v kateri se je tovarniški Nissan GT-R prevrnil in poletel s steze v ograjo ovinka Flugplatz ter 
smrtno poškodoval enega gledalca. Prepoved podiranja rekordov na ‘’zelenem peklu’’ je kot prva doletela Koenigsegga, 
kateri je ravno načrtoval postavitev novega rekorda s superavtom One:1. Helikopterji za snemanje so bili najeti, potovalni 
aranžmaji narejeni, potem pa so prejeli obvestilo Nürburgringškega vodstva, da omejitve hitrosti ostajajo v veljavi. 
Ustanovitelj podjetja Christian von Koenigsegg je bil ob tem seveda razočaran, saj je bil prepričan, da bi lahko One:1 podrl 
rekodrni čas in se uveljavil kot najhitrjši serijski avtomobil na svetu. Izgleda, da bo moral švedski proizvajalec najti nov 
način, da podpre svoje trditve, skupaj z vsemi drugimi izdelovalci športnih avtomobilov na svetu. In ker naj bi o morebitni 
spremembi omejitev razpravljali šele konec leta, bo Porsche 918 ostal rekorder še nekaj časa.

Porschejev briljanten anahronističen eksperiment je zaključen. 918. in finalni 918 Spyder je namreč zapeljal s tekočega 
traku Porschejeve tovarne v Zuffenhausenu. Ne zdi se tako dolgo nazaj, ko je nemški proizvajalec na Ženevskem avtosalonu 
leta 2010 osupnil svet s svojim hibridnim superavtom. 2014 Porsche 918 Spyder je bil resno radikalen avtomobil – visoko 
zmogljivi hibrid, katerega razkritje in kasnejša zelena luč za produkcijo sta naredila pravi kaos v industriji in tako Ferrari 
kot McLaren sta kmalu napovedala svoji verziji tega popolnoma novega ranga – hibridnega superavta. A sedaj edino 
preostalo vprašanje ostaja: kaj sledi? Porsche z objavo teaser slike pokritega avtomobila, parkiranega poleg zmagovalnega 
919 hibrida LMP1, že namiguje na naslednjo generacijo športnih avtomobilov. Kaj se skriva pod pregrinjalom, Porsche ni 
želel razkriti, a kristalno jasno je, da bodo stvari ponovno postale zelo zanimive.

Kljub nezmožnosti uveljavitve kot avtomobil, ki je najhitreje prevozil slavni Nürburgring, One:1 že osvaja nove lovorike. Kot 
vemo, je Koenigsegg nesporen kralj v doseganju visoke hitrosti in takojšnji zaustavitvi. In pravkar je potrdil svojo pravico 
do tega naziva. Pred štirimi leti je švedski proizvajalec superšportnikov z Agero R postavil rekord za vožnjo 0-300-0 km/h, 
ki jo je prevozil v samo 21,19 sekunde. Od takrat je naredil hitrejše in močnejše verzije Agere, sedaj pa je na testno stezo 
v Ängelholm pripeljal One:1, ga prepustil rokam testnega voznika Roberta Serwansakija in norija se je začela. Rezultat je 
bil šprint iz mirovanja do 300 km/h in potem nazaj do ničle v neverjetnih 17,95 sekunde, kar je 3,24 sekunde hitreje kot 
prejšnji Guinnessov rekord Agere R. Zato ni čudno, da je Christian von Koenigsegg One:1 krstil za prvi megacar na svetu.

Fordov litrski EcoBoost motorček je že četrto leto zapored osvojil naziv Mednarodni motor leta 2015 v kategoriji »Najboljši 
motor pod 1,0 litra«. Štiri leta je nepremagljiv zaradi odličnih voznih lastnostih, zmogljivosti, izjemne varčnosti in napredne 
tehnologije. Ta naziv je fordovemu motorju namenilo 87 novinarjev, ki so sestavljali žirijo. Motor je sicer tudi med kupci 
izjemno popularen, saj je bilo vsako peto prodano vozilo Ford od leta 2014 dalje opremljeno z njim. Na voljo je v razponu 
moči od 100KM do 140KM. Ferrarijev 4,5-litrski V8 motor pa je slavil tako v kategoriji nad 4,5 litri kot tudi v kategoriji za 
najboljši športni motor leta. Ferrarijev uspeh je z drugim mestom v kategoriji nad 4,5l delovne prostornine dopolnil še 
dvanajstvaljnik iz modela F12 Berlinetta, ki iz 6262ccm razvije brutalnih 740 konjev. Laskavi naslov »Mednarodni motor 
leta« pa je pripadel BMWjevemu 1,5-litrskemu tri valjnemu hibridnemu pogonskemu agregatu iz modela i8.

Na Nürburgringu podiralci rekordov niso več dobrodošli

Porsche zaključil s proizvodnjo 918 Spyder

Koenigsegg One:1 podrl rekord 0-300-0 km/h

12  Avto+šport

Mednarodni motor leta 2015
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BrezskrBni 
vsepovsod
z enim paketom!

Bodite vedno brezskrbni s paketom Modri! Prinaša vam 
brezskrbno mobilno telefonijo, vrhunsko televizijo, hiter 
internet in neomejeno fiksno telefonijo, vse v enem 
paketu po ugodni ceni.

5995

EUR/mesec

Paket
Modri*

 kLiCi in sporoČiLA
v vsa SLo omrežja  
3 GB prenosa podatkov 

do 100 Mb/s

+215 / 40 Hd programov

 kLiCi 
v vsa SLo omrežja in v eU

*Naročniško razmerje s paketom Modri lahko v akcijskem obdobju od 18. 6. do 31. 8. 2015 sklenejo novi ali obstoječi naročniki storitev Mobitel in/ali SiOL, ki so zasebni uporabniki. Paket Modri v akcijskem 
obdobju vsebuje: SiOL TV s programsko shemo Standard, ki jo lahko naročniki brezplačno nadgradijo v Mega HD, internet SiOL s hitrostjo 100 Mb/s / 20 Mb/s na FTTH oz. do 20 Mb/s /1 Mb/s VAR na ADSL oz. 
do 30 Mb/s / 5 Mb/s VAR na VDSL, telefonijo SiOL z eno telefonsko številko, ki vključuje neomejene klice v vsa fiksna in mobilna slovenska omrežja ter neomejene klice v območja EU-tarife, ter mobilni del, ki 
vključuje neomejene pogovore v vsa slovenska omrežja, neomejene SMS-/MMS-e in 3 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije. Pri paketu je možna sklenitev dodatnega naročniškega 
razmerja Druga številka z mesečno naročnino 10 EUR. Nadgradnjo programske sheme lahko naročniki izvedejo brezplačno vsaka dva meseca. V primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa s 
storitvami Mobitel in/ali SiOL v navedeni paket se zaračuna enkraten znesek v višini 20 EUR. Za več informacij o ponudbi obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 
041 700 700 oz. 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana.Te
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Emporio Armani Vespa 946

Vsi skuterji niso ustvarjeni enako in Vespa 946 Emporio 
Armani je tukaj, da to dokaže. Rezultat sodelovanja med 
odličnima italijanskima znamkama Giorgio Armani in 
Piaggio so poimenovali po 1946, letu, ko je skuter postal 
ikoničen. Omejena izdaja Vespe 946 vključuje stilno 
umirjeno barvno paleto, ki se osredotoča na odtenke 
sive in pod določeno svetlobo izžareva zeleno barvo, ki 
celotnemu izgledu daje vtis bisernega prelivanja. Mat 
kovinski deli dodajo vintage občutek, medtem ko blok 

iz aluminija in rjavo usnje zaključita estetiko. Nov stylish 
skuter se ponaša s 125ccm 3V motorjem, z 12-palčnimi 
kolesi in dvojnimi 220mm kolutnimi zavorami z ABS 
zavornim sistemom. Prav tako ima popolnoma LED/LCD 
nadzorno ploščo, kjer najdemo podatke o hitrosti in druge 
tehnične podrobnosti. In čeprav je Vespa 946 uradno že v 
prodaji, cene vsakemu ne bodo razkrili. Potencialni kupci 
se zato zglasite pri Vespi, da vam povedo, kakšen znesek 
boste morali za vespico odšteti.
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Xbox One Ford joysticki

Da bi proslavili 50. obletnico zgodovinskih Fordovih zmag 
v Le Mansu, je Microsoftova ekipa inženirjev oblikovala trio 
Xbox One joystickov, ki so jih predstavili na letošnjih 24 ur Le 
Mansa in kasneje še na losangeleškem E3, enemu največjih 
salonov video igric na svetu. Enkratni joysticki so odeti v 
športno ikonično barve, vzete iz zmagoslavnih dirkalnikov 
modrega ovala, na njih pa se bohotijo tudi enake označbe 
kot na znanih dirkaških Fordih. Nam se najbolj dopade 
rdeče-beli, ki se poklanja slovitemu Mk.IV GT40, ki sta ga leta 
1967 v Le Mansu vozila Gurney in Foyt ter se z njim otepla 
Ferrarijev in tako priskrbela skupno zmago.   

Lamborghini Tonino sončna očala

Vizija podjetja Lamborghini Tonino je oblikovati edinstvene 
izdelke, ki utelešajo strast in duh Italije ter jih navdihuje dediščina 
družine Lamborghini in priznano italijansko oblikovanje. 
Izdelana v Italiji z uporabo inovativnih in plemenitih materialov, 
kot so ogljikova vlakna in titan, samostojno ali v presenetljivi 
kombinaciji z lesom in roževino, sončna očala Lamborghini 
Tonino prinašajo stil, inovativnost in italijanski glamur. Kolekcija 
vključuje mnoge različne modele, zato bo vsak našel nekaj zase. 
Najnovejši liniji sta Brake in Silver, medtem ko linije Competition, 
Spyder and 1947 vzbujajo zgodovinske korenine znamke. Dolce 
vita je namenjena ljubiteljem vintage-a in magičnih italijanskih 
50-ih, petičnežem pa so namenili Golden Eye, luksuzno linijo z 
zlatimi detajli v omejeni izdaji.

Računalniško neodvisni - Sony Xperia Z4 Tablet
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Električni monocikl Ninebot One

Električni monocikl ni novost na sceni, vendar je, če je dobro izdelan, še vedno kul. Novi Ninebot One obkljuka ta pogoj, 
saj z najvišjo hitrostjo 20km/h, dometom 30km in časom polnenja le 150 minut obljublja veliko. Ne pozabimo tudi na 
njegov moderen in futurističen dizajn ter okvirje poljubnih barv, ki jih lahko po želji tudi zamenjate. Prav tako se električni 
monocikel ponaša z alarmnim sistemom, ki vas bo preko zvoka, svetlobe ali tresenja obvestil, ko boste prehitri, ko se 
boste preveč nagibali ali ko bo baterija skoraj prazna. Tako se z Ninebot One lahko poslovite od prometnih zamaškov in 
uživate v svobodi vožnje.

Danes ste računalniško oziroma elektronsko neodvisni 
prav povsod. V zraku, na vodi in seveda na cesti v vašem 
omiljenem prevoznem sredstvu, v katerem prebijete kar 
nekaj časa. Vi prekaljeni šofer in seveda pridni sopotniki. 
Včasih ste komunicirali s prijatelji in poslovnimi partnerji  
samo v pisarnah in stanovanjih. Danes je povsem drugače. 
Komunicirate, se igrate, poslušate glasbo in delate prav 
povsod in to na račun sodobne tehnike. Za to je poskrbel 
tudi računalniški gigant Sony, ki je predstavil najtanjši in 
najlažji 10-palčni tablični računalnik na svetu – Xperia™ 
Z4 Tablet, ki se ponaša z najboljšimi tehnologijami, ki 
vam zagotavljajo neprimerljivo zabavo na poti, brez 
kompromisov. Pohvali se lahko z najsvetlejšim zaslonom 
na svetu. Tablet prinaša osupljivo doživetje gledanja tudi 
zunaj na direktni sončni svetlobi, kar vam omogoča, da 
lahko uživate v svojih najljubših filmih in videoposnetkih 
v kristalni čistosti, kjerkoli želite. Tablet vključuje 
močne sprednje stereo zvočnike za poglobljen učinek 
prostorskega zvoka. Ko ste na poti in imate v ušesih 
slušalke, zazna tip in stil slušalk ter samodejno prilagodi 
nastavitve ustrezne za optimalen zvok. Ta prenosni 

računalnik prihaja z glavno kamero, ki ima 8 milijonov 
slikovnih pik, ponaša se z visokokakovostno sprednjo 
kamero širokega kota, ki ima 5,1 milijona slikovnih pik. 
Xperia Z4 Tablet prihaja z izjemno hitrim osemjedrnim 
64-bitnim procesorjem Qualcomm® Snapdragon™ 8105, 
tako da lahko brskate hitreje in prejmete optimalno 
grafično doživetje na osupljivem 2K zaslonu. Z uporabo 
Wi-Fija ali 4G LTE-ja je večopravilnost na poti enostavna 
– prenesite priponke elektronske pošte v trenutku in 
uživajte v predvajanju videoposnetkov brez nezaželenih 
prekinitev. Z 32 GB notranjega pomnilnika je dovolj 
pomnilnika za vse tiste pomembne datoteke. Baterija 
vas bo zagotovo navdušila s 17-urnim predvajanjem 
videoposnetkov, tako lahko prepotujete skoraj okoli pol 
sveta in gledate filme brez polnjenja, obvestila telefona, 
vse z uporabo glasovnih ukazov, ki vam pomagajo biti z 
lahkoto večopravilni. 
6,1 mm tanek tablet je eleganten, neverjetno lahek in 
prenosen. Zasnovan je s premium nerjavečimi jeklenimi 
vogali in z mineralnim steklom Xperia ter je prav tako 
odporen na vodo in prah. 
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BMW je končno razkril novo sedmico, najprestižnejši, najdražji in največji BMW 
v prodaji. S šesto generacijo, ki bo v prodaji letos jeseni, BMW želi dokončno 
premagati izredno uspešen Mercedesov S razred. Šesta inačica 7 je opremljena 
z najnovejšo tehnologijo, grajena delno iz karbona, a vseeno uspe na prvi 
pogled ostati skorajda nespremenjena. 
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BMW 750Li



Z oblikovanjem nove serije 7 BMW ne predstavlja 
velike revolucije ali kakršne koli velike 
spremembe v njihovem oblikovanju. Nova 7 je na 
prvi pogled izredno podobna sedmici prejšnje 

generacije, edina resnično omembe vredna razlika na 
zunanjosti vozila so novi laserski žarometi, ki smo jih 
prvič videli na superavtomobilu i8. Sprednja maska, 
značilni ogromni zračniki, stranske linije in razmerja 
ostajajo malodane identična, na zadnji strani pa bodo 
razlike opazili le poznavalci: rahlo so bile preoblikovane 
zadnje luči ter izpušne cevi. Očitno je, da so pri BMW 
previdni in si ne želijo oddaljiti kupcev z neuspešnimi 
temeljitimi prenovami izgleda. Po ostrem odzivu javnosti 
na radikalno 2001 generacijo zvestoba k preverjenem 
oblikovanju ni presenetljiva.
Avtomobil bo spet na voljo v normalni in podaljšani 
verziji. Nova generacija ima 26 mm daljšo medosno 

razdaljo za več prostora v kabini, podaljšana verzija pa 
je daljša za celih 14 cm. Širina in višina sta sicer ostala 
nespremenjena, a nova 7 je kljub temu največji serijski 
avtomobil, ki ga je BMW kadarkoli proizvedel.  
Notranjost prenovljene 7 se od 2008 modela ne razlikuje 
veliko. Spremembe so spet previdno odmerjene, največja 
sprememba armaturne plošče je v postavitvi iDrive 
zaslona, ki ni več vgrajen v armaturno ploščo, ampak 
je prostostoječ. iDrive zaslon se po novem odziva na 
dotik, kamera v vzvratnem ogledalu pa spremlja prostor 
pred njem, tako da lahko vozniki sedaj iDrive nadzirajo s 
kriljenjem rok pred ekranom. Števci so povsem digitalni 
ter se spreminjajo glede na način vožnje, v katerem je 
voznik.
Na dotik občutljiv zaslon med zadnjima sedežema 
nadzira standardno štiriconsko klimatsko napravo in 
multimedijsko zabavo. Med dodatno opremo je sistem, 

Usnjeni sedeži izgledajo vrhunske kvalitete, na voljo pa so elektronsko nastavljivi zadnji sedeži za izredno 
udobnost potnikov. Ker se bodo lastniki podaljšanih 7 serij najverjetneje razvajali na zadnjih sedežih, se sprednji 

sopotniški stol lahko podre ter deluje kot naslanjalo za noge.
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ducati.si

Originalna dodatna oprema Ducati Performance Accessories.

Sprostite svojo strast. Izberite najboljše.
Poudarite stil in zmogljivosti, da bo vaš Ducati še bolj edinstven.

AS Domžale Moto center d.o.o.
Blatnica 3a, 1236 Trzin

Tel.: 01 562 37 00 | www.ducati.si | info@ascenter.si

 Ducati Slovenija Official

ki nudi ogrevanje volana, sprednjih in zadnjih naslonov za 
roke ter sprednjih in zadnjih sedežev. Nočne notranje luči 
pa notranjost okopljejo z nežno svetlobo. 
Usnjeni sedeži izgledajo vrhunske kvalitete, na voljo 
pa so elektronsko nastavljivi zadnji sedeži za izredno 
udobnost potnikov. Ker se bodo lastniki podaljšanih 7 
serij najverjetneje razvajali na zadnjih sedežih, se sprednji 
sopotniški stol lahko podre ter deluje kot naslanjalo za 
noge.
Nova sedmica vsebuje več tehnologije kakor večina 
Apple trgovin. Potnikom so na voljo sedeži z masažo, WiFi 
dostopno točko, brezžično polnjenje telefona, 7-palčno 
tablico, ki lahko nadzira malodane vse funkcije vozila in 
omogoča brskanje po internetu. Kupci lahko dobijo celo 
Ambient Air paket, ki zrak avtomobila odišavi in ionizira 
zrak.
Kljub večji velikosti in kupu dodane tehnologije je 
avtomobil celih 130kg lažji kot njegov predhodnik. 
Inženirjem je ta prihranek uspelo doseči z uporabo 
karbonskih vlaken v karoseriji avtomobila in veliko 
lahkega aluminija v novih motorjih. Novinarji, ki so imeli 
priložnost preizkusiti predprodukcijske modele serije 7, 
poročajo, da manjša teža in novo podvozje presenetljivo 
dobro vplivata na vozne lastnosti avtomobila. 
Ob začetku prodaje bodo na voljo trilitrski šestcilindrski 
740i bencinski motor, ki proizvede 326 konjskih moči, 4.4L 
V8 750i, ki zmore 445 konjev in 730D dizelski motor z 265 
konji in s celih 620Nm navora. XDrive bo sprva na voljo le 
na 730d in 750i modelih, kupci ki si želijo xDrive v svojem 
740i, bodo na nakup morali počakati nekaj mesecev. 
Kmalu po prodaji pa bo na voljo tudi 740e xDrive električni 
hibrid, ki bo združil 2-litrski 4-cilindrski motor, kup baterij 
pod zadnjo klopjo in električni motor. 740e bo imel skoraj 
40Km dosega na električni pogon, najvišja hitrost pa naj bi 
bila 120 kilometrov na uro.
Žal BMW ne omenja Alpine B3 in legendarnih V12 760Li 
modelov, vendar ohranjam upanje, da se bosta tudi 
ta modela pojavila v prodaji. Prve avtomobile šeste 
generacije 7 lahko v Sloveniji pričakujete proti koncu leta.

Tekst: Erazem Zver, Foto: ISC

Preko display keya 
voznik dobi vse 

informacije o vozilu, 
lahko upravlja s 

klimatizacijo in celo 
parkira avto

‘‘

‘‘
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M e r c e d e s - B e n z  G L C

TRANSFO  RMACIJA

Razred GLK, ki se je na trgu pojavil leta 2008, se poslavlja, nadomešča ga novi, 
premium športni terenec, ki sliši na ime GLC. Že na prvi pogled je razvidno, 
da je druga generacija opustila nerodno kvadratasto obliko in pod taktirko 
slovenskega oblikovalskega genija Roberta Lešnika vpeljala svežino z bolj 
oglatimi in elegantno zaobljenimi linijami.



Notranjost je razkošna, 
bogata z vrhunskimi 

materiali in zaobljenimi 
linijami, ki te 

nemudoma zasvojijo 

‘‘

‘‘
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GLC shujšal za 80 kilogramov na račun večje uporabe 
lahkih materialov, kot sta aluminij in trdno jeklo.
GLC lahko prilagodimo svojemu stilu življenja kar se 
tiče zunanje podobe. Poleg klasične oblike si lahko 
omislite še bolj terensko naravnane odbijače ali pa 
športno zunanjo podobo AMG.
Sodobne oblikovalske smernice se prenašajo tudi 
v notranjost vozila, ki je povzeta po tisti iz razreda C 
in predstavlja nov standard notranje ergonomije. 
Notranjost je razkošna, bogata z vrhunskimi materiali 
in zaobljenimi linijami, ki te nemudoma zasvojijo. 
Na sredini armaturke kraljuje velik zaslon z visoko 
kakovostno resolucijo, ob sredinskem naslonjalu pa 
leži drsna ploščica, preko katere se sprehajamo po 
meniju in upravljamo s funkcijami vozila.
Na voljo sta dva dizelska motorja in en bencinski, prvič 
pa je GLC kupcem na voljo tudi kot priključni hibrid, ki 
zmore na čisto elektriko prepeljati 34 kilometrov. GLC 
350e 4MATIC moč črpa iz 155- kilovatnega bencinskega 
motorja ob pomoči 85 kW elektromotorja, zanj pa so 
posebej prilagodili samodejni menjalnik 7G-TRONIC. 
Ostali modeli so serijsko opremljeni z 9-stopenjsko 
avtomatiko in s štirikolesnim pogonom. 
Novi GLC se seveda ponaša tudi z vsemi možnimi 
asistenčnimi in varnostnimi sistemi, ki jih poznamo že 
iz modelov C, E in S, katerih je kar nekaj. Omenim naj 
360-stopinjski sistem kamer, ki prikazujejo dogajanje 
okoli vozila iz ptičje perspektive in pa še head-up 
display, ki pomembne informacije projicira na steklo, 
direktno v voznikovo vidno polje, tako da mu ni 
potrebno odvračati pogleda s ceste. 

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC

V 
primerjavi s svojim pokojnim predhodnikom 
je splošni gledano novi GLC za kar 19 % v 
vseh pogledih bolj učinkovit in bolj varčen, 
kljub izboljšanim zmogljivostim. Ko je GLK 

leta 2008 prišel na trg, je predstavljal vstopni SUV 
model, od lani naprej pa je to vlogo prevzel model 
GLA. Tako je GLC brez zadržkov v dolžino zrastel za 
12 cm, v širino se je zredil za 5 cm in od tal oddaljil 
za dodaten centimeter. Vse te številke pričajo v prid 
dodatni prostornosti v kabini (na zadnji klopi je za 34 
mm več prostora za noge) ter večjemu prtljažnemu 
prostoru, ki pogoltne 580 litrov prtljage – ob podrtju 
zadnjih sedežev pa 1.600 litrov, ob vsem tem pa je novi 
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Alfina renesansa

Dolgega čakanja avtomobilskih navdušencev 
ter ljubiteljev Alf je konec. Alfa Romeo je 
končno razkrila naslednika 159. Imenuje 
se Giulia, osupljiv italijanski avtomobil, ki v 
najmočnejši obliki presega 500 konjskih moči 
ter pospeši do 100 v manj kot 4 sekundah. S 
klasičnim strastnim italijanskim izgledom bo 
resen tekmec na trgu luksuznih limuzin. Giulia 
je bila predstavljena ob stopeti obletnici 
ustanovitve Anonima Lombarda Fabbrica 
Automobili (A.L.F.A.) v prenovljenem muzeju 
Alfa Romeo Museum. 

Ni skrivnost, da Alfa že dolgo let izgublja tržni 
delež, prodaja je od leta 2001 upadla za 
več kot polovico. Z novo linijo modelov želi 
Alfa pridobiti izgubljene in nove kupce ter 

doseči rekordno prodajo. Direktor Sergio Marchionne 
je napovedal napad na trg luksuznih sedanov, katerega 
popolnoma nadzirajo nemški giganti Audi, BMW in 
Mercedes. 
Preroditev Alfe vodita Giulia in 4C, ki sta trenutno edina 
nova Alfina modela v ponudbi. Za resnično konkurenčen 
nastop na trgu dva nova in dva zastarela modela 

(Giulietta in MiTo) nikakor niso dovolj, zato lahko v zelo 
bližnji prihodnosti pričakujemo razširitev ponudbe. 
Alfa bo skoraj zagotovo ponudila tudi kupe in karavan 
različico Giulie, morda pa se nam obeta tudi Alfa SUV in 
še kakšen dodaten model.
Alfa Romeo se po letih vrača k proizvajanju hitrih športno 
naravnanih limuzin, ki se lahko postavijo po robu BMW 
seriji 3 in podobnim avtomobilom. Giulia je zvesta 
svojim športnim koreninam, avtomobil ima končno spet 
pogon na zadnja kolesa ter velikansko zalogo moči. Pod 
izklesanim pokrovom motorja se skriva V6 pogon razvit 

s pomočjo Ferrarijevih strojnikov, ki iz šest cilindrov, treh 
litrov ter dveh turbin iztisne 503 konje. 
Ferrari motor je odlična lastnost, vendar je glavna vrlina 
Giulie njeno italijansko poreklo. Zunanjost ne pušča 
dvoma o njem, saj je oblikovanje Giulie polno strasti 
in ljubezni, kakršno premorejo le italijanski avtomobili. 
Tipičnih značilnih Alfinih žarometov ni več, nadomestile 
so jih naprednejše LED sijalke, ostaja pa trikotni zračnik 
na sprednji maski – Alfin zaščitni znak. Nemški avtomobili 
so morda tehnično naprednejši, a se nikakor ne morejo 
kosati z Alfinim izgledom.

Čeprav vsi tehnični podatki o avtomobilu še niso 
objavljeni, se bo Alfa Giulia skoraj zagotovo postavila ob 
rob Mercedes-Benzu C63 AMG, BMWju M3, Audiju RS4 
ter podobnim hitrim limuzinam. O morebitnih kupe 
verzijah Alfa ne govori, vendar bi Giuliin nov V6 motor 
v 4C lahko sestavila izvrstno kombinacijo, ki bi zagotovo 
postavila močno grožnjo Porschejem, Jaguarjem ter 
ostalim športnim kupejem.

Tekst: Erazem Zver
Foto: ISC
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pomladitev
Mercedes je drugo generacijo razreda A javnosti predstavil pred tremi leti, leta 
2012. Oblika je navdušila in se je dodobra prijela med kupci, kljub temu da gre 
za mercedesa, ki je gnan na prednji kolesni par. Po treh letih so se že odločili za 
prenovo, kar je tudi logično, saj jim tempo pridno diktirata tako Audijev A3 kot 
tudi bavarska enka. S prenovo je Mercedes zopet korak pred tekmeci.

Spremembe ob prenovi novega razreda A so 
laiku s prostim očesom nevidne. A spremembe 
so, čeprav minimalne. Kar se tiče zunanje 
podobe, je novi razred A dobil osveženo 

prednjo masko – sedaj je bolj podobna tisti iz modela 
CLA – bolj ostra, prenovljen je tudi zadnji odbijač, v 
katerega so po novem integrirane izpušne cevi, ter 
dizajn zadnjih luči, prednje pa po novem opcijsko 

svetijo tudi v LED tehniki. V kabini je posodobitev bolj 
bogata. Posodobljena je oblika stikal, nov volanski 
obroč, ob doplačilu je na voljo tudi osempalčni osrednji 
zaslon – posodobljen, od leta 2016 dalje pa bo na voljo 
tudi Applov sistem CarPlay, ki omogoča povezljivost 
med iPhonom in osrednjim zaslonom. Nanj se bodo 
tako projicirale izbrane aplikacije, katere bo možno 
upravljati preko sredinskega vrtljivega gumba.

Glavna inovacija v prenovljem razredu A pa so dodelani 
pogonski sklopi in preimenovanje dizelskih inačic. Od 
zdaj naprej dizli ne bodo več označeni z oznako CDI 
temveč zgolj z malo črko »d« (primer: 220d 4MATIC). 
Nekateri motorji so z novo generacijo zmogljivejši 
in obenem varčnejši. Vrh ekonomičnosti predstavlja 
model 180d BlueEfficiency, ki se ponaša z 1,5-litrskim 
dizelskim agregatom, ki razvije 80 kW, obljubljena 
povprečna poraba naj ne bi znašala več kot tri litre 
na 100 km, v zrak pa naj bi povprečno spustil za 89 g 

CO
2
 na 100 km. Vstopni model po novem predstavlja 

bencinski štirivaljni A160 s 75 kW, vrh zmogljivosti pa 
zaseda inačica A45 AMG, katere 2,0-litrski štirivaljnik 
razvije še za 15 kW več moči od svojega predhodnika. 
Tako se pod haubo po novem v najmočenjšem A-ju 
skriva 280 kW (381 KM), ki omogočajo katapult iz mesta 
do stotice v zgolj 4,2 sekundah.
Prenovljena generacija je bogatejša tudi za prilagodljivo 
podvozje Dynamic Select, ki je serijsko nameščeno v 
večini modelov oziroma pripada skupaj ob naročilu 

M e r c e d e s - B e n z  A
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Predelajte vozilo na avtoplin in se za isti 
denar vozite dlje. 

Dvakrat 
dlje!

www.petrol.si/avtoplin 

Predelava že za

1.290€

popusta za 1.200 litrov 
avtoplina Q Max.

Možnost plačila na do 12 
obrokov s kartico Petrol klub.

-12% 

Kakovostna in zanesljiva vgradnja vrhunskega sistema Lovato, enega najboljših in najbolj uveljavljenih na svetu.

Predelave vozil in nadaljnje servisiranje v Petrolovih delavnicah TipStop Vianor po Sloveniji. 

Najugodnejši paket prehoda na uporabo avtoplina pri nas: strokovna vgradnja z garancijo in popust na avtoplin.

Avtoplin Q Max dostopen povsod: že na 73 bencinskih servisih po vsej Sloveniji

Zelo konkurenčne cene in možnost plačila na do 12 obrokov s Petrol klub kartico.
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bodisi 7-stopenjskega menjalnika, paketa opreme AMG 
Line bodisi športnega podvozja. S pritiskim na gumb 
lahko izbiramo med programi Comfort, Sport, Eco in 
Individual (voznik si sam nastavi nastavitve motorja, 
klime, menjalnika). Menjalnik 7G ima z novo generacijo 
dodano funkcijo »Launch Control« za športno, dinamično 
speljevanje.
Prenovljeni razred A lahko naročite že od 3. julija dalje, 
prve primerke pa lahko pričakujemo na slovenskih 
cestah v mesecu septembru.

Tekst: Jan Grobelšek, Foto: ISC

“

“

različice od a 200 naprej 
lahko opremite s paketom 

motorsport edition, ki z 
lepotnimi dodatki v zelenkasti 

barvi pričara pridih 
mercedesovega f1 moštva
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Prvič se je zgodilo, da je Audi predstavil hkrati tako limuzino kot tudi karavana. 
Novi model A4 oblikovno gledano ne odkriva tople vode, linije so le nekoliko 
bolj ostre, večja je prednja maska motorja, ki tako daje avtomobilu agresivnejši, 
bolj mišičast izgled. Zrasel je v vse smeri, na račun udobja potnikov, tudi v tej 
smeri, da lahko povsem sam upravlja z vozečim vozilom. Da, tudi volan suka 
sam.

Audi, ki   vozi sam



NOVA DIŠAVA ZA MOŠKE
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Oba modela bosta proizvajana 
na novi platformi MLB evo, 
ki pripomore k temu, da 
je novi A4 v primerjavi s 

predhodnikom lažji za 120 kg. Temeljito 
spremenjena in osvežena je motorna 
paleta, ki razpolaga s sedmimi agregati, 
ki so vsi turbinsko polnjeni. Kupci lahko 
izbirajo med štirimi dizelskimi in tremi 
bencinskimi motorji v razponu moči 
od 148 do 272 KM. Nov v ponudbi je 
1,4-litrski agregat TFSI, ki proizvede 
148 KM, v zrak pa spušča 114 gramov 
CO

2
 na kilometer. Štirivaljni motorji 

so serijsko sparjeni s šeststopenjskim 
ročnim menjalnikom, medtem ko 
šestakom serijsko pripada S-tronic s 

sedmimi stopnjami, najzmogljivejši 3,0 
TDI pa je opremljen z osemstopenjskim 
tiptronicom in s štirikolesnim pogonom 
quattro.
Temeljito je osvežena notranjost 
vozila, povsem predrugačena sta 
armaturna in nadzorna plošča, prav 
tako je volanski obroč dobil nov dizajn. 
Namesto klasičnih merilnikov ima tako 
kot model TT tudi novi A4 12,3 palcev 
velik digitalni zaslon, ki pregledno 
prikazuje vse željene informacije, prav 
tako zemljevid navigacijskega sistema. 
Najpomembnejša novost, ki jo prinaša 
A4 pa je ta, da zna avto do hitrosti 65 km 
samostojno upravljati tudi z volanskim 
mehanizmom v okviru voznega pasu. 
Aktivni radarski tempomat deluje od 

hitrosti 0-250 km/h, kar pomeni, da se 
avto v gneči lahko popolnoma ustavi in 
tudi sam spelje, kot že rečeno, pa lahko 
do 65 km/h tudi sam zavija. Radarski 
tempomat so razvili do te potankosti, da 
s pomočjo navigacije zazna približajoče 
se ovinke in tako samodejno prilagodi 
hitrost, če je to potrebno, prav tako 
bo razumel cestne omejitve in se jim 
samodejno prilagodil.
Uradno bo novi A4 javnosti predstavljen 
meseca septembra na salonu v Frankfurtu, 
takrat pa bodo tudi znane približne cene 
za slovenski trg. Ne računajte na manj kot 
30 tisočakov za plebejski model.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC
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Mercedes-Benz CLA 220CDI Shooting Brake

KA SI TI
JA NOR !?

Kljub temu da gre za karavana, oziroma ne, pri Mercedesu mu pravijo Shooting 
Brake, to ni družinski avto, ki bo v zadek pospravil kampersko opremo, voziček 
in še malo morje prtljage, kljub spodobnim 495 litrom. CLA Shooting Brake je 
nastopač v pravem pomenu besede. S svojo izjemno, unikatno zunanjo podobo 
že v osnovi izgleda fantastično, če mu nameniš še nekaj (testne) šminke, pa 
postane paša za oči, tako mladih kot starih.
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Zanimalo me je, kaj bo na testni primerek CLA 
Shooting brake porekel moj 66-letni oče, ki 
vse življenje prisega na VW-je, mercedesa pa je 
edinokrat vozil davnega leta 86 – takrat je bila 

aktualna 190-ka. Novejše mercedese je srečeval zgolj 
mimogrede na cestah, pa tudi njim ni posvečal kaj 
preveč pozornosti, češ, saj so zanj nedosegljivi. Ko sem 
mu pripeljal na ogled testni model CLA Shooting Brake, 
ni sprva komentiral nič. Sprehodil se je okoli avtomobila, 
ga požiral z odprtimi očmi, nato se je vsedel za volan, 
obrnil ključ in dejal: »Ka si ti ja nor!?« Navdušen nad 
udobnimi sedeži, navdušen nad masivnim usnjenim 
volanskim obročem, navdušen nad lego avtomobila, 
navdušen nad sedem-stopenjsko avtomatiko, ki menja 

brzine tekoče, hitro in neslišno, ni in ni mogel prehvaliti 
avtomobila že v prvih minutah, ko se je spoznaval z njim, 
tako močan vtis je naredil nanj. In ko sem mu temeljito 
razložil, kako si Mercedesovi razredi sledijo, ni mogel 
verjeti, da je testni primerek pravzaprav eden izmed tistih 
iz dna Mercedesove flote.
Grajen je namreč na osnovi razreda A, katerega posebnost 
je speljan pogon na prednji kolesni par, vendar zaradi 
tega ni čisto nič »manj« tisti pravi mercedes in kljub malce 
bolj »plastični« notranjosti – če jo primerjamo s tisto v 
razredu C, je le-ta z oblikovalskega jezika vseeno estetsko 
in ergonomično oblikovana na zelo visokem nivoju. K 
vrhunski ergonomiji pripomorejo sedeži, tako prednji kot 
tudi zadnji, imajo vzglavnik integriran v sam sedež, kar 
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 K vrhunski ergonomiji 
pripomorejo sedeži, 

tako prednji kot tudi 
zadnji, imajo vzglavnik 
integriran v sam sedež, 
kar daje kabini športen 

pridih, ambientna 
osvetljava v oranžni 

barvi pa poskrbi za še 
dodatno mero prestiža
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daje kabini športen pridih, ambientna osvetljava v oranžni 
barvi pa poskrbi za še dodatno mero prestiža. Na sredini 
armaturke je fiksen ekran, katerega meni je pregleden 
in enostaven, upravljamo pa ga z vrtljivim gumbom 
ob naslonjalu za roke. Položaj za volanom je izvrsten, 
sedi se nizko, kar nam daje za volanom večji občutek 
povezanosti s samim avtomobilom. Pri običajnem 
modelu CLA imajo potniki na zadnji klopi malce premalo 
prostora nad glavami zaradi nizke strešne linije, pri inačici 
Shooting Brake pa je prostora nad glavami potnikov na 
zadnjih sedežih za štiri centimetre več. 
Testni primerek je poganjal že vsem poznani 220 CDI 
motor z močjo 170 konjskih moči, ki začno dobro 
vleči že pri 1.400 vrt./min. na račun 350 Nm navora. 

Povprečna poraba znaša med šestimi in sedmimi litri na 
sto kilometrov. Moči je dovolj za lahkotna prehitevanja 
in preganjanja med ovinki, kjer se podvozje obnese 
odlično, malce premalo je odziven volanski mehanizem, 
vendar vam ob zmerni vožnji daje 100% feedback. Na 
račun 18-palčnih nizkopresečnih platišč vožnja ni tako 
udobna kot bi lahko bila, pa vseeno dovolj, da se nam 

zdi kot da lebdimo, ko zapeljemo čez ležečega policaja. 
Za dodaten športni izgled poskrbijo zatemnjena stekla, 
zadnja svetila v LED tehniki in prednji ksenonski žarometi. 
Super izgledajo tudi stekla vrat brez okvirjev in temno 
siva metalik barva, ki dodatno poudari linije avtomobila.
Naš testnik je imel opreme za malo morje, samo dodatna 
oprema je ceno zvišala za 8.469 evrov, kar pa se pri 
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motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, dizelski
2143 ccm
130 kW (177 KM)
350 Nm pri 1400-3400 vrt/min
samodejni 7-stopenjski
8,3 s  (0-100 km/h)
228 km/h
6,5 l/100 km
105 g/km
4630 / 1777 / 1435 mm
1555 kg
50 l
495 l
45.529 EUR

Tehnični podatki

mercedesu kaj hitro nabere. Opremljen je 
bil tudi s sistemom za samodejno parkiranje, 
parkira bodisi bočno, bodisi vzvratno. Ko 
senzorji zaznajo prazno parkirno mesto, se 
med merilniki nariše ikona P in ko prestavimo 
v vzvratno, nas sistemski pomagač vpraša 
ali želimo pomoč pri parkiranju, izberemo 
OK, popustimo zavoro in avto natančno 
samodejno parkira sam.
Prtljažni prostor je s 495 litri celo večji od 
prtljažnika sicer večjega karavana razreda C, 
vendar je prtljažna luknja pri Shooting Braku 
zelo majhna, zato je nalaganje predmetov 
in razkladanje malce oteženo in nerodno. 

Približno takole opremljen C T stane skoraj 
20 tisoč evrov več kot testni primerek CLA 
Shooting Brake. Za 45 tisoč evrov ponuja 
vse kar znamka Mercedes-Benz predstavlja, 
popolnost do potankosti. Najboljše ali nič.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Opel Cascada 1,6 SIDI Turbo Cosmo 

DAMA, KI
TE OCARA
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Opel Cascada nudi nepozabno vozno izkušnjo z vetrom v laseh in premium 
oblikovano in opremljeno notranjostjo, ki je povsem na nivoju dražjih 
konkurentov. Kar se tiče same kakovosti izdelave in izbranih materialov lahko 
rečemo samo, kapo dol.

Odločno lahko rečem, da se Oplova cascada, 
kar se tiče zunanje podobe, lahko postavi ob 
bok Mercedesovemu brezstrešniku razreda 
E cabriu ali pa Audijevemu A5 zgoraj brez, 

od katerega je celo prostornejša. Elegantna bočna linija, 
na zadku dve izpušni cevi, napis turbo in luči v obliki 
bumeranga te ne pustijo ravnodušnega. V notranjosti 
premium občutek ne pojenja. Kamorkoli se obrneš, 
usnje. In ne tisto poceni, umetno, trdo. Pravo, v rjavi barvi, 
z močnimi šivi predeto, mehko in udobno. Školjkasti 

sedeži te prijetno oprimejo in ti dajejo pravi občutek 
športnosti in varnosti. So seveda ogrevani in ker ti usnje 
v poletnih dneh lahko povzroča, da se ti noge in zadnjica 
dobesedno napopata na sedež, so bili opremljeni tudi 
z možnostjo hlajenja oziroma prezračevanja skozi male 
luknjice na sedežu. V črno usnje z rjavimi šivi je bila odeta 
tudi armaturna plošča, ki je kabini dala piko na i, saj bi 
plastična armaturka pokvarila luksuzni ambient, ki ga 
ustvarijo že sami usnjeni sedeži. Cascada je tako super 
kul, da ti elektronski pomagač potem, ko sedemo za 
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200 konjev pod haubo se sicer sliši 
veliko, vendar pretirano poskočna 

cascada ni. Ravno prav zmogljiva je 
za športno uživantsko vožnjo skozi 

ovinkaste regionalne ceste
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volan in zapremo vrata, na doseg roke ponudi varnostni 
pas, tako da je pretezanje in bojazen za nateg kakšne 
mišice ob iskanju slednjega odveč. Volanski obroč je bil 
odet v črno usnje in prešit z rjavimi šivi in je na spodnjem 
delu športno odrezan in prijeten na otip. Sama odzivnost 
volana je odlična in ti daje dovolj povratnih informacij iz 
cestišča, tako da lahko ovinke zvozimo brez strahu tudi 
z večjo mero dinamičnosti. Za prvi testni dan sem se 
odločil, da se zapeljem do Zgornjega Jezerskega, saj za 
preizkušnjo kabrioleta ni boljšega kot ovinkasta cesta ter 
prekrasen pogled na slovensko hribovje. To je pravzaprav 
tudi pravo poslanstvo cascade – križarjenje pri odprti 
strehi do hitrosti 100 km/h. In zares je bilo užitek voziti 
se z odprto streho in vetrom v laseh, medtem pa sem bil 
deležen še sončenja med vožnjo. 200 konjev pod haubo 
se sicer sliši veliko, vendar pretirano poskočna cascada 
ni. Ravno prav zmogljiva je za športno uživantsko vožnjo 
skozi ovinkaste regionalne ceste. Dobro začne vleči šele 
pri 3.500 vrt./min., poraba pa je temu primerna. Hja, med 
10 in 11 litri znaša v povprečju. Če bi želeli varčevati in 
voziti ekonomično, bi porabo lahko spravili na okoli 9 
litrov, vendar se potem čar športne vožnje v kabrioletu 
izgubi. Med vožnjo z odprto streho in pri zaprtih 

stranskih steklih ter zadaj nameščeno zaščitno vetrno 
mrežo nudi »opelca« zelo solidno zaščito pred prepihom 
tudi pri večjih hitrostih, vendar je vseeno bolje, da preden 
zapeljete na avtocesto pri hitrosti do 50 km/h, zložite 
streho, za kar bo potreben 17-sekundni proces. Platnena 
streha je odlično zvočno in mislim da tudi toplotno (na 
srečo se nismo vozili pozimi) izolirana ter nudi mir in 
spokojnost, ko si ga voznik zaželi. Za nameček je odeta v 
bordo rdečo barvo, ki se skladno zlije v celoto z very berry 
red biserno barvo vozila, za katero je potrebno doplačati 
570 evrov. Spisek dodatne opreme pri testni cascadi je 
kar dolg, vsega skupaj  je za 7.630 evrov dodatne opreme, 
ki neprestano razvaja. 2.940 evrov je potrebno odšteti 
za usnjeno oblazinjenje ergonomičnega športnega 
volana kot tudi ergonomičnih sedežev (ogrevani, 
hlajeni, električni pomik). K visokemu znesku opreme 
prispevajo še bi-xenonski prilagodljivi sprednji žarometi 
s samodejno nastavitvijo snopa svetlobe, ki stanejo 1.250 
evrov.

Za ceno 36.340 evrov ponuja Opel celotno gledano 
vrhunski cabriolet z dobrimi voznimi lastnostmi, z 
zadovoljnim, a malce požrešnim motorjem, cel kup 
opreme, ki jo je toliko, da ji preprosto ne moremo 
očitati prav ničesar. Nemški konkurenti so v primerjavi s 
Cascado neprimerljivo dražji, a na cesti ne ponujejo nič 
več, s čimer se ne bi mogli zadovoljiti pri Cascadi. Izrek 
»malo lima malo žice, evo opelice« že dolgo ne velja več, 
Cascada je primer vrhunsko izdelanega avtomobila.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, dizelski
1598 ccm
147 kW (200 KM)
280 Nm pri 1650-3500 vrt/min
ročni 6-stopenjski
9,2 s  (0-100 km/h)
235 km/h

10,5 l/100 km
160 g/km
4696/ 1839 / 1443 mm
1701 kg
56 l
280 l
36.340 EUR

Tehnični podatki
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Duša
gibanja

Povsem nova Mazda2 je celostno gledano eden izmed najboljših malčkov B 
segmenta, kar smo jih kdaj preizkusili. S četrto generacijo je dvojka postala 
veliko bolj zrela in oblikovno bolj športno naravnana, saj je grajena po vzoru 
novega mazdinega oblikovalskega jezika KODO – duša gibanja.

KODO dizajn so Mazdini oblikovalci predstavili 
na konceptnih vozilih SHINARI in TAKERI, prvič 
pa so ga realizirali z modeli Mazda6, Mazda3 
in Mazda CX-5. In zakaj bi bilo z Mazdinim 

vstopnim modelom kaj drugače? Preverjen recept so 
prenesli tudi na najmanjšega člana Mazdine flote in 
rezultat so številne nagrade, k jih je nova Mazda2 prejela, 
še preden je sploh uradno zapeljala na evropski trg. 
Prejela je eno izmed najbolj zaželjenih avtomobilskih 
priznanj v Evropi, Zlati volan 2015, japonski inštitut 
za napredek ji je podelil Zlato odličje za dober dizajn 
2014 (Good Design Gold Award), oktobra lani pa je bila 
imenovana za japonski avto leta 2014-2015. 
Z biserno rdečo barvo, v kakršno je bila odeta testna 
različa, 16-palčnimi litimi platišči, zatemnjenimi 
zadnjimi stekli, LED žarometi in agresivnim videzom 
smo bili neprestano v središču pozornosti kjer koli smo 
se pojavili z njo. Res je fascinanto, kako so pri Mazdi 
uspeli prenesti ključne oblikovalske elemente večjih 
modelov na najmanjši model. Po zunanjem videzu 
sodeč v svojem segmentu zaenkrat nima pravega 

konkurenta. Pri Mazdi so pred uradnim lansiranjem 
novega modela tudi napovedali, da z novo Mazdo2 
želijo napasti sam vrh B segmenta in to jim je tudi 
uspelo.
Nova Mazda2 je v primerjavi s predhodno generacijo 
v dolžino skupno zrasla za 14 cm (medosna razdalja 
se je povečala za 8 cm), najbolj pa se prirastek pozna 
v prednjem delu kabine. Položaj za volanom je 
naravnost odličen. Sploh nam ne daje občutka, da 
sedimo in vozimo malčka B segmenta, k čemur najbolj 
prispeva fantastično zasnovana notranjost, kakršne 
smo pri ostalih znamkah vajeni le pri večjih modelih. 
Stopenj opreme je sicer kar 7, mi pa smo testirali 
različico z najbolj bogato opremo Revolution Top. Naj 
že zdaj omenim, da takšna, polno opremljena mazda2 
ni poceni. Testna različica, še z nekaj malega dodatne 
opreme olajša denarnico za 19.440 evrov, medtem 
ko si je plebejsko mazdo2 možno omisliti že za 9.990 
evrov, vendar po takšni različici ne bo posegel skoraj 
nihče, saj v osnovi ne ponuja niti klimatske naprave. 
Pri nas ocenjujejo, da bo večina izmed 250 kupcev, na 

kolikor jih računajo pri nas v letošnjem letu, poseglo po 
stopnjah opreme Challenge, Attraction in Revolution, ki 
so v osnovi, v primerjavi s konkurenco v tem segmentu 
nadpovprečno opremljene. Pri najvišjem paketu opreme 
je serijski tudi head-up display, ki ga Mazda kot edina 
predstavnica ponuja pri vstopnem modelu. Notranjost 
testne dvojke je bila odeta v svetlo bež usnje, z rdečimi 
šivi, sedeži pa so imeli všito še vertikalno rdečo črto iz 
velurja, ki dodatno popestri delovno okolje. Tisti del 

armaturke, ki je pri večini malčkov oblečen v plastiko 
ali pa v imitacijo karbona, pri bolj premium modelih 
pa v les, je pri mali mazdi2 odet v usnje. Uau! V usnje 
so oblečene tudi obvratne obloge in pa stranski del pri 
osrednji konzoli okoli klimatske naprave, kamor lahko 
med vožnjo ležerno naslonimo kolena. Na osrednjem 
delu je velik, 7-palčni zaslon, občutljiv na dotik, ki ga 
poznamo že iz večjih Mazdinih modelov in je serijski 
od paketa Attraction naprej. Na voljo nam je bil tudi 
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navigacijski sistem in na osrednji konzoli vrtljiv gumb, 
s katerim se sprehajamo po meniju in upravljamo 
z vsemi funkcijami avtomobila. Manjkala nista niti 
ogrevana prednja sedeža, skratka mala mazda2 ima 
dobesedno vse, česar smo vajeni v večjih modelih 
in nasploh pri bolj premium znamkah. Ob vsej tej 
opremljenosti pa me je zmotila samo ena stvar. Zakaj 
za vraga med sedežema ni naslonjala za roko? 
Vendar na to sem hitro pozabil, saj me je mazda2 
celotno gledano povsem zasvojila in majhne hibe sem 
ji nemudoma oprostil.
K najvišjemu paketu opreme pa spada seveda tudi 
najzmogljivejši motor v ponudbi. Gre za 1,5-litrski 
agregat s 115 konji in Skyactiv tehnologijo, ki zagotavlja 
najmanjšo porabo goriva in izpuste CO

2
, obenem pa 

zagotavlja izjemno vozniško izkušnjo, kjer odzivnost in 
dinamičnost vozila ne trpita.
Šeststopenjski ročni menjalnik zagotavlja hitro in 
natančno prestavljanje, hodi med prestavami so kratki 
in športno odmerjeni. K varčevanju goriva prispevata 
tudi sistema i-stop (samodejni izklop motorja ob 
mirovanju) in i-ELOOP, ki s kondezatorjem pri zaviranju 
pretvarja kinetično energijo vozila v elektriko, ki 
se uporabi za delovanje električnih komponent. 
Povprečna poraba na 100 km je znašala sedem litrov, 
vendar bi se jo dalo zmanjšati še za 0,5 litra ob bolj 
penzionerski vožnji, vendar te 115 konjičkov in stabilno 
podvozje hitro prepričata v dinamično vožnjo skozi 
ovinke.
Vozniku pri vožnji pomagajo številni asistenčni in 
varnostni sistemi. Naj omenim sistem SCBS, ki nadzira 
razdaljo do vozila vozečega pred nami in v primeru 
naleta ali trčenja samodejno zavira do hitrosti 30 
km/h, pa sistem, ki opozarja na vozila v mrtvem kotu, 
sistem za zapuščanje voznega pasu in eden meni 
ljubših, sistem, ki samodejno preklaplja med dolgimi in 
zasenčenimi lučmi.
Nova Mazda2 je vrhunski mestni avtomobilček, z 
navdušujočo zunanjo podobo in odličnimi voznimi 
lastnostmi, ki od konkurence brezkompromisno 
izstopa. Še noben malček ni nudil takšnega prestiža in 
zadovoljstva kot nova japonska zvezda.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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brezkompromisno 
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motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, bencinski
1496 ccm
85 kW (115 KM)
148 Nm pri 4000 vrt/min
ročni 6-stopenjski
8,7 s  (0-100 km/h)
200 km/h
7  l/100 km
115 g/km
4060 / 1695 / 1495 mm
1055 kg
44 l
280 l
19.440EUR

Tehnični podatki
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Gosli,motokros
in simfonija

SYM Skuterji

Čeprav so danes precej 
medijske izpostavljenosti 
deležni visokozmogljivi 

motocikli, pa množice širom 
sveta še vedno najpogosteje 
posegajo po vsem poznanih 
skuterjih. Ravno v poletnem 

času, ki se tovrstnim 
zadevicam najbolj prileže, 
smo si pogledali aktualno 

ponudbo znamke SYM.

Azijsko otoško državo, po velikosti podobno 
Belgiji, v sedanjem času poleg nerazumljive 
obsesije s fiktivnim likom Hello Kitty 
mnogi poznajo predvsem po velikih 

tehnoloških znamkah, kot sta Acer in HTC ter skoraj 
že zlovešče gromozanskem Foxconnu, ki je z več 
kot milijon zaposlenimi krepko največja tehnološka 
multinacionalka. Marsikdo pa morda ne ve, da je Tajvan 
tudi nekronana motociklistična prestolnica sveta. 
Njena gosta poseljenost, ki jo uvršča v sam vrh, namreč 
botruje izredno visoki priljubljenosti motociklov kot 
preferenčnih načinov transporta. Pozabite na kolone 
skuteristov, kot ste jih vajeni iz bližnjih italijanskih 
mest, tu je situacija potencirana na kubik, saj je v državi 
registriranih mnogo več dvokolesnikov kot avtomobilov. 
To je tudi eden izmed dveh poglavitnih dejavnikov, 
skupaj s poceni delovno silo, da so skoraj vse velike 
motociklistične znamke svoje budne poglede usmerile 
v smer tega azijskega otoka – nekatere so proizvodnjo 
svojih izdelkov delegirale tajvanskim tovarnam, druge 

pa so ustanovile svoje tovarne. Od Honde do Peugeota, 
skoraj vsi svoje izdelke, z izjemo najvišje zastavljenih 
motociklov, proizvajajo tu.
Prav nič presenetljivo zatorej ni, da imajo Tajvanci tudi 
svoje lastne motociklistične znamke, ena izmed njih sliši 
na ime SYM ali Sanyang Motor Company, katere pa ne 
gre zamenjati za podobno zveneče ime korejske znamke 
SsangYong. V 61-ih letih od ustanovitve so proizvedli že 
skoraj 20 milijonov skuterjev, za distribucijo v ZDA pa se 
je pred leti neuspešno potegoval celo Tomos. Pedigre 
torej imajo, najnovejši za Evropo namenjeni izdelki pa 
pričajo tudi o podkovanosti dizajnerskega tima.
Pri zastopniku so nam v preizkušnjo odstopili tri 
trenutno najbolj atraktivne skuterje z zanimivimi imeni. 
Najnovejši izmed trojice je elegantni Symphony ST, 
predstavljen šele konec lanskega leta. Pripono ST smo 
navajeni videvati na športnih modelih avtomobilov, tu 
pa služi kot okrajšava za Street in Style – ulico in stil. 
Velikokolesni skuter sicer ohranja poimenovanje svojih 
predhodnikov, a se v praksi izkaže bolj za revolucijo 

kot evolucijo, saj je s predhodnika prenesenih zgolj 
15% komponent. Mi smo zajahali 50-kubično različico 
skuterja, ki je sicer na voljo tudi v 125-kubični izvedbi, 
oba agregata pa sta povsem nova in se ponašata z več 
moči in nižjimi emisijami.
Novi Symphony služi kot odličen uvod v znamko SYM, 
saj razbija mnoge mite in urbane legende, katere je bilo 
pogosto slišati o skuterjih manj poznanih znamk. Prva 
zmaga za simfonijo je namreč že sam dizajn, ki se brez 
težav spopade s katero koli znamko. Seznam sodobnih 
prijemov vključuje LED pozicijske in zavorne luči, v 
oblikovne linije skrite zložljive tačke za zadnjega potnika 
ter USB režo za polnjenje mobilnih naprav, ki pa je resda 
serijska samo na modelu z večjim agregatom. Omembe 
vreden je vsekakor tudi domiseln osrednji prikazovalnik, 
ki je zmes analognega in digitalnega. Kazalec je namreč 
analogen, ozadje pa povsem digitalno in omogoča 
preklapljanje med prikazom vrtljajev ali hitrosti – ena 
izmed izbranih vrednosti je prikazana na digitalen druga 
pa na analogen način. Družbo osrednjemu LCD displeju 

dela digitalni prikaz stanja rezervoarja in napetosti 
baterije.
Symphonyja od ostalih dveh skuterjev ločujeta še 
dve funkcionalni razliki in sicer večja 16-palčna kolesa 
(110/70 spredaj in zadaj) ter zadnji zavorni sistem, 
kjer so za razliko od bobna uporabljene kolutaste 
zavore. Poglavitna razlika pa je kakopak seveda sama 
klasifikacija skuterja. Symphony ST 50 je namreč del 
prometne kategorije AM in za vožnjo zahteva opravljen 
vozniški izpit. Kot je razvidno tudi s fotografij, je za 
vožnjo tovrstnega skuterja potrebna tudi čelada. Ko z 
vožnjo zaključimo, lahko tudi največje čelade brez težav 
pospravimo v prtljažni prostor, pod krmilom pa je na 
voljo tudi kaveljček za čelado. Za bolj praktičnega in 
zaradi ključavnice tudi varnega se je izkazal predal tik 
pod omenjenim kavljem, kamor odlično pašejo razne 
drobnarije, katere želite imeti na dosegu roke.
V smislu same motorizacije 50-kubični skuterji skorajda 
nimajo nikakršnega manevrskega prostora za inovacije, 
saj so zakonski predpisi zelo striktni. Štiritaktni enovaljnik 
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motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
največja hitrost:

mere
teža

posoda za gorivo
cena motocikla

bencinski, 1-valjni, 4-taktni
49 ccm
1,86 kW
2,6 Nm pri 6500/min
samodejni CVT
25 km/h
1895 / 775 / 1095 mm
98 kg
5,2 l
€ 1.490

Tehnični podatki CROX

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
največja hitrost:

mere
teža

posoda za gorivo
cena motocikla

bencinski, 1-valjni, 4-taktni
49 ccm
2,3 kW
3,3 Nm pri 6500/min
samodejni CVT
25 km/h
1890 / 695 / 1135 mm
102 kg
6,5 l
€ 1.690

Tehnični podatki FIDDLE III

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
največja hitrost:

mere
teža

posoda za gorivo
cena motocikla

bencinski, 1-valjni, 4-taktni
49 ccm
2,6 kW
3,4 Nm pri 6500/min
samodejni CVT
45 km/h
1890 / 695 / 1135 mm
102 kg
6,5 l
€ 1.750

Tehnični podatki SYPHONY ST

z dvema ventiloma je zračno hlajen, njegova 2,6 kW (3,5 
KM) pa sta ga brez napora pognala do 55 km/h. Potožil 
bi edinole nad CVT menjalnikom, ki pri pospeševanju z 
mirovanja deluje malce izgubljeno. Prvotni pospešek je 
bil precej klavrn, a takoj ko smo enkrat v gibanju, težave 
izginejo.
Symphony se je v prometu, še posebej v času prometnih 
zamaškov, odlično odrezal, saj omogoča lahkotno 
vožnjo med stoječimi vozili (širina 725mm). Njegov 
edini omejujoči faktor je le zmogljivost agregata, saj 
ko se prižge zelena luč na semaforju, enostavno ne 
proizvede dovolj moči, da bi se odpeljal dovolj hitro. 
Večkrat so nas, kljub povsem odprtem plinu, prehitevali 
tudi na ulicah z omejitvijo hitrosti 60 km/h, saj smo bili 
enostavno prepočasni, a take so žal zakonske omejitve. 
Osebno bi raje posegel bo izvedenki s 125-kubičnim 
agregatom. Gre za povsem enak model, le z višjimi 
zmogljivostmi, cena pa je višja za zgolj 350€. A tu 
nastopi glavni problem, saj dotična izvedenka že spada 
v kategorijo A1, za katero pa ne zadostuje niti izpit 
za osebni avtomobil. Vstopni, 50-kubični Symphony 
tako predstavlja kvaliteten kompromis na področju 
zmogljivosti, obenem pa ohranja ves stil in sodobne 
dodatke dražjega modela.
Za odlični in uživaški zadevici, v obdobju visokih 
temperatur še toliko bolj, sta se izkazala še dva zanimivo 
poimenovana dvokolesnika iz SYM-ove konjušnice.  
Fiddle III ali gosli v našem jeziku, se spogleduje z zlato 
ero klasičnih skuterjev in veliko stavi na svoj retro izgled,  
Crox pa s svojo motokrosistično podobo apelira na 
avanturistično mladino.
Motorizacija obeh je skoraj identična Symphonyjevi 
50-kubični enoti in sta na zakonsko predpisanih 25 
km/h omejena s preprostimi mehanskimi elementi. 
Mimogrede, tako Fiddle kot Crox sta na voljo tudi v 
močnejši izvedbi s 125-kubičnim agregatom. Enak 
agregat, a omejen na pol nižjo hitrost, torej? Res je, 

vendar se najprivlačnejši atribut 
dotičnih dveh skuterčkov skriva 
na zadku. To je tablica z oznako 
25 in pomeni, da ju je dovoljeno 
voziti brez posebnih prometnih 
dovoljenj in tudi kar brez čelade. 
Vozilo s tako nizko hitrostjo 
in pomanjkanjem zaščite 
kakopak ne sodi na cesto, zato 
se v mestih z njim vozimo kar 
po kolesarskih stezah, kjer se 
hitrost izkaže za ravno pravšnjo. 
Kljub temu sta oba opremljena 
kot vsa polnopravna motorna 
kolesa: smerne utripalke, 
pozicijske luči (LED), zasenčeni 
in dolgi žarometi ter vzvratni 
ogledali.
Tako kot preostala dva skuterja 
tudi Fiddla odlikuje prvovrsten 
dizajn. S svojimi klasičnimi, čistimi linijami bi se povsem 
domače počutil v celovečercu Rimske počitnice iz 
leta 1953 z legendarno Audrey Hepburn za krmilom. 
Klasična in preprosta je tudi analogna armaturna 
plošča z digitalnim prikazom časa. Izgled dopolnjujejo 
prikupna majcena 12-palčna kolesca in nekaj kromiranih 
dodatkov ter srebrn detajl na zaključku izpušne cevi.
Crox je v oblikovnem smislu Fiddlovo čisto nasprotje, 
vendar se bo bolj kot Gregoryju Pecku dopadel še 
zelenim fantetom. Poleg izstopajoče športne poslikave 
pogled takoj privabi interesanten šop prednjih 
žarometov – pozicijska luč je izvedena v LED tehniki 
z zanimivo razporejenimi številnimi LED diodami. 
Nenavaden dizajn se nadaljuje na krmilu, kjer najdemo 
odkrito dvignjeno balanco z vidnim rezervoarjem 
zavorne tekočine ter ščitniki za roke v motokros stilu. 
Ščitnika resda izgledata neverjetno kul, a naredita skuter 

nekoliko širši (775), kar ne bo po godu vsakomur. 
Za majhnim ščitnikom za veter se nahaja povsem 
digitalni LCD displej, katerega je moč osvetliti 
v kar 16 različnih barvah, mi pa smo ga najraje 
pustili v cikličnem načinu, kjer se barve nenehno 
menjajo. Še dodatno nenavadna je tudi obutev 
malega motokrosa, saj je odet v skoraj prave 
kramparce.
Tako imenovana »25« skuterja se izvrstno 
obneseta v mestnem okolju, vendar tudi tu 
naletimo na občasne neprijetnosti. Kljub temu 
da se tovrstni skuterji že nekaj časa vozijo po 
slovenskih mestih, so mnogi pešci še vedno 
dvigali obrvi in nam namenjali neprijetne 
poglede, češ da se z motorjem vozimo po 
kolesarski stezi. Ugotovili smo, da so si za kratek 
skok po opravkih v mestu vsi trije skuterji precej 
enakovredni. Destinacijo smo večinoma dosegli 
v približno enakem času, le izbrane poti so se 
precej razlikovale. Izbira bo tako zavisela od 
okusa in stila kupca, saj je nemogoče reči, da bi 
bil kateri izmed treh skuterjev boljši kot preostala 
dva.

Tekst in foto: Rok Tomlje



Samo en pogled na manjšega izmed dveh Panigale 
bratov je dovolj, da vsakomur, ki ceni dober 
dizajn, motociklistični navdušenec ali ne, zaigra 
srce. Manjši Panigale velikega brata oblikovno 

posnema skoraj v celoti in samo izučene oči ju zmorejo 
ločiti brez bližnjega ogleda. To je vsekakor dobrodošlo 
dejstvo, saj bi Italijani, v klasičnem marketinškem stilu, 
cenejšega 899 zlahka napravili manj atraktivnega, vendar 
se takih trikov (večinoma) niso poslužili. Oba, tako manjši 
899 kot večji 1199, katerega je že zamenjal še večji 
1299, namreč nosita ime Panigale. Pred daljnimi leti bi 
se to nanašalo na pridelovanje žita, po latinskem izrazu 

zastavonošega vrhunca. Pri italijanski znamki se namreč 
dobro zavedajo, da se trg superšportnih motociklov vse 
bolj krči ter dejstva, da si marsikdo želi prestiža modela 
1299, vendar ni pripravljen na dvesto konjsko dvokolesno 
raketo, ki zmore svoje noge dobro pretegniti šele na pisti. 
Manjšega 899 so zatorej zasnovali kot vstopno točko 
v svet športnih Ducatijev, ki pa se kljub temu ponaša 
z rafiniranim karakterjem vsakodnevno uporabnega 
cestnega motocikla.
Kljub temu 899 ne predstavlja zredčenega Panigaleja. 
Silhueta jezdeca je bolj kot tisti turnih motociklov 
podobna drži Andree Doviziosa na ciljni ravnini v 

panicalis, ki si ga je majcena vasica prislužila iz očitnih 
razlogov, a izvor imena teh zastavonoših modelov ni 
potrebno iskati tako daleč v preteklosti. Na ozemlju te 
vasice, v tridesetih letih prejšnjega stoletja priključene 
mestu Bologna, so namreč v četrti Borgo Panigale leta 
1935 trije bratje Ducati položili temeljni kamen svoje 
tovarne. Ko Italijani na izdelek zapišejo za znamko 
prominentno ime, veš da gre za sam vrh ponudbe. Le 
ozrite se k znamki poskakujočega konjiča in njenima 
modeloma Enzo in La Ferrari.
Model 899 Panigale v Ducatijevi produktni paleti zaseda 
poznano mesto: pomanjšana in dostopnejša inačica 

Mugellu. Vsakodnevna prijaznost je prišla predvsem na 
račun odlične ergonomije in vozniku prijaznega kokpita. 
Izstopata širše krmilo, seveda clip-on konfiguracije, ki 
omogoča manj naporno menjavo smeri, odlična zaščita 
pred vetrom – če le betico položimo na tank – in izredno 
ozka posoda za gorivo. Celoten motocikel je nasploh 
precej ozek in nikdar mu ne bi pripisali agregata s 
prostornino, ki že skoraj posega v kraljevski razred.
Agregat pa je tudi ena izmed ključnih atrakcij na 
novem 899. Za razliko od predhodnih modelov, še 
posebej modela 848 Evo, ki ga zamenjuje, je mali pani 
uporaben skozi celotno delovno območje agregata. 

Bravissimo!
Ducatijev še vedno svež 899 Panigale, temelječ na večjem in zmogljivejšim 
modelu s kraljevsko prostornino 1199ccm, vstopa na trg kot nadomestek 
starajočega se 848 Evo in v Ducatijevo Supermid ponudbo prinaša ogromno 
novodobnih tehnoloških in inženirskih pristopov.
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Minili so dnevi, ko je bilo Ducatijeve klasične dvovaljnike 
potrebno zvrteti do amena. Njihova manjša prostornina 
je porodila osebnost, ki je zaživela šele blizu rdečega 
polja, kar na javnih cestah nikakor ni botrovalo uživaški 
vožnji. 899 sicer ohranja radikalno dirkalno konfiguracijo 
Superquadro V-twin agregata, večja prostornina pa 
pomeni, da je navora, ki je ključen za nenaporno vožnjo, 
vedno dovolj. Kar 99 Nm ga premore pri 9 tisoč vrtljajih, 
vse do kakih 6000 pa razpolaga z okoli 70 Nm, s še nekaj 
več dodatne moči med 3 in 4 tisočaki, ki je na kožo pisana 
mestni vožnji.
Klasični Ducatijev cevasti trellis okvir, kateri je blizu srca 
marsikateremu Ducatijevemu privržencu, ali ducatistom, 
kot si radi pravijo, boste tu iskali zaman. To pa prav nič 
ne vpliva na agregatovih 109 kW (146 KM). Moč nastopa 
izredno linearno, na samem vrhu tik pred rdečim poljem 
pa se vseeno skriva majhen zalogajček skrite moči. 

Manjši Superquadro se resda zvrti precej hitreje kot 
tradicionalni dvojčki, a agregat močan pogon ustvarja 
že od 6000 vrt/min dalje. Kot pri večjem bratu je tudi 
tu agregat s prostornino 899ccm ključni del monokok 
konstrukcije. Sprednji del je na prednji cilinder pričvrščen 
z aluminijastim podokvirjem, zadaj pa so v imenu 
varčevanja uporabili jeklo, a so cenejše komponente 
uspešno skrili s plastičnimi pokrovi.
Ker naj bi 899 Panigale z dostopno ceno v svetu Ducatija 
vpeljal kar se da široko množico ljudi, so bili njihovi 
inženirji primorani privarčevati kjer se je le dalo. Najbolj 
opazna razlika napram večjemu Panigaleju je tako postala 
dvostranska nihajna roka, ki estetsko ni tako eksotična kot 
enojna švinga z modela 1299, a je, verjemite ali ne, lažja 
od tiste na dražjem modelu. Spredaj boste bolj pozorni 
opazili, da se niso poslužili osvetlitve celotno v LED 
tehniki, temveč le delno in čeprav je razlik še kar nekaj, 

tudi konstrukcijskih, prav nobena ne vpliva negativno na 
vozno izkušnjo.
Kljub svoji vstopni cenovni poziciji pa je 899 že serijsko 
opremljen s presenetljivo široko paleto elektronskih 
pomagal. Dvokanalni ABS sistem in nadzor zdrsa 
pogonskega kolesa (t.i. traction control) na tako 
prestižnem motociklu morda sama po sebi resda nista 
vredna omembe, vendar je paket elektronskih pomagal 
tukaj prvorazredno spojen s tremi voznimi načini. 
Privzeto razpolagamo z načini Race, Sport in Wet, torej 
dirkalni, športni in dežni. Izbira načina pogojuje tudi 
jakost delovanja vseh ostalih sistemov, po želji pa je 
možno omejiti tudi samo moč agregata na 75 kW. Vse 
nastavitve je seveda moč izklopiti in nastaviti povsem 
neodvisno od drugih, neodvisno pa se nastavlja tudi 
nadzor zaviranja z agregatom, ki pri sunkovitem zaviranju 
pri visokih obratih preprečuje zdrs zadnjega kolesa, saj 

899 ni opremljen z zdrsno sklopko.
Sistema ABS in TC resnično rešujeta življenja, a se po 
faktorju zabavnosti ne utegnete niti približati zadevici, ki 
sliši na ime Ducati Quick Shift. Gre za klasičen šaltavtomat, 
ki omogoča menjavo prestav navzgor brez uporabe 
sklopke in to pri povsem odprtem plinu. Občutek in zvok 
prestavljanja skoraj brez prekinitve moči je fenomenalen 
in uresničuje vse MotoGP fantazije motorističnih 
navdušencev.
Kot voznik kake izmed MotoGP ekip pa se boste dobro 
počutili tudi zaradi neverjetne okretnosti motocikla. 
Poženite ga po vaših najljubših gorskih serpentinah in ni 
vrag, da boste presenečeni nad telepatskim krmiljenjem, 
ki motocikel usmeri natanko tja, kamor želite. Že 
omenjene kompaktne dimenzije botrujejo občutku 
krmiljenja večkrat manjšega motocikla in se kot noč in 
dan razlikuje od sedenja na litrskih motociklih, kar se 
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večkrat zdi kot jahanje ponorelega bika. Majhna širina 
pomeni tudi, da v kombinacijah zavojev, pri prenosu 
teže z ene strani na drugo, sedeža motocikla ni potrebno 
presesti kot da smo na hoduljah, temveč elegantno 
zdrsnemo v željeno smer.
Odlično je tudi vzmetenje motocikla, ki ga spredaj 
sestavljajo poznane Showa vilice, zadaj pa seksapilna 
enota nemške znamke Sachs. Njuna nastavljiva 
narava pomeni, da ju povsem brez težav prilagodite 
svojim najbolj pogostim trasam, a tudi s tovarniškimi 
nastavitvami ni opaziti velikega kompromisa med 
stabilnostjo pri vstopih v zavoje in sposobnostjo 
nevtraliziranja nepravilnosti na cesti. Ko se mimoidoči 
nagledajo živo rumenega zadnjega vzmetenja, pogled 
preusmerijo na nekonvencionalno pozicioniran izpušni 
sistem, ki je kačasto speljan iz agregata pod jezdečev 
sedež in spet proti dnu motocikla. Izpuh je že serijsko 
precej glasen in predstavlja pravo auralno ekstazo.
Navdušila nas je tudi sinergija med sklopko in elektronsko 
ročico za plin. Tako pri pospeševanju iz mirovanja kot 
pri ponesrečenih sunkovitih potegih ročice elektronika 
pametno odmeri količino moči in dopolnjuje voznikove 
(ne)sposobnosti. Brembova ročica sklopke inteligentno 
sodeluje z elektronskimi možgani motocikla in tudi 
amaterske štarte na zeleni luči prevede v solidne 
pospeške. Brembov je tudi zavorni sistem, tako spredaj 
kot zadaj, in čeprav ne gre za njihovo najbolj zmogljivo 
enoto, je količina zavorne sile in predvsem preciznost 
doziranja le-te več kot dovoljšna za cestno uporabo.
Vožnja vstopnega 899 ducatija je bila prava izkušnja. 
Zameriti mu gre le visoko stopnjo vročine, ki jo generira 
zadnji cilinder ravno med voznikovimi nogami. Med 
vožnjo pojava niti ne opazimo, v mestu pa hladilna 
tekočina dosega temperature višje od 110°C in nemalokrat 
smo se pri rdeči luči skoraj nevede znašli z odmaknjenim 
desnim kolenom, saj je vročina nevzdržna. Potem je tu 
še visoka cena, ki pa je sam ne vidim kot negativno plat. 
Ducati je svoje motocikle zastavil kot premium izdelke in 
v kolikor iščete čim več motocikla za svoj denar, boste 
morda boljšo kupčijo našli pri kaki japonski znamki. Ob 
tem upoštevajte še kvalitetne komponente, s katerimi 
je 899 opremljen že serijsko, prvovrsten dizajn in seveda 
določeno mero ekskluzivnosti. Težavna zanesljivost 
starih Ducatijev je danes postala stvar preteklosti in 
tudi servisni intervali konkurirajo katerikoli znamki. Za 
vse vaške pametnjakoviče, ki vam bodo vse preradi 
povedali kakšno na račun Ducatija, pa imajo Italijani 
umesten pregovor – »ogni pazzo vuol dar consiglio« – 
vsak bedak želi deliti nasvete. Vsekakor se pripravite na 
veliko pozornosti, saj je glasen rdeč italijanski eksot pravi 
magnet za poglede, zaželene in nezaželene.

Tekst in foto: Rok Tomlje

“

“

 pripravite se na 
veliko pozornosti, 
saj je glasen rdeč 
italijanski eksot 
pravi magnet za 

poglede, zaželene 
in nezaželene
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motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
največja hitrost:

poraba
mere
teža

posoda za gorivo
cena motocikla

bencinski, 2-valjni, 4-taktni
898 ccm
109 kW (146 KM) pri 10.750/min
99 Nm pri 9.000/min
6-stopenjski
≈ 280 km/h
≈ 6 l/100 km
2050 / 730 / 1105 mm
193 kg
17 l
€ 16.790

Tehnični podatki



GORSKA
TRADICIJA
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V nedeljo 28. junija je potekal 93. Pikes Peak International Hill Climb. Druga 
najstarejša dirka v Ameriki je bila ustanovljena daljnega 1916 in poteka na 
istoimenski gori Pikes Peak v ameriškem Koloradu. Avtomobili začnejo na vznožju 
gore ter en za drugim poizkusijo postaviti najboljši čas po 20km dolgi vijugasti 
gorski cesti. Proga ima kar 156 ovinkov, večina katerih je na robu prepada, brez 
veliko zaščite med cesto in zagotovo smrtjo na dnu več stometrskega padca. 
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Dirka na goro se začne na 2862 metrov 
nadmorske višine, konča pa na 4300 metrov 
visokem vrhu. Zaradi te ogromne višinske 
razlike je dirka na Pikes Peak edinstven izziv 

za voznike in inženirje, saj so pogoji na različnih delih 
proge lahko močno različni. Letos so temperature nihale 

od 26 stopinj na štartu pa vse do temperatur pod ničlo, 
nekajkrat je celo snežilo. 
Poleg nepredvidljivih pogojev dirke imajo vozniki ter 
snovalci vozil resne težave z nadmorsko višino. Zrak z 
višino postaja vse redkejši, ljudje imamo na primer že 
na 3500 metrih težave z dihanjem, motorji na notranje 

izgorevanje pa izgubijo približno en odstotek moči na 
vsakih 100 metrov nadmorske višine. Ker je vrh Pikes 
Peaka nad 4000 metrov, imajo motorji lahko na vrhu 
le še dobro polovico moči. Loebov rekordni avto Pikes 
Peak Peugeot 208 T16 je imel zato dve ogromni turbinski 
puhali, ki sta motorju pomagali dihati in sta moč spravili 

na 875 konjev.
2011 je bilo zadnje leto, ko je cesta na Pikes Peak imela 
neasfaltirane odseke. Vse do takrat so avtomobili morali 
biti primerni za vožnjo po makadamski podlagi, kar 
je pomenilo, da niso bili najhitrejši na asfaltu. Od 2012 
naprej je proga povsem asfaltirana, avtomobili imajo 

Ker zrak z višino postaja vse redkejši,
motorji na notranje izgorevanje 

izgubijo približno en odstotek moči na 
vsakih 100 metrov nadmorske višine

‘‘ ‘‘
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KLICI V SLOVENIJI

SMS/MMS V SLOVENIJI

PRENOS PODATKOV V SLOVENIJI

(KLICI, SMS/MMS/MB)
ENOT V EU/leto

www.tusmobil.si
080 700 700

za katerikoli telefon

Dodeljene količine v Sloveniji veljajo v radijskem omrežju Tušmobila. Akcija velja tudi za samostojne podjetnike in podjetja.
Akcijska ponudba PREMIUM EU je namenjena novim in obstoječim naročnikom, ki v obdobju od 16. 4. 2015 do vključno 31.7. 2015 sklenejo naročniško razmerje z aneksom za razširjeni paket/razširjeni paket z 
Opcijo za 24 mesecev ali aneksom za popust za 24 mesecev. Obstoječi naročniki z veljavnim aneksom lahko informacije o načinu prehoda dobijo na prodajnih mestih. V paket vključene količine storitev, namenjene 
uporabi v slovenskih omrežjih (klici, sporočila SMS in MMS, prenos podatkov), veljajo v radijskem omrežju Tušmobila (prikaz omrežja: Tusmobil), 1000 enot pa je namenjenih uporabi med gostovanjem v omrežjih 
izbranih operaterjev v članicah EU, navedenih na spletni strani http://www.tusmobil.si/uploads/docs/pogoji/NARO%C4%8CNI%C5%A0KI%20PAKETI/Premium EU_vključene države_ operaterji.pdf (»operaterji EU«). 
Posamezna enota (»enota EU«) predstavlja 1 (eno) minuto klica, ki je vzpostavljen v omrežju enega izmed operaterjev EU in se zaključi pri uporabniku operaterja iz CONE 1 Cenika storitev v tujini, 1 (eno) poslano 
sporočilo SMS ter 1 (en) MB prenosa podatkov v omrežjih operaterjev EU. Obračunski interval pri koriščenju enot EU je za klice 60/60, za prenos podatkov pa 100 kB. 1000 enot EU se naročniku dodeli ob sklenitvi 
naročniškega razmerja ter so mu na voljo za obdobje 12 mesecev (v nadaljevanju tudi: obračunsko obdobje). Po preteku 12 mesecev se naročniku paketa PREMIUM EU vsakih 12 mesecev dodeli novih 1000 enot 
EU. Neporabljene enote EU se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. Po porabi dodeljenih enot EU se storitve med gostovanjem v omrežjih operaterjev EU obračunavajo po Ceniku storitev v tujini, ki velja za 
CONO 1. Storitve, opravljene iz radijskega omrežja ponudnika nacionalnega gostovanja (prikaz omrežja: Tusmobil Mobitel ali znak za gostovanje), in storitve po porabi vključenih količin paketa namenjenih porabi 
v slovenskih omrežjih, se obračunavajo dodatno po Ceniku. Dodatna kartica SIM, ki ima dodeljeno svojo naročniško številko, deli vse zakupljene količine storitev paketa Premium EU z drugo naročniško številko. 
Vse dodatne storitve oz. storitve po porabi vključenih količin, ki niso del paketa Premium EU in so opravljene iz dodatne kartice SIM, se obračunavajo v skladu s cenami, določenimi v Osnovnem ceniku storitev v 
notranjem prometu, Mednarodnimi tarifami za klice v tujino za naročnike in veljavnimi cenami gostovanja. Vključene storitve ne veljajo za storitve na posebnih in komercialnih številkah. Razen v delu, kjer veljajo 
enote EU, vključene količine storitev niso na voljo za klice in sporočila SMS v tujino ali klice/sporočila SMS, ki so prejeti v tujini ali vzpostavljeni iz tujine, ter prenos podatkov v tujini. Za paket PREMIUM EU veljajo 
Pogoji uporabe paketa PREMIUM EU. Ob sklenitvi naročniškega razmerja se naročniku obračuna enkratni strošek priključnine v višini 12 EUR. Vse cene vključujejo DDV. Ponudba velja za fi zične in pravne osebe. 
Pred sklenitvijo naročniškega razmerja lahko informacije o podrobnostih ponudbe dobite na www.tusmobil.si, brezplačni številki 080 700 700 in na vseh prodajnih mestih.Bon za popust do vrednosti 120,00 EUR 
za nakup mobilnega terminala v naročniškem paketu Premium EU velja od 21. 5. 2015 do 31.7. 2015 v primeru sklenitve ali podaljšanja naročniškega razmerja ob hkratni sklenitvi aneksa za razširjeni paket za 24 
mesecev k prvi in/ali drugi naročniški številki, vključeni v paket PREMIUM EU. Bon je mogoče uveljaviti za popust na mobilne terminale, ki so objavljeni na spletni strani http://www.tusmobil.si/mobilni-telefoni. Če 
plačilo za mobilni terminal pred upoštevanjem popusta ne dosega 119 EUR, se popust upošteva na način, da je plačilo za mobilni terminal s popustom najmanj 1,00 EUR. Bon za popust ni združljiv z drugim bonom 
za popust, akcijskimi popusti ali ugodnostmi in ugodnostmi za zveste naročnike. Bon je prenosljiv na drugo osebo. Več informacij poiščite na 080 700 700, strani http://tusmobil.si in na vseh prodajnih mestih.

Velja do 31.7.2015

zato sedaj lahko povsem trdo cestno podvozje in gladke 
gume. 
Nič čudnega ni, da je 2013 Sebastian Loeb v ekstremnem 
cestnem Peugeotu razstrelil prejšnji rekord za več kot 
minuto in pol s časom 8m 13s, ki bo verjetno ostal 
absolutni rekord dirke na Pikes Peak še mnogo časa. 
Njegova rekordna vožnja na vrh Pikes Peaka je prava 
avtomobilistična umetnina. Močno vam priporočam 
ogled na YouTube, v iskalnik morate le vpisati »loeb pikes 
peak«.
Električni dirkalniki so zelo konkurenčni na dirki Pikes 
Peak, saj z višino ne izgubljajo moči. Lani sta električna 
dirkalnika uspela dobiti drugo in tretje mesto, letos pa 
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VSA

VRHUNSKA
OPREMA
NA ENEM

MESTU!

Generalni zastopnik in serviser

Za napake v tisku ne odgovarjamo

AS Domžale Moto center d.o.o.
Blatnica 3A 1236 Trzin
01 562 37 00, www.ascenter.si, info@ascenter.si

so električni avtomobili povsem dominirali v vseh razredih 
ter pobrali prav vse zlate lovorike. 
V času, ko dirkanje postaja vse bolj klinično, regulirano in 
strogo nadzirano, dirk, kjer nevarnosti na voznika prežijo 
v vsakem ovinku, ni veliko več.  Dogodki, kakor so Pikes 

Peak, so redke izjeme, ki še imajo starodoben čar divjih 
dirk, kakršne so bile Targa Florio in Mille Miglia.

Tekst: Erazem Zver
Foto: ISC
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Po petih letih prevlade Audija je po 17 letih spet slavil Porsche. Slovita nemška 
tovarna športnih avtomobilov, poznana po zmagah na največjih svetovnih 
dirkah, se je zopet veselila nove velike zmage. Prva zasedba Porscheja, za katero 
sta ob dirkaču Formule 1 Nicu Hulkenbergu vozila še Earl Bamber in Nick Tandy, 
je poskrbela za že 17. zmago nemškega proizvajalca na tej prestižni dirki.

24h Le Mansa

PORSCHE 
PONOVNO 

NA VRHU
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Dvojno zmago Porscheja je potrdila še zasedba 
Timo Bernhard, Mark Webber, Brendon Hartley, 
šele tretji pa je bil lanski zmagovalec v Audiju 
Andre Lotterer s sovoznikoma Marcelom 

Fässlerjem in Benoitom Treluyerjem. V dosedanjih 83 
izvedbah dirke v Le Mansu ima Porsche največ zmag, 
17, sledi Audi s 13 uspehi, tretji je Ferrari z devetimi. Za 
Porsche pa je letošnje slavje tudi prekinitev kar 17 let 
dolge zmagovalne suše. Nico Hulkenberg, ki je prvič 
nastopil na tem tekmovanju, je prvi aktivni voznik 

Formule 1, ki je slavil tudi v Le Mansu po letu 1991, ko 
je slavil Belgijec Bertrand Gachot. Njegovo moštvo sta 
dopolnila Novozelandec Earl Bamber in Britanec Nick 
Tandy. V prvem Porscheju 919 Hybrid so imeli na koncu 
po 5383 prevoženih kilometrih, v katerih so nanizali 
395 krogov, krog naskoka pred posadko v enakem 
dirkalniku, v katerem sta bila poleg nekdanjega dirkača 
Formule 1 Avstralca Marka Webbra še Nemec Bernhard 
in Novozelandec Hartley. Lanski zmagovalci so bili 
tokrat z Audijem R18 e-tron quattro prepočasni za dva 

kroga. Tihi favorit japonska Toyota nikakor ni mogla priti 
blizu hitrim Porschejem, ki so svojo moč pokazali že na 
uradnih treningih. Izgleda, da Toyota ni znala konstruirati 
hibridnega dirkalnika po novih pravilih, saj je bila lansko 
leto najhitrejši bolid na dirki in le smola je prinesla Audiju 
zmago. Tudi Nissan s svojo konstrukcijo dirkalnega 
hibrida s šestvaljnikom v nosu in pogonom na prednja 
kolesa sploh ni mogel v korak s prehitrimi Porscheji, 
ki po nekaterih informacijah skupaj z električnim 
pogonom razvijejo okrog 1300 konjskih moči pri samo 

870 kilogramih skupne teže. Tako kot na treningih se 
je dirka razvijala takoj po štartu. Vodilni je bil Porsche 
št. 17 z bivšo zvezdo Formule 1 Markom Webbrom, a 
je tekom dirke vodstvo prevzel Porsche št. 19 z Nikom 
Hulkebergom za volanom. Škoda, da je Honda Fernandu 
Alonsu prepovedala nastop za Porsche v Le Mansu, saj bi 
boj titanov popestril to mogočno dirko. Audi je s svojo 
nemško kvaliteto zadržal pozicijo v ospredju, vendar je 
moral priznati premoč tovarni iz istega koncerna. Kljub 
temu je zavzel odlično tretje in četrto mesto.
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Nico Hülkenberg, ki je prvič nastopil 
na tem tekmovanju, je prvi aktivni 

voznik Formule 1, ki je slavil tudi v Le 
Mansu po letu 1991

““

Nico Hülkenberg in Mattias Müller - 
predsednik uprave tovarne Porsche
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Izidi:

1. Hülkenberg-Bamber-Tandy (Nem/NZl/Vbr/Porsche 919 Hybrid) 395 krogov
2. Webber-Bernhard-Hartley (Avs/Nem/NZl/Porsche 919 Hybrid) + 1 krog
3. Treluyer-Fässler-Lotterer (Fra/Švi/Nem/Audi R18 e-tron quattro) + 2 kroga
4. Jarvis-Duval-Di Grassi (VBr/Fra/Bra/Audi R18 e-tron quattro) + 3 krogi
5. Dumas-Jani-Lieb (Fra/Švi/nem/Porsche 919 Hybrid)  + 4 krogi
6. Wurz-Sarrazin-Conway (Avt/Fra/VBr/Toyota TS040 Hybrid) + 8 krogov
7. Albuquerque-Bonanomi-Rast (Por/Ita/nem/Audi R18 e-tron quattro) + 8 krogov
8. Davidson-Buemi-Nakajima (VBr/Švi/Jap/Toyota TS040 Hybrid) + 9 krogov
9. Lapierre-Bradley-Howson (Fra/VBr/VBr/Oreca-Nissan)  + 37 krogov
10. Turvey-Evans-Dolan(Vbr/Vbr/Vbr/ Jota Gibson-Nissan )  + 368 krogov

 V razredu LMP 2 je slavila Oreca z Nissanovim motorjem 
in v razredih GT je med profesionalci slavila Chevroletova 
Korveta in pri amaterjih Ferari Italia.
Skok Porscheja na vrh po lanski vrnitvi na dirko pomeni 
veliko osvežitev za to naporno tekmovanje, ki so ga prvič 
izvedli leta 1923. V prihodnje pa bo Le Mans verjetno 
še bolj zanimiv, saj se bo konkurenci najmočnejših 
dirkalnikov pridružil še Ford, zelo verjetno pa tudi BMW 
in Mazda, ki je tukaj slavila leta 1991.

Tekst: Matjaž Tomlje
Foto: ISC
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V razredu LPM2 se je kot sponzor predstavil tudi urarski gigant Franck Muller

Wolf Racing je nastopil v razredu LMP2 
in zasedel 16. mesto.



Formula 1

Svetovni prvaki 
pozivajo k bolj 
nevarni formuli 1 
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Räikkönen, ki je leta 2007 osvojil naslov svetovnega 
prvaka Formule 1 in je eden izmed najbolj 
izkušenih dirkačev v karavani, je zelo glasen kritik 
sodobne generacije dirkalnikov Formule 1, ki 

so tudi do 10 sekund počasnejši od tistih, s katerimi je 
tekmoval pred desetletjem. 
‘’Ko sem prišel v Formulo 1, je bilo razburljivo za vsakogar. 
Ta šport je res pomenil čisto špico, a to je že dolgo časa 
nazaj. Pričakovali bi, da bodo dirkalniki vse hitrejši in bolj 
razburljivi, a prišlo je do sprememb v pravilih. Trudijo se, 
da bi bili počasnejši. Prepričan sem, da je nekaj treba 
narediti, da bo bolj razburljivo za ljudi in da bodo tudi 
resnično videli hitrost. Formulo 1 je treba narediti malo 
bolj nevarno. To je del igre. Ne želimo, da bi se kdorkoli 
poškodoval, a šport je treba narediti bolj razburljiv,’’ je 

za Canal + debato o bolj nevarni Formuli 1 sprožil Kimi 
Räikkönen. 
Na Finčevo modrovanje se je ekspresno odvzal trikratni 
svetovni prvak Niki Lauda (1975, 1977, 1984), ki je za 
Bild zatrdil, da bi morali dirkalniki Formule 1 postati 
težje vodljivi, posledično pa bi spet začeli izstopati tisti 
najbolj talentirani dirkači: ‘’Najpomembnejša stvar je ta, 
da bi dirkalniki F1 spet morali postati stroji, ki jih je težko 
upravljati. Ko sem sam preklopil iz Formule 2 v Formulo 
1, sem se posral v spodnjice! Formula 1 mora spet postati 
prepoznavna po pravih moških in ne po mladeničih, ki 
se igrajo z gumbi na volanu. V Formuli 1 bi morali biti 
samo dirkači z vrhunskimi dirkaškimi sposobnostmi.  
Šport ne sme postati nevarnejši, temveč bolj tvegan. Ne 
pravim, da bi morali varnost zanemariti. Časa ne moremo 

gumbe. In v trenutku, ko bodo dirkalniki hitrejši, se bo 
vznemirjenje pri dirkačih in gledalcih takoj povečalo. 
Izgubili smo skrajni limit in faktor tveganja.’’
Lauda pa odločno nasprotuje predlogom, da bi s pravili 
umetno vzpostavili razburjenje, kot je denimo tisto, 
da bi po kvalifikacijah obrnili vrstni red. ‘’Vsaka vrsta 
manipulacije je najslabša stvar, ki jo lahko narediš športu. 
To se ne sme zgoditi.’’
Še ena legenda Formule 1, prav tako Avstrijec, Gerhard 
Berger pa je Skyju razložil, da vidi glavni problem v preveč 
zapletenih pravilih: ‘’Ljudje danes težko razumejo ta šport. 
Prva DRS cona, druga DRS cona, to je preveč zapleteno. 
Potrebujemo avtošport, kjer bo dirkač predstavljal 
odločilen faktor, ne pa tehnologija, ki je v najslabšem 
primeru nihče ne razume.’’

zavrteti nazaj, a dirkač bi spet moral prevzeti nadzor 
nad dirkalnikom, ne pa kot je zdaj, da samo pritiska na 
gumbe. In  v trenutku, ko bodo dirkalniki hitrejši, se bo 
vznemirjenje pri dirkačih in gledalcih takoj povečalo. 
Izgubili smo skrajni limit in faktor tveganja.’’
Lauda pa odločno nasprotuje predlogom, da bi s pravili 
umetno vzpostavili razburjenje, kot je denimo tisto, 

Tudi štirikratni svetovni prvak F1 in eden izmed glavnih 
zvezdnikov športa, Ferrarijev Sebastian Vettel, je 
prepričan, da bi Formula 1 nujno potrebovala injekcijo 
nevarnosti in hrupa. Nemec se je za Bild vrnil v svoje 
otroštvo: ‘’Še zmeraj se lahko spomnim, kako sem z 
očetom stal na dolgi ravnini v gozdu v Hockenheimu in 
poslušal hrumenje motorjev od daleč. Ko sem prvič vozil 
dirkalnik Formule 1, me je, pošteno povedano, bilo strah. 
Ne razumite me napačno – še zmeraj je težko upravljati z 
dirkalnikom Formule 1. A včasih si za to moral imeti večja 
jajca!’’
Vettlu je prikimal Williamsov tehničhi direktor Pat 
Symonds, ki je sodeloval s takšnimi šampioni, kot so 
bili Ayrton Senna, Michael Schumacher in Fernando 
Alonso ter z njimi osvajal naslove svetovnih prvakov. 

da bi po kvalifikacijah obrnili vrstni red. ‘’Vsaka vrsta 
manipulacije je najslabša stvar, ki jo lahko narediš športu. 
To se ne sme zgoditi.’’
Šport ne sme postati nevarnejši, temveč bolj tvegan. Ne 
pravim, da bi morali varnost zanemariti. Časa ne moremo 
zavrteti nazaj, a dirkač bi spet moral prevzeti nadzor 
nad dirkalnikom, ne pa kot je zdaj, da samo pritiska na 

Zadnji Ferrarijev svetovni prvak Formule 1 Kimi Räikkönen ima recept, kako 
pred različne medijske platforme in na tribune povrniti navijače – dirkalnike je 
treba narediti hitrejše in povečati faktor nevarnosti.  

“

“

Najpomembnejša stvar 
je ta, da bi dirkalniki 

f1 spet morali  postati 
stroji, ki jih je težko 

upravljati. Ko sem sam 
preklopil iz Formule 
2 v Formulo 1, sem se 
posral v spodnjice! 
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Britanec je za UOL razložil: ‘’Prepričan sem, da je današnje 
dirkalnike Formule 1 lažje voziti in to zaradi številnih 
razlogov. Primerjati pretekle dirkalnike z današnjimi stroji 
je nemogoče, ker so bili dirkalniki v osemdesetih letih 
živali. Inženirji so postali boljši, uspelo nam je narediti 
bolj učinkovite dirkalnike, ki jih je lažje voziti. Na primer, 
kolikokrat je dirkač moral odstopiti, ker je izbral napačno 
prestavo? To se danes več ne more zgoditi. Dirkači so 
tudi manj vključeni v razvoj dirkalnika iz preprostega 
razloga – ker je postal inženiring preveč sofisticiran. 
Lahko nadzorujemo večino stvari, a še zmeraj obstaja 
področje, v katerega ne moremo vstopiti. To je končna 
interakcija med človekom in strojem. In tam vstopi dirkač. 
V mnogih primerih nam bo dirkač povedal, da ima raje 
konfiguracijo, ki za nas nima prav nobenega smisla, a to 
moramo spoštovati.’’

Svetovni prvak Formule 1 iz leta 1992 Nigel Mansell 
je za Sky Sport News zatrdil, da je Formula 1 z uvedbo 
novih pravil šport oropala njegove magičnosti: ‘’Nekatera 
obstoječa pravila je treba spremeniti. DRS je napačna 
pomoč za prehitevanje in dirkaču ne daje možnosti, da 
bi igral šahovsko igro, ko prehiteva tekmeca. Tudi Pirelli je 
naredil nalogo, ki so mu jo dali. Gume bi se morale vrniti 
v čase, ko so bile zelo velike in robustne ter so nudile 
veliko oprijema. Če bo hotel dirkač pripeljati dirkalnik v 
ovinek in resnično pozno zavirati ter ga skušal postaviti 
malo postrani, bo to lahko storil, če bo imel večje gume 
in več oprijema. KERS je zelo uporabna stvar, ker dirkaču 
omogoča, da z njim upravlja v vsakem krogu, pa naj gre 
za napad ali obrambo. A vzemite nekaj teh pomagal 
dirkačem in jim pustite, naj dirkajo in dajte jim dirkalnike, 
na katere smo bili navajeni. Potrebujemo malo magije. 

Dirkačem ne dajemo možnosti, da bi lahko izrazili svojo 
kvaliteto. Preveč je pomagal in preveč inženirjev jim 
razlaga, kako morajo uravnotežiti dirkalnik. V mojih časih 
smo morali dirkači sami uravnotežiti dirkalnik!’’
Svetovni prvak F1 iz leta 2009 Jenson Button, ki je v 
športu že 16 let, je prepričan, da bi se morali vodilni možje 
Formule 1 pred sprejetjem novih pravil posvetovati z 
dirkači: ‘’Mislim, da lahko dirkači damo veliko, imamo 
veliko idej, kako bi šport naredili boljši. Lahko pomagamo, 
saj imamo izkušnje z različnimi dirkalniki in smo 
tekmovali v različnih pogojih. Zame je bilo najboljše leto 
v športu prvenstvo 2004. Imeli smo V10 motorje, trilitrske, 
900 KM, 21.000 vrtljajev, gumarsko vojno. Takrat je bilo 
super, a časi so se spremenili. Danes je zelo drugače. Ne 
potrebuješ velikih jajc, je bolj božanje. Na primer v ovinku 
Copse nekoč nismo imeli grelnikov za gume, a sem 

imel že v prvem krogu gumo na delovni temperaturi. 
Ko sem nazadnje šel skozi Copse v Silverstonu in sem 
imel vseskozi prekrmarjen dirkalnik, sem si rekel: Uau, 
to ni to, česar se spomnim. Potem sem se spomnil 
nasveta inženirja iz preteklosti: Imej non stop nogo na 
gasu. Ko sem šel v ta isti ovinek, sem imel nogo na tleh, 
izpuh je pihal in sem imel ogromno oprijema zadnje 
gume skozi ovinek. To mi je bilo všeč, to sem oboževal. 
Danes je zelo drugače. A to je še zmeraj Formula 1, še 
zmeraj tekmujem z najboljšimi dirkači na svetu, zato 
je vznemirjivo. Vendar imamo danes zelo drugačne 
občutke kot nekoč. In to je bilo samo štiri leta nazaj.’’ 

Tekst: Engelbert Osojnik
Foto: ISC

“

“

ko sem prišel v 
formulo ena, je 

bilo razburljivo za 
vsakogar. Ta šport 
je res pomenil čisto 

špico, a to je že dolgo 
časa nazaj
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Formula 1 – VN Kanade

Hamilton v 
Montrealu 
spet profesor 
dirkanja
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Britanec je na sedmi dirki sezone vodil od štarta 
do cilja in moštvenemu kolegu Nicu Rosbergu 
ni dovolil, da bi mu spet ukradel dragoceno 
lovoriko. To je bila njegova četrta zmaga od 

sedmih možnih. Nemec, ki je v monaški kneževini slavil 
podarjeno zmago, je bil za kanadski triumf prekratek za 
dobri dve sekundi. Tretje mesto oziroma zadnja stopnička 
v Montrealu je pripadla Williamsovemu Valtteriju Bottasu, 
ki je izkoristil napako Ferrarijevega voznika Kimija 
Räikkönena. Finec se je kmalu po izhodu iz boksov zavrtel 
v enem izmed ovinkov in se moral po 70 odpeljanih 
krogih zadovoljiti s četrtim mestom. Za tolažbo mu je bil 
najhitrejši krog na dirki. Izjemen vtis sta v Kanadi pustila 

Ferrarijev Sebastian Vettel in Williamsov Felipe Massa. 
Vettel je z 19. mesta napredoval na peto, Massa pa s 15. na 
šesto. Dirkači, ki tekmujejo z Renaultovimi motorji, so bili 
na kanadskih ravninah pričakovano nebogljeni. Najboljši 
je bil Red Bullov Daniil Kvyat, ki je zasedel deveto mesto 
in to s krogom zaostanka. Pred njim pa šest dirkačev z 
Mercedesovimi motorji in dva s Ferrarijevim. Popolno 
katastrofo pa je doživelo partnerstvo McLaren-Honda. 
Fernandu Alonsu je dirkalnik izdihnil v 44. krogu, Jensonu 
Butttonu pa 10 krogov kasneje.  

Tekst: Engelbert Osojnik
Foto: ISC

Mercedesov dirkač F1 Lewis Hamilton je po blamaži v Monte Carlu, ko je tudi 
po lastni krivdi izgubil gotovo zmago, v kanadskem Montrealu dokazal, da še 
zna odpeljati popolno dirko brez napak. 

Kimi Räikkönen
Ferrari

Sebastian Vettel
Ferrari

Felipe Massa
Williams

7.

8.

9.

Lewis Hamilton
Mercedes

Nico Rosberg
Mercedes

Valteri Bottas
Williams

Pastor Maldonado
Lotus

Nico Hulkenberg
Force India

Daniil Kvyat
RedBull Racing

4. 

5.

6.

1. 

2.

3.

Rezultati VN Kanade:
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Formula 1 – VN Avstrije

Rosberg 
v Avstriji 

Hamiltonu 
primazal boleco 

klofuto

Medtem ko je Mercedesov dirkač F1 Lewis Hamilton moštvenemu kolegu Nicu 
Rosbergu dal lekcijo na kvalifikacijah VN Avstrije, pa je bil Rosberg najhitrejši, 
ko je bilo to najbolj potrebno. Na dirki, na kateri je v žep pobasal tretjo zmago 
v sezoni in maksimalno število 25 točk. 
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Kimi Räikkönen
Ferrari

Sebastian Vettel
Ferrari

Felipe Massa
Williams

7.

8.

9.

Lewis Hamilton
Mercedes

Nico Rosberg
Mercedes

Valteri Bottas
Williams

Pastor Maldonado
Lotus

Nico Hulkenberg
Force India

Daniil Kvyat
RedBull Racing

4. 

5.

6.

1. 

2.

3.

Rezultati VN Kanade:

Nico je v 71 krogih do Lewisa naredil razliko več 
kot 8 sekund in mu s tem dal jasno vedeti, 
da ne misli popuščati v lovu za svojim prvim 
naslovom svetovnega prvaka. Na stopničkah 

je Mercedesovima dirkačema družbo delal Williamsov 
Felipe Massa, ki pa je za Rosbergom zaostal že več kot 
17 sekund. Ferrari je tudi drugo dirko zapored ostal brez 
stopničk. Sebastianu Vettlu je zanje zmanjkalo pičle 
pol sekunde. Popoln polom je v avstrijskem dirkaškem 
koncu tedna doživel Kimi Räikkönen. Finec je najprej 
obtičal v prvem delu kvalifikacij in dirko začel s 14. 
štartnega položaja. Na dirki je odpeljal manj kot krog. Po 

nekaj ovinkih je namreč izgubil nadzor nad dirkalnikom, 
povleklo ga je v zaščitno ograjo, s seboj pa je odnesel še 
McLarnovega Fernanda Alonsa. Räikkönen je imel srečo 
v nesreči, saj bi mu kaj lahko Alonso s prednjim krilcem 
poškodoval glavo. Dirkači z Renaultovimi motorji tudi v 
Avstriji niso bili konkurenčni za najvišja mesta. Čast je z 
osmim mestom skušal rešiti novinec Max Verastappen s 
Toro Rossom. Red Bull je bil na stezi, ki je v njegovi lasti, 
katastrofalen: Daniel Ricciardo je z desetim mestom ujel 
zadnjo točko, Daniil Kvyat pa je bil 12.

Tekst: Engelbert Osojnik, Foto: ISC
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Hamiltonov 
Grand Slam 

v času 
Wimbledona

Formula 1 – VN Velike Britanije
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naša najboljša slika 
do sedaj

Vaša zgodba.
S podrobno sliko 4K.

FDR-AX100

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

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

živahne in neverjetno podrobne posnetke.

Štirikratni detajl slike Full HD

Na dan, ko so imeli teniški igralci in igralke na najprestižnejšem teniškem turnirju 
na svetu, v Wimbledonu, prost dan, je v bližnjem Silverstonu izjemno garal Lewis 
Hamilton, ki si je pred domačo publiko pridirkal suvereno zmago na VN Velike 
Britanije.

Največji motoršportni spektakel 
na Otoku si je prišlo ogledat 
neverjetnih 140 tisoč 
navijačev, kar je najboljši 

izplen za organizatorje po letu 1992, ko 
je v formuli 1 kraljeval Nigel Mansell, 
prav tako Britanec. Hamilton si je v času 
Wimbledona prisvojil dirkaški Grand 
Slam: na kvalifikacijah je s 46. najboljšim 
štartnim položajem postal tretji 
najuspešnejši dirkač vseh časov (pred 
njim sta le še Michael Schumacher in 
Ayrton Senna), na dirki je v žep pobasal 
38. zmago v karieri (pred njim le še 
Schumacher, Prost, Senna in Vettel), za 
češnjo na torti pa postavil še najhitrejši 
čas kroga na dirki. Kljub temu, da je slavil 
z velikansko prednostjo 10 sekund pred 
moštvenim kolegom Nicom Rosbergom, 
pa mu na začetku dirke sploh ni dobro 
kazalo. Na štartu je zaspal, zato ga je 
prehitel tretji Williamsov Felipe Massa, 
ki je preskočil tudi Rosberga in vodil vse 
do 20. kroga. V prvem krogu je prišlo 
do masovnega trčenja, v katerega so 
bili vpleteni Lotusova dirkača Romain 
Grosjean in Pastor Maldonado ter 
McLarnova voznika Jenson Button in 
Fernando Alonso. 
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Prvi trije so bili prisiljeni odstopiti, zadnji pa je 
nadaljeval z dirko in z desetim mestom osvojil svojo 
prvo točko z letošnjim McLarnom.  Incident je na stezo 
priklical varnostni avto. Ko se je umaknil, je Hamilton 
napadel Masso, a ga je prehitel še en Willliams, Valtteri 
Bottas. Končni razplet je odločila taktika postankov 
in nestanovitno vreme: nekaj časa je rahlo deževalo, 
enkrat pa se je tudi močno ulilo. V loteriji sta se najbolje 
znašli ekipi Mercedes in Ferrari. Hamilton se je zavihtel 
na prvo mesto, Rosberg na drugo, Vettel pa na tretje. 
Massa in Bottas sta bila na četrtem in petem mestu 

največja osmoljenca. Mercedes je s 17. dvojno zmago 
na večni lestvici prehitel Red Bull, ki je briljiral med leti 
2010 in 2013. Primat še zmeraj držita Ferrarista Michael 
Schumacher in Rubens Barrichello, ki sta se ustavila pri 
številki 24. Hamilton je s peto letošnjo zmago Rosbergu 
na dirkaški lestvici svetovnega prvenstva zbežal 
na razliko 17 točk. Tretji Vettel po devetih dirkah za 
Britancem zaostaja 59 točk

Tekst: Engelbert Osojnik
Foto: ISC
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Red Bull Racing
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WRC - Sardinija in Poljska

Ogierjev 
zmagoviti
stampedo

ne poneha

Aktualni svetovni prvak Sebastien Ogier je osvojil reli po Sardiniji že tretje leto 
zapored, prav tako pa je zmago zabeležil na Poljskem in s tem že petič zmagal 
v letošnjem WRC prvenstvu. Na Sardiniji je kar 15 preizkušenj sicer vodil 
Hyundaijev voznik Paddon, ki je na koncu zaradi težav moral zmago prepustiti 
Ogierju, sam pa je osvojil odlično drugo mesto. Na Poljskem je Ogierju ves čas 
za ovratnik dihal Mikkelsen, trojno VWjevo slavje pa je uspel preprečiti Tanak.
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Paddon je presenetil prvi dan, ko je dopoldne 
osvojil tri preizkušnje izmed uvodnih štirih in si 
pripeljal 23-sekundno prednost pred drugim 
Latvalo, ki pa je v popoldanskem delu preizkušenj 

moral drugo mesto prepustiti Ogierju, saj je prebil gumo 
in izgubil dragocene sekunde. Ogier je najhitreje odpeljal 
zadnjo preizkušnjo dneva in se Paddonu približal na 8,8 
sekunde.
Naslednji dan je Paddon začel odločno, celo dopoldne ni 
popuščal in svojo prednost je minimalno celo povečal na 
9,3 sekunde. Popoldne pa je imel malce smole in se je na 
SS17 zavrtel in tako predal prednost Ogierju, za nameček 
pa je na naslednji preizkušnji še udaril ob kamen, 
zaradi česar se mu je nevarno približal Østberg, ki pa je 
predrl gumo in tako z več kot minutnim zaostankom 
Paddonovo drugo mesto po dveh napakah ni bilo 
ogroženo. Četrti je predzadnji dan zaključil Neuville, 
peti je bil Evans, na šestem mestu z že osemminutnim 
zaostankom pa je bil Latvala, ki je moral dve preizkušnji 
odpeljati s polomljenim vzmetenjem, potem ko je zadel 
skalo.
Zadnji dan je vodilni Ogier potrdil prevlado z najhitreje 
odpeljanimi vsemi štirimi preizkušnjami in tako zmagal 
z več kot tremi minutami prednosti pred Paddonom, 
Hyundaijevo odlično formo pa je s tretjim mestom 
potrdil še Neuville. Meeke, Mikkelsen, Kubica in Sordo so 
bili zaradi številnih napak in tehničnih težav na koncu vsi 
kvalificirani pod Rally2 pravili.
Na Poljskem je Ogier zmagal pred moštvenim kolegom 
Mikkelsenom in tretjeuvrščenim Tanakom. Prvi dan je 
najhitreje odpeljal uvodno preizkušnjo,  v dopoldanskih 
preizkušnjah naslednji dan pa je zdrsnil na tretje mesto. 
Z impresivno vožnjo je vodstvo prevzel Tanak, za katerim 
je Ogier zaostal 16,7 sekunde, vendar je do konca 
dneva stvari vzel v svoje roke in prvi dan zaključil na 

WRC trenutni vrstni red (7/13)
1. Sebastien OGIER 

161 točk   2.  ANDREAS MIKKELSEN            83 Točk  3.MADS OSTBERG 
69 točk4. JARI-MATTI LATVALA            66 točk            5.Thierry Neuville           58 točk
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prvem mestu z minimalno prednostjo 2,1 sekunde pred 
Mikkelsenom, Tanak pa je prvi dan zaključil kot četrti. V 
soboto je aktualni svetovni prvak svojo prednost pridno 
povečeval, vendar je Mikkelsen uspel držati priključek 
z njem. Tanak se je uspel kljub težavam z zavorami in 
napačno izbranimi gumami prebiti nazaj na tretjo mesto, 
kar mu je omogočil tudi Latvala, ko je zadel drevo in se 
zaletel, za nameček pa je moral zaradi 40-sekundnega 
pribitka časa tudi četrto mesto prepustiti Paddonu.
Ogier je z dvema zmagama in osvojenima power 
stageoma osvojil maksimalni izkupiček 50 točk na dveh 
relijih in tako sedaj v skupnem seštevku vodi s 161 
točkami, na drugem mestu pa mu z 78 točkami manj 
sledi Mikkelsen, ki jih je zbral 83.

Tekst: Jan Grobelšek, Foto: ISC
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Rossi ugnal
Lorenza in
Marqueza

Jorge Lorenzo se je v Barceloni s četrto zmago zapored v razredu motoGP močno 
približal moštvenemu tekmecu Rossiju, loči ju le točka. Na dirkah v Jerezu, Le 
Mansu, Mugellu in Barceloni je vodil od starta do cilja in zrušil rekord Caseyja 
Stonerja po številu krogov v vodstvu ter prestavil mejnik s 83 na 103. Po besedah 
Španca se ta še zdaleč ne namerava ustaviti: “Šel bom po novo zmago, zadovoljen 
pa bom tudi s stopničkami!” V Assnu ni bilo zmage, bile pa so stopničke.

MotoGP - VN Španije in Nizozemske
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drugega mesta in pripravljal napad na vodilnega Lorenza. 
V tretjem krogu je izvedel napad, se uštel pri zaviranju, v 
zavoju zapeljal naravnost in končal v pesku. »Za odstop 
sem kriv povsem sam. Na domači dirki sem skušal dati 
od sebe 100 odstotkov in ker sem hotel preveč, sem storil 
napako.« Hondino čast je reševal le Pedrosa, ki je osvojil 
najnižjo stopničko in za vodilnim zaostal kar 20 sekund. 
Letos se pri Hondi spopadajo s kar nekaj težavami. Največ 
težav imajo pri vstopu v ovinke in po besedah Marqueza 
v garaži Honde še nimajo rešitve: »Še vedno iščemo 
način, kako povečati stabilnost motocikla z obrabljenimi 
gumami.« V celotnem dirkaškem vikendu Marqueza 

ponavadi doleti ravno obraten razplet kot Rossija. 
Običajno Marquezu uspe dober kvalifikacijski čas in 
start s prve vrste, medtem ko Rossi starta iz tretje ali celo 
četrte vrste, med dirko pa je Rossi v ospredju, Marquez ga 
polomi in konča slabše ali pa celo predčasno zaključi. V 
deželi tulipanov je tudi Rossi zmogel več kot zgolj sedmi 
startni položaj. Pred pričetkom VN Nizozemske je Rossi 
dejal, da v kolikor želi stopiti na najvišjo stopničko in se 
boriti z Lorenzom, mora napasti že na prvem treningu. 
Rossi je svojo obljubo izpolnil in kraljeval na prvem in 
tretjem treningu, drugega mu je speljal Dani Pedrosa. 
Za povrh je dosegel še prvi »pole position« po letu 2014 

Pri Yamahi se letos lahko pohvalijo z vrhunskimi 
rezultati in dosežki, ki ju beležita dva izjemna 
dirkača Lorenzo in Rossi. Slednji še vedno uživa 
status vodilnega v skupnem seštevku svetovnega 

prvenstva motoGP, a prednost pred drugim Lorenzom ni 
velika. 
Pred temperamentno 97 tisoč glavo množico je v 
Barceloni slavil Jorge Lorenzo na Yamahi, uspeh Yamahe 
pa je dopolnil še Italijan Valentino Rossi z drugim 
mestom. Rossi je priznal, da mu je zmago tudi tokrat 
odnesel slab startni položaj. “Odločilen je bil start, ker 
sem začel iz tretje vrste. Ko sem se približal Lorenzu, sva 
sicer imela enake čase, a on je imel prednost z začetka 
dirke.” Moštvenemu kolegu je Rossi dihal za ovratnik že 
po polovici dirke, a do napada ni prišlo. V kvalifikacijah 

sta sicer blestela dirkača Suzukija Aleix Espargaro s prvim 
kvalifikacijskim časom in Maverick Vinales z drugim. 
Espargaro je Suzukiju privozil prvi »pole position« po 
letu 2007, za povrhu pa popravil še rekord kroga, ki sedaj 
znaša 1:40,546. Heroj kvalifikacij se je v dirko pognal 
preveč zagnano in izgubil veliko mest, ki jih je poizkušal 
hitro nadoknaditi, a je v četrtem ovinku trčil v Crutchlowa 
in ga spodnesel. Dirko sta nadaljevala oba, nihče izmed 
njiju pa je ni končal. Crutchlow je zaključil v tretjem krogu, 
ker je ob trku ostal brez zadnje zavore, zaostajal za več kot 
minuto, brez zavore pa bi izgubil še dodatni dve sekundi 
na krog. Britanec je z nekaj smole v Barceloni zabeležil 
tako že svojo tretjo ničlo, tretjo ničlo pa si je nakopal tudi 
aktualni svetovni prvak razreda motoGP Marc Marquez, 
ki je dirko začel kot četrti, se že v prvem krogu prebil do 
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v Valenciji in to z rekordnim časom 1:32,627, kar je zanj 
že 61. najboljši dosežek v kvalifikacijah v karieri. Vodilni 
dirkač je imel v rekordnem krogu tudi nekaj težav, saj je 
skoraj trčil v Aleixa Espargaroja, ki je peljal na njegovi liniji 
in bil počasnejši. V zadnjem trenutku je Rossiju uspelo 
spremeniti smer, se izogniti trku ter si izboriti prvi »pole«. 
Drugi startni čas je tako pripadel Aleixu Espargaroju, 
tretjega si je prislužil Marc Marquez. Lorenzo je tokrat 
zamenjal vlogo z moštvenim tekmecem Rossijem in 
zmogel osmi kvalifikacijski čas ter upal, da se bosta v 
ospredju Rossi in Marquez ves čas prehitevala, tako bi 
se jima lahko hitro približal. Še zadnjič na sobotni dirki, 
saj bo v prihodnjem letu dirka na sporedu v nedeljo, kar 
je odredila Dorna, sta vseskozi vodilna Rossi in Marquez 
svoje navijače držala na nogah. Vodstvo sta si prvič 
izmenjala sedem krogov pred koncem dirke. Rossi je vrnil 
udarec Marquezu in ga prehitel tri kroge pred koncem, 
v zadnjem zavoju zadnjega kroga pa sta se celo zadela 

in Rossi je kar čez šikano prepeljal ciljno črto kot prvi. 
Dogodek si vsak razlaga po svoje, a mladi Španec se je 
tokrat vendarle nekaj naučil od bolj izkušenega Italijana. 
Kot pravi sam: »Motokrosa in nič drugega«. Marquez 
se je veliko bolje znašel na stari šasiji z novo nihajno 
vilico in s pogonskim agregatom, ki jo je preizkusil že 
na ponedeljkovih testiranjih po VN Katalonije in bil 
navdušen, Rossiju bolj ustreza nova. Tretji Lorenzo tokrat 
ni bil dovolj močan, da bi skozi dirko ogrozil vodilna. 
Varno na tretjem mestu je peljal od uvodnega kroga do 
cilja in zaključil s 15 sekundami zaostanka. Pedrosa, ki je 
startal z druge startne linije, je zaradi padca na jutranjem 
ogrevanju in poškodbe desne roke slabo začel dirko in 
izgubil veliko mest, na koncu pa zmogel osmo mesto. 

Tekst: Jana Mihor
Foto: Janez Papež, Dalibor Vuk, Blaž Majer, ISC


