
Polni smo besed o avtomobilih, a pozabljamo, da največ 
ljudi na svetu prepeljejo avtobusi. Da bi od blizu pogledali, 
kaj se dogaja v svetu avtobusov, smo se odpravili na 
največji svetovni sejem avtobusov, na WorldBus v 
belgijski Kortrijk. In res je bilo kaj videti! Seveda so bili 
najlepši razstavni prostori, podobno kot pri avtomobilih, 
pri največjih proizvajalcih v branži kot so Daimler bus, 
Man, Iveco, Volvo itd. Seveda niso za njimi zaostajali tudi 
drugi proizvajalci. Slovenci smo imeli včasih kar dva velika 
proizvajalca, mariborski TAM in Avtomontažo v Ljubljani. 
No, zdaj jih ni več. So pa postali veliki evropski proizvajalci 
Turki. V bistvu je proizvodnja avtobusov relativno 
preprosta. Velikani, kot sta na primer podjetji Mercedes 
in Man, proizvedejo nosilno šasijo z motornim sklopom 

in avtobusni karoseristi na to šasijo postavijo karoserijo; 
zvarjen kovinski skelet, ki ga oblečejo v panele in steklene 
površine, oblečejo z notranjimi oblogami, namestijo 
zračenje, gretje, video in stereo ter seveda sedeže in pred 
vami je avtobus. Nekateri manj poznani proizvajalci iz 
vzhodne Evrope in Indije pa motorne komponente in 
podvozja kupijo od različnih proizvajalcev avtobusnih 
tehnoloških komponent. Mi smo obiskali podjetje ZF, ki 
ga poznamo po izdelavi menjalnikov in diferencialov, ki 
nudi avtobusnim proizvajalcem cele pogonske sklope 
s podvozjem vred. Danes je tehnologija zelo podobna 
avtomobilski. Razlika je v glavnem v ogromnih merah, 
saj ti sklopi nosijo veliko večjo težo kot tisti v naših 
avtomobilih. Veliko zanimivost so poželi proizvajalci mini 

busov, ki jih vse več vidimo tudi pri nas. Gre v glavnem 
za predelave Mercedesovih tovornih modelov Sprinter. 
Prevladujejo turški in poljski predelovalci. Turški Erener je 
presenetil z luksuzno opremo iz karbona in prvovrstnega 
usnja. Veliko pozornosti so poželi električni avtobusi, 
ki jih predstavljajo praktično vsi proizvajalci. Glavni 
med njimi je pionir v proizvodnji električnih avtobusov, 
kitajsko podjetje BYD iz Shenzhena, ki je predstavilo svoj 
dvonadstropni električni avtobus, narejen v sodelovanju 
z mestom London, in nov 25-metrski bus. BYD je prodal 
že 3.500 električnih avtobusov in 4.000 naročenih čaka 
na izdobave. BYD je specialist za proizvodnjo baterij in 
njihove jekleno-fosforne baterije imajo zmogljivost za 250 
kilometrov vožnje brez polnjenja. Imeli smo čast spoznati 

njihovega predsednika gospoda Wanga Chuan-fuja, 
ki je eden najbogatejših Kitajcev, saj v svojem podjetju 
zaposluje 180.000 delavcev, ki ustvarijo za osem milijard 
dolarjev prometa. Z njim smo se pogovarjali o možnostih 
prodaje električnih avtobusov tudi v Slovenijo.  

Matjaž Tomlje

Veliki 4 in več kolesniki
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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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Tehnika, eleganca in udobje, je vodilo Francozov, na podlagi katerega so 6. oktobra leta 1955 javnosti prvič predstavili vozilo, 
ki ti je vzelo sapo. Poimenovali so ga „boginja žaba“. Z napredno tehnično rešitvijo v obliki revolucionarne aerodinamike, 
hidropnevmatskega vzmetenja in svetil, ki lahko svetijo v ovinek, se je model DS zapisal v avtomobilsko zgodovino. Že prvo 
uro po predstavitvi v francoski prestolnici so pri Citroënu prejeli 749 naročil za vozilo, do konca prvega dneva sejma 12.000, 
v 10 dneh do konca salona pa kar 80.000. Žaba je zgrajena precej enostavno, samonosna konstrukcija omogoča enostavne 
prilagoditve, zaradi zmanjšanja skupne mase je motorni pokrov iz aluminija, streha pa iz steklenih vlaken. Tiste, ki jih DS 19 z 
obliko ni osvojil, je prepričal na cesti, serijsko je zmagoval tudi na reli dirkah. Oktobra 1958 je bil DS 19 predstavljen v predelavi 
v limuzino s šoferjem, ki je imela poleg izključno črne barve karoserije še predelno steno med potniki in šoferjem s steklom, 
ki se je odpiralo navzdol. Za doplačilo je bilo mogoče dobiti tudi interfon, avtoradio in telefon. Do konca proizvodnje leta 
1975 so izdelali 1,33 milijona primerkov. Nasledil ga je model CX, za njegovega modernega naslednika pa lahko štejemo 
model C6. Kot kaže statistika o registraciji osebnih vozil, po naših cestah trenutno »vozi« še 15 takšnih DS-ov. DS želi francoske 
avtomobile ponovno popeljati med znamke višjega razreda. Ponudba obsega vozila DS3, DS3 cabrio, DS4, DS5, DS5LS in DS6 
ter popolnoma novega DS4 crossback z novo masko motorja, na kateri je nov logotim znamke DS, ki je zamenjal Citroenov 
trizob. S tako pestro ponudbo DS živi naprej, a vse to ne pomeni, da je slava DS 19 kaj manjša.

Fiat Doblo

Doblo že 15 let dokazuje, kako vsestransko in uporabno 
vozilo je. Oblikovan je z namenom, da zadovolji potrebe 
sodobnih in dinamičnih družin, ki avto uporabljajo sedem 
dni na teden in se z njim redno odpravijo na kakšen izlet, 
kjer prostor in uporaba nista nikoli ovira. V 15-ih letih so 
po vsem svetu prodali že 1,4 milijona vozil Doblo. Četrta 
generacija bistveno izstopa od prejšnjih modelov, saj je 
njegova zunanjost konkrentno preoblikovana, prav tako 
je bila notranjost vozila iz ergonomskega vidika deležna 
temeljite prenove, ki je še prostornejša in bolj uporabna. 
Novi Doblo je na voljo s pet- ali s sedemsedežno zasnovo 
– različica maxi, za potrebe invalidov pa je možno 
navadno različico povišati za 27 cm. Na voljo so trije 
motorji, v petih različicah opreme, za vstopni model pa 
je potrebno odšteti 12.690 evrov.
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Domače novosti

Najnovejši XF gre še korak dlje in se uvršča v sam vrh 
razreda poslovnih avtomobilov in predstavlja center 
prodaje med Jaguarjevimi vozili. Kako dobro se bo 
dejansko prodajal, bomo videli konec prihodnjega leta, 
do konca letošnjega leta pa pri Jaguarju ocenjujejo, da 
se bo za novi XF odločilo približno 22 Slovencev. Novi 
model je tehnološko bolj napreden, večji, prostornejši, 
a kljub temu za 190 kg lažji od predhodnika, s še bolj 
učinkovitimi in varčnimi motorji, obenem pa še zmeraj 
ostaja klasičen Jaguar, z značilno elegantno linijo, 
poudarjeno s športnimi elementi. Novi XF je na voljo s 

tremi dizelskimi in tremi bencinskimi motorji ter v petih 
različicah opreme: XF Pure, XF Prestige, XF Portfolio, XF 
R-Sport in XF S. Dvolitrski dizel je na voljo s 163 KM in 
s 180 KM, 300 KM pa razvije trilitrski dizelski agregat V6. 
Najšibkešji bencinar iz 2,0-litrskega motorja razvije 240 
KM, medtem ko najbolj brutalna različica XF proizvaja 
340 konjskih moči. Osnovni model XF s paketom opreme 
Pure in ročnim menjalnikom stane po ceniku 42.900 
evrov, a pri nas je takšen model na voljo s promocijskim 
popustim v višini 6.000 evrov, kar pomeni, da lahko že za 
36.900 evrov postanete lastnik novega Jaguarja XF.

Jaguar XF

60let linije DS
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Mercedes-Benz razreda A je 
zapeljal na slovenske ceste v 
prenovljeni luči. Gre za prenovo 
tretje generacije, ki je začrtala nove 
smernice v razredu hatchbackov 
leta 2012, ko se je svetovni javnosti 
predstavila prav v Sloveniji. S 
prenovo je novi razred A, kar se tiče 
zunanjega izgleda, dobil osvežene 
prednje in zadnje LED žaromete, 
v maski motorja je po novem 
le ena lamela, ki bolj poudarja 
športni karakter vozila, k čemur 
pa pripomore tudi prenovljen 

izgled zračnikov na prednjem 
odbijaču. Kabina je praktično 
ostala nespremenjena, z izjemo 
dveh pomembnih novosti. Po 
novem je tudi v razredu A preko 
stikala Dynamic Select mogoče 
izbirati med štirimi voznimi režimi, 
premierno pa bo od leta 2016 
dalje novi razred A prvi Mercedes, 
ki bo ponujal popolno integracijo 
mobilnega telefona preko 
sistema Apple CarPlay. Kar se tiče 
motorne palete, ostaja v večini 
enaka, dopolnjujeta jo le vstopna 

agregata A 160 (75 kW) in A 160 d 
(66 kW) ter športni model AMG A 
45, ki po novem razvije kar 15 kW 
več kot predhodnik, skupaj torej 
razpolaga z močjo 381 KM, kar ga 
okrona za najmočnejšo kompaktno 
limuzino v razredu. Novi razred A 
ponuja vozniku seveda tudi ducat 
asistenčnih sistemov, ki jih že 
poznamo iz drugih Mercedesovih 
modelov. Vstopni, bencinski model 
A 160 je na voljo od 22.500 evrov, 
za vstopno dizelsko izvedenko pa je 
potrebno odšteti še tisočaka več.

Mercedes-Benz razred A

Domače novosti
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VW pa ni izgubil samo častitljivega naslova »največji proizvajalec avtomobilov na svetu«. V Q3 je namreč izgubil tudi 
3,84 milijarde dolarjev – nemški proizvajalec tako gromozanske izgube ni beležil že 15 let. In čeprav se zdi situacija 
katastrofalna, finančno stanje VW-ja pravzaprav ni tako slabo. Prihodki od prodaje so bili v prvih treh četrtletjih višji za 
8,5% in podjetje poroča, da ima več kot $30 milijard likvidnostnih sredstev. A ker se globe in tožbe po celem svetu kar ne 
nehajo vrstiti, je vprašanje, ali bo to dovolj.

S 7,49 milijona dobavljenih vozil od januarja do septembra je Toyota ponovno prevzela vodilno vlogo v bitki, ki jo je 
izgubila pred nekaj meseci. Japonski avtomobilski proizvajalec je v prvih treh četrtletjih premagal tako Volkswagna (7,43 
milijona vozil) kot General Motors (7,15 milijona vozil). Medtem ko se VW-jev škandal z dizelskimi emisijami morda zdi 
enostavna razlaga za izgubo prvega mesta, ne pozabite, da je ameriška agencija za zaščito okolja kršitev sporočila šele 
18. septembra. Ko se je afera začela razgrevati, je v mesecu preostalo le še nekaj dni in potemtakem ni imela močnega 
vpliva na razvrstitev. Namesto tega je padec povpraševanja na Kitajskem verjetno odigral pomembnejšo vlogo. Tudi če 
nameščanje sporne programske opreme ne bo vplivalo na uvrstitev skozi Q3, bo zaradi negativnih posledic škandala 
in ustavljene prodaje popularnih modelov v pomembnejših trgih skoraj nemogoče, da bo VW v zadnjih treh mesecih 
nadoknadil zaostanek za Toyoto in se povzpel na vrh. 
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VW izgubil $3,84 milijarde 

Toyota ponovno največji proizvajalec avtomobilov na svetu

FIA išče neodvisnega F1 dobavitelja motorjev 

Stroški povezani s tekmovanje v Formuli 1 so gromozanski, zato je FIA predlagala številne ukrepe za njihovo zmanjšanje. Toda 
medtem ko se večina ekip s tem strinja, je en ključni igralec uveljavil svojo pravico veta in zaustavil pobudo. Na nedavnem 
sestanku F1 strategijske skupine so glasovali o uvedbi maksimalne cene, ki jo dobavitelj motorjev lahko zaračuna neodvisni 
ekipi za njihove energetske enote in jo sprejeli z veliko večino. A Ferrari, ki poleg Mercedesa, Renaulta in Honde dobavlja 
motorje, je podal veto na ukrep. S tem je FIA potrdila, da bo pričela z iskanjem zunanjega dobavitelja, ki bo zagotavljal 
motorje po nižji ceni. Nove V6 pogonske enote namreč ti štirje dobavitelji prodajajo za velike denarce – približno 20-27 
milijonov evrov na sezono, kar je več kot dvojnih 9 milijonov evrov, kolikor so morale ekipe odšteti za prejšnje V8 motorje. 
Ravno zato šef F1 Ecclestone meni, da je potrebno uvesti novega dobavitelja motorjev, ki ne bo imel svoje ekipe in ne bo 
favoriziral ter dobavljal privatnim ekipam po nižjih cenah. Več podjetij naj bi se zanimalo za mesto novega dobavitelja, med 
njimi je Bernie izpostavil Coswortha, britansko firmo, ki ima dolgo zgodovino v F1, segajoč nazaj do leta 1963.

Ferrari na Wall Streetu

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) je lani napovedal, da načrtuje prodajo 10 % Ferrarija v prvi javni ponudbi in razdeliti svoj 
preostali 80% lastniški delež svojim delničarjem. Odcepitev Ferrarija od FCA je del Marchionnove strategije za zmanjšanje 
dolga in pomoč pri financiranju €48-milijardskega investicijskega programa, ki se osredotoča na širitev Jeep, Alfa Romeo in 
Maserati blagovnih znamk v svetovnem merilu. FCA je naredila korak naprej 21. oktobra, ko je začela trgovanje vrednostnih 
papirjev na newyorški borzi. Prodaja 10 % Ferrarijevih delnic po ceni 52 dolarjev za delnico je FCA-ju prinesla 893 milijonov 
dolarjev svežega kapitala. Ko pa bo v začetku naslednjega leta prepisala preostali 80% delež v Ferrariju na svoje delničarje, 
bo zaslužila okoli 4 milijarde dolarjev. Takrat bo največji delničar postal Exor, holdinška družba za družino Agnelli (30 %), 
preostanek družbe v višini 10 odstotkov pa si bo lastil sin ustanovitelja italijanske avtomobilske ikone Piero Ferrari, ki je z 
uvrstitvijo delnic na newyorško borzo postal milijarder. 

Zanimivosti
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23. edicijo največjega in najstarejšega sejma avtobusov na svetu Busworld Kortrijk je obiskalo skoraj 35 tisoč profesionalnih 
obiskovalcev iz 118-ih držav, kar je največ v zgodovini in 9 % več kot lani. Tudi na ravni razstavljalcev je bil Busworld Kortrijk 
največji doslej s 411 podjetji iz 36-ih držav. Poleg tega je sejem potrdil splošni preboj alternativnih pogonskih sklopov, saj 
je skoraj vsak proizvajalec predstavil vsaj eno vozilo z alternativnim motorjem.

Želite voziti novo Bentley Bentaygo, vendar nočete čakati na dostavo? Potem je Bentleyjev Power on Ice program kot 
nalašč za vas. Britanski proizvajalec avtomobilov edinstvena testiranja na ledu gosti že več let, toda tokrat bodo udeleženci 
med prvimi, ki bodo raziskovali Bentaygine izredne zmogljivosti v eni najlepših pokrajin na svetu. Na 10-ih ledenih stezah, 
ustvarjenih na vrhu zamrznjenih jezer na Finskem, pa ne bodo divjali le z najhitrejšim SUV-om na svetu, temveč bodo 
do roba zmogljivosti prignali tudi Continentale, Flying Spure in celo najbolj zmogljivi model znamke – GT3-R. Za dva dni 
razburljivega usposabljanja za vožnjo na ledu bo poskrbela izredno izkušena ekipa Ice Driving s štirikratnim svetovnim 
WRC prvakom in rekorderjem na ledu Juha Knakkunenom na čelu, ki je osebno načrtoval vsako od desetih zahtevnih 
ledenih stez. Gostje se bodo po adrenalina polnem dnevu odpočili v čudovitem hotelu Chalet Ruka Peak blizu polarnega 
kroga, ki bo s sodobno finsko kuhinjo, z dimno savno, zunanjim jacuzzijem in osupljivimi razgledi zagotovil popolno 
sprostitev. Ne pozabimo pa še na zaključek spoznavanja finske kulture – nočno odpravo do historične kmetije jelenov, 
kamor bodo goste s sanmi popeljali haskiji. Štiridnevna nepozabna izkušnja pa ne pride poceni – odšteti bo potrebno 
vsaj 11.900€.

Dobili smo še en dokaz, da avtomobili in 
potrošniška elektronika postajajo eno, saj je 
generalna direktorica General Motors Mary 
Barra potrdila, da bo predstavila vodilno misel 
na prihajajočem sejmu elektronike CES v Las 
Vegasu. Razpravljala bo o GM-ovih poskusih 
prilagajanja konceptu osebne mobilnosti in 
s tem povezanimi morebitnimi partnerstvi z 
velikimi tehnološkimi podjetji kot je npr. Google. 
Podpredsednik GM Mark Reuss je nadaljne zatrdil, 
da se podjetje mora razvijati v smeri povezljivosti 
in avtonomnosti, ker bo v primeru vztrajanja pri 
sedanjih modelih avtomobila propadlo. Prav 
zato se zanimajo za partnerstvo z Googlom, da 
bi skupaj pripeljali samovozeča vozila na trg. Že 
lani so z avtomobili povezane teme podčrtale 
sejem, letos pa pričakujejo, da se bo število 
avtomobilskih razstavljalcev povečalo za 25 %, 
in sicer naj bi jih bilo 115. CES-a seveda ne bodo 
zamudili največji svetovni proizvajalci: Audi, BMW, 
Fiat, Chrysler, Ford, GM, Hyundai, Mercedes-Benz, 
Toyota in Volkswagen.

Busworld Kortrijk pritegnil skoraj 35 tisoč obiskovalcev

Mary Barra bo predstavila
vodilno misel na CES-u
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Nepozabna izkušnja 
Bentley Power on Ice
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Kolekcija Ermenegildo Zegna in Maserati 

Liga NBA je postala pravo središče odlične 
moške mode z igralci, kot sta Dwight Howard in 
LeBron James, ki se na vseh uradnih dogodkih 
pojavita urejena od glave do pet. Nedavno 
pa se je košarkaška zvezda New York Knicksov 
Carmelo Anthony odel v kolekcijo Ermenegildo 
Zegna in Maserati, ko je v italijanskem Triveru 
testiral mogočen Maserati Ghibli S Q4, s čimer 
je dokazal, da ima prav tolikšen občutek za stil 
kot za igranje košarke. Osemkratni NBA all-
star igralec je tako pomagal predstaviti novo 
kolekcijo prvovrstnih modnih dodatkov, ki 
dopolnjuje nedavno lansirano možnost dodatne 
opreme Ermenegildo Zegna, s katero lahko 
modela Ghibli in Quattroporte popeljete na 
novo raven luksuza. 

Car Shoe po meri narejeni mokasini 

Leta 1963 je italijanski čevljar Gianni Mostile prejel patent 
za svoj edinstveni izum – usnjen mokasin s perforiranimi 
gumijastimi bunkicami na podplatih. Ta originalni dizajn je 
postal odskočna deska za ustanovitev italijanske znamke 
Car Shoe, ki je osredotočena zgolj na ustvarjanje čevljev, 
ki se nosijo med vožnjo. Njihov najnovejši projekt je linija 
mokasinov narejenih po meri, s katerimi želijo kupcem 
podati neprimerljivo izkušnjo. Ti bodo lahko izbirali med 
štirimi vrstami usnja in več kot tridesetimi barvnimi 
odtenki. In ker je vsak Car Shoe ročno šivan v najboljših 
evropskih usnjarnah, ne preseneča visoka cena 1600€.

Voznikovi modni dodatki

Kolekcija Pininfarina Icon85 

Slovito italijansko oblikovalsko podjetje Pininfarina 
praznuje svojo 85. obletnico s kolekcijo Icon85, 
ki obsega šest ekskluzivnih izdelkov, vtisnjenih s 
podpisom Pininfarina. V kolekciji boste našli zlato-modro 
zapestnico, trendy sončna očala z aluminijastimi okvirji in 
s pozlačenimi detajli, elegantno mornarsko modro polo 
majico z logotipom 85, natisnjenim v 23-karatnem zlatu 
na sprednji strani in rokavu, po meri narejeno modro 
usnjeno potovalno torbo in nalivnika, izdelana iz grafita 
ali kovinske zlitine. Vsak kos bo primerno omejen na 85 
primerkov v čast obletnici blagovne znamke. 
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Pooblaščeni prodajalci: Maribor - AVTO KOLETNIK, tel.: 02/23 40 563; Vrhnika - AVTO SERVIS KRŽIČ, tel.: 01/75 57 220; Kranj - SERVIS ŠTERN, 04/20 13 510. 
Slika je simbolična. *Podaljšana garancija 5 let ali 150.000 km je ob doplačilu na voljo vsem kupcem vozil Subaru. Več informacij o pogojih podaljšane garancije dobite 
pri pooblaščenih prodajalcih vozil Subaru. **Cena in podatki o emisijah veljajo za model Subaru XV Free 1.6i z bencinskim motorjem.
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SUBARU PRIPOROČA

Noben vsekolesnik vam ne more dati več. Boxer motor v kombinaciji s simetričnim vsekolesnim pogonom 
AWD nudi neprimerljivo izkušnjo: nižji položaj težišča za boljše ravnovesje in velik užitek v vožnji. Novi Subaru 
XV je najboljša kombinacija Crossoverja in terenca; dovršenosti, uspešnosti in stabilnosti, emocionalnostI in 
zanesljivosti v vsaki situaciji. Pozanimajte se o možnih načinih odplačevanja vozila.

SUBARU ŠE NIKOLI TAKO DOSEGLJIV KOT SEDAJ.

Že za 19.990 EUR**

NOVI SUBARU XV. 
EDINSTVEN.
MED VOŽNJO VZNEMIRLJIV. 
NA CESTI ZANESLJIV.
V CENI PRESENETLJIV.

VOZILA SUBARU S PODALJŠANO 
GARANCIJO 5 LET ALI 150.000 KM.*

Emisije CO2: 160-146 g/km. Kombinirana poraba goriva: 6,9–5,6 l/100 km. Emisijska stopnja: 
EURO 5b. Emisije NOX: 0,156-0,019 g/km. Emisije THC+NOX: 0,198 g/km. Emisije trdih delcev: 
0,0007 g/km, število delcev: 5,1x109. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni 
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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Dirka Tour de France, ki je potekala med leti 
1899-1986, je nagrajevala avtomobile, ki 
so združevali maksimalno zmogljivost z 
odličnimi voznimi lastnostmi, ki so omogočali 

tekmovalcem dirkanje več sto km na dan bodisi na hitrih, 
vijugastih cestah bodisi na dirkališčih. In novi F12tdf je 
odličen primer avtomobila, ki je doma tako na cestah kot 
dirkalnih stezah.

Pa poglejmo, kako so običajno F12 Berlinetto 
nadgradili v tej posebni seriji. Začnimo z močjo, 
ki se je povečala iz 730 na nevarnih 769 KM, in z 
navorom, ki je prav tako poskočil na maksimalnih 
705 Nm pri 6,750 vrt./min. z 80 % moči na voljo že 
pri 2500 vrtljajih, kar prinaša neprimerljivo športno 
izkušnjo. Značke tdf pa si Berlinetta ni prislužila samo 
z modifikacijo motorja. Tudi 7-stopenjski menjalnik z 
dvojno sklopko je bil predelan in sedaj prinaša 30 % 
hitrejše prestavljanje navzgor in 40 % navzdol. Gume 
so širše, kolesa večja, zavore pa prevzete iz še bolj 
ekstremnega LaFerrarija. 
Kot opazite, je karoserija najnovejšega poskočnega 
konjička bistveno predalana z aerodinamičnimi 
dodatki. Kot rezultat tdf pri 200km/h ustvari 230kg 

Ferrari razkriva F12tdf, ki se poklanja 
legendarni vzdržljivostni dirki Tour 
de France, v kateri je italijanska 
znamka dominirala v 1950- in 60-
ih letih, zlasti z ikonično 250 GT 
Berlinetto iz leta 1956, ki je osvojila 
kar štiri zaporedne naslove.

podtlaka, kar je skoraj dvakrat več kot standardni 
F12. Zaradi obsežne uporabe karbona in oskubljene 
kabine pa je Italijan shujšal znatnih 110kg.
Ko to seštejemo, dobimo precej strašljive zmogljivosti. 
Po uradnih podatkih naj bi F12tdf stotico osvojil v 2,9 
s, 200km/h pa samo 5 s kasneje. Nadaljne pa naj bi 
krog v Ferrarijevem dirkališču v Fioranu prevozil le 1,3 
sekunde kasneje kot znameniti LaFerrari.
O ceni še niso spregovorili, toda če upoštevamo, 
da je za standardni F12 potrebno odšteti vsaj €340 
tisočakov, lahko predvidevamo, da 799 različic tdfja 
ne bo na dosegu navadnim smrtnikom.

Tekst: Ava Tomlje 
Foto: ISC
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“ “
odličen primer 

avtomobila, ki je 
doma tako na cestah 
kot dirkalnih stezah
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Veličasten poklon
legendarni dirki



Vreden
značke M

Bilo je le še vprašanje časa, kdaj bo BMW-jev športni oddelek M vzel v svoje 
roke serijo 2. Rezultat je nestrpno pričakovan M2 coupe, zaradi katerega se 
kravatarji v Ingolstadtu že bojijo za svojega RS3. In s slovesom oddelka M 
kot proizvajalcem odlično uravnoteženih, okretnih in silno hitrih avtomobilov 
na zadnji pogon, ne dvomimo, da se bo novi M2 coupe izkazal za vrednega 
tekmeca. 

BMW M2
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avto gre, saj pogled na tahometer 
sega do 320 km/h in 8000 vrtljajev 
na minuto. Nato se oči ustavijo še 
na športnem volanu in sedežih z 
nastavljivo bočno oporo, ki nudi 
optimalno podporo v živahnem 
vijuganju v prometu kot tudi divjih 
zavojih na dirkališču. Ne boste 
spregledali tudi vratnih oblog in 
sredinske konzole, oblečene v 
alcantaro, ki skupaj s karbonskimi 
dodatki ustvarjajo prvovrsten 
interier, medtem ko športnost 
nakazujejo modri kontrastni šivi in 
izbočeni M na določenih detajlih.

BMW serije 1 M coupe je bil izredno zabaven in 
okreten avtomobil, vendar so ga proizvajali 
samo od leta 2010 do 2012. Na srečo bo že 
naslednje leto na voljo novi M2, ki prinaša 

podobno kombinacijo izredne moči in lahkotnosti kot 
njegov predhodnik, medtem ko bo proizveden v večjem 
številu, da bo v njem lahko uživalo več navdušencev nad 
avtomobilskimi hlapi. 
Novi član družine M z agresivno zunanjostjo in mnogimi 
detajli že na prvi pogled sledi bratu M4, kar nakazuje na to, 
da Bavarci želijo, da se M2 obravnava kot polnopravni M 
avtomobil; in tudi vi boste ob branju prispevka ugotovili, 
da si ta status vpadljivi coupe definitivno zasluži.
Baby M4 s svojo zunanjostjo odkrito razkazuje svoj 
potencial zmogljivosti. Prenovljen sprednji odbijač 
spremeni avtomobil v pretečo zverino na cesti 
zahvaljujoč masivnim odprtinam za zrak in dodelanim 
aerodinamičnim dodatkom. Športni izgled se nadaljuje 
na zadku in straneh vozila z močno oblikovanimi boki, 
19-palčnimi aluminijastimi platišči in zadnjim odbijačem 
s športnim dizuforjem, ki ga krasi prepoznavni M izpušni 
sistem. 
Kakor hitro se usedete v M2, ste prepričani za kakšen 

Ni potrebno posebej poudarjati, 
da je srce kateregakoli M modela 
zmogljivost in vodljivost in M2 bo 
to zagotovo dostavil. Moč prihaja 
iz novo razvitega 3-litrskega 
šestvaljnega motorja, ki razvije 
pohvalnih 365 konjičev pri 6500 
vrt/min. Ko to kombiniramo s 
7-stopenjskim menjalnikom 
z dvojno sklopko in Launch 
Controlom, M2 pospeši do 100 
km/h v 4,3 s, kar je samo tretjina 
sekunde manj kot brat M4. 
Impresivno!
Nadobudni dirkači bodo ob 

testiranju prepričljivih zmogljivosti 
M2 veseli aplikacij GoPro in M 
Laptimer, ki omogočata snemanje 
hitrih krogov na stezi in analizo 
individualnega stila vožnje, s čimer 
voznik pridobi vse informacije, 
potrebne za izboljšavo kroga. 
Z izjemno dinamiko, odlično 
storilnostjo in ekstravertiranim 
stilom bo tako BMW M2 postal 
novi vstopni model v svet divjih 
vozil M.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Ni potrebno posebej poudarjati, 

da je srce kateregakoli M modela 

zmogljivost in vodljivost in M2 bo 

to zagotovo dostavil



Le Corbusier, famozni francoski arhitekt in umetnik, ki je pomagal oblikovati 
gibanje moderne arhitekutre, je preminil pred 50 leti; v počastitev okrogle 
obletnice je Renaultova ekipa za dizajn ustvarila futuristični konceptni avtomobil, 
zasnovan po njegovih modernističnih načelih. In kot lahko opazite, je končni 
izdelek prava umetnina. 
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Renault Coupé Corbusier Concept

Počastitev
mojstra 
arhitekture

Počastitev
mojstra 
arhitekture
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Prilično poimenovan Coupé Corbusier, ima 
elegantni koncept okrog prednjih koles 
nameščeno temno ploščo, ki ustvarja zanimiv 
kontrast popolnoma srebrni karoseriji. Vpadljivo 

sprednjo masko, ki je sestavljena iz kotnih letev, 
spremljajo tanki žarometi ob dolgem pokrovu motorja. 
Geometrijske oblike tvorijo sprednji del, vplivajo pa 
tudi na zadek, kjer poudarjene široke blatnike kupeja 
nadgradijo dramatična dvižna oziroma metuljeva vrata. 
Oblikovalce naj bi pri ustvarjanju Coupé Corbusierja 
vodile ideje preprostosti, estetike in geometrične 
elegance, po katerih se je zgledoval tudi vizionarski Le 

Corbusier, ki je s svojimi deli revolucioniral svet arhitekture.   
Podatkov o pogonskem sklopu, dimenzijah in drugih 
specifikacijah Renault ni izdal, saj poudarja, da koncept 
ne prikazuje novih oblikovnih smernic za vozila v 
prihodnosti, marveč je le ustvarjalna vaja za oblikovalce 
dizajna Renault. Ne glede na to je rezultat dih jemajoč. 
Vsi zainteresirani si lahko avtomobilistično mojstrovino 
ogledate v živo vse do meseca marca prihodnjega leta 
na razstavi v Le Corbusierjevi ikoni modernizma – vili 
Savoye v bližini Pariza.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Mazda RX Vision Concept

Kričeča
Mazda

Ne bom dolgovezil: konceptna RX je eden najlepših avtomobilov, ki sem jih 
videl zadnje čase. Celotna zunanjost oddaja eleganco in enostavnost; na avtu ni 
nepotrebnih krilc, karbonskih dodatkov in ostale prtljage, ki jo danes proizvajalci 
vse preradi dodajajo na avtomobile v upanju, da bodo izpadli »športno«. 

Mazda RX ne potrebuje prav ničesar, dolge, 
nizke in tekoče linije se čez izredno dolg 
nos zlijejo s skorajda popolno zadnjico. 
Platišča so ogromna in bi pri mnogih drugih 

avtomobilih izpadla smešno, a tu delujejo odlično in avto 
solidno postavijo na tla. Ne moremo govoriti o zunanjosti 
tega avtomobila in ne omeniti podobnosti z Mercedesom 
AMG GT in Jaguarjem F-coupe. Oba avtomobila sta 
umetnini dizajna in podobnost njima nikakor ni slaba 

stvar. Že samo dejstvo, da se mala mazda lahko primerja 
z takšnimi velikani avtomobilizma, je ogromen dosežek.
V notranjosti je oblikovanju strogo narekovala 
funkcionalnost. Minimalizem prevladuje in nudi vso 
prepotrebno svežino v dobi, ko imajo volani več gumbov, 
kot jih je na tipkovnici računalnikov, in so vse sredinske 
konzole nabito polne zaslonov ter stikal. Konceptna RX 
vsebuje točno to in samo to, kar voznik potrebuje: en 
enostaven gumb za klimo, volan,  tri  pedala in prestavno 

ročico. Volan je zasnovan v staromodnem načinu in 
močno spominja na stare MOMO dirkalne volane. V tem 
avtu prevladuje povezava med voznikom in avtom, brez 
kakršnekoli navlake.
Vsa lepota in uspešnost oblikovanja pa je pravzaprav 
še najmanj pomembna. Telo RX koncepta je namreč le 
ohišje za glavno zvezdo predstavitve. Mazda je skupaj 
z RX konceptom naznanila prihod novih produkcijskih 
avtomobilov z rotacijskimi motorji. Rotacijski motorji 

so pri avtomobilističnih navdušencih zelo priljubljeni 
zaradi trenutne dostave moči, visoke meje obratov in 
značilnega zvoka motorja. Če teh motorjev ne poznate, 
vam močno priporočam, da si na YouTubu ogledate 
Mazdin LMP dirkalnik 787B. Mazda je bila dolga leta edini 
proizvajalec, ki je za svoje športne avtomobile uporabljal 
rotacijske motorje. Zadnji tak model je bil RX-8, katerega 
proizvodnja se je končala leta 2012 in zdelo se je, da se je 
z njim končalo tudi življenje rotacijskih motorjev.



Novica, da Mazda projekta ni opustila in da je razvoj 
teh motorjev tekel nemoteno, je zato nepresenetljivo 
razveselila veliko zanesenjakov. Glavna in za nadaljnje 
življenje wanklovih motorjev najpomembnejša novost 
je turbo polnjenje, ki bo omogočilo mnogo boljše 

Mazdo dolga in draga pot. Dovršiti motorje, da bodo 
zadostovali današnjim strogim emisijskim regulacijam in 
bodo lahko homologirani po celem svetu, bo velik izziv. 
Vredno je več kot le pohvale, da se majhna mazda loteva 
tako ambicioznih projektov. Mislim, da govorim za prav 

izgorevanje, manjšo porabo ter nižje izpuste motorja. 
Razvojni direktor Mazde Kiyoshi Fujiwara ni izključil tudi 
združitve rotacijskega motorja z električnimi za še bolj 
nenaden odziv motorja.
Zaradi kompleksnosti in redkosti teh motorjev je pred 

vse navdušence avtov, ko rečem, da upam, da Mazdi 
uspe ponovno oboditi rotacijske motorje.

Tekst: Erazem Zver
Foto: ISC
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“ “Glavna in za nadaljnje življenje wanklovih motorjev 
najpomembnejša novost je turbo polnjenje



Pred kratkim je Opel na progi Jules Tacheny v belgijskem Mettetu predstavil 
novo dirkaško različico Astre. Opel Astra TCR je izključno dirkalni avto, ki je 
pripravljen za udeležbo na kratkih in vzdržljivostnih dirkah. Prvenstveno pa 
je bil narejen za tekmovanje v novem mednarodnem prvenstvu Touring Car 
Racing.

Pravila prvenstva TCR narekujejo čim večjo 
podobnost dirkalnikov njihovim cestnim verzijam. 
Kljub temu je bilo potrebno na avtomobilu za 
dirkanje narediti kar nekaj sprememb. Šasija je 

ojačana, notranjost odstranjena, kolotek razširjen, za 
voznikovo varnost pa je sedaj znotraj polna varnostna 
kletka ter dirkalni sedež. Med predelavami je tudi celoten 
dirkalni zavorni sistem s 378 milimetrskimi diski in šest 
batnimi čeljustmi. Avtomobil poganja dirkalni sekvenčni 
6-stopenjski menjalnik in močnejši motor, ki premore 
zelo impresivnih 330 konjev – za primerjavo, cestna Astra 
OPC jih zmore 280. Moč na cesto prenaša prednji par 
koles, ki je bržkone obut v povsem dirkalni pnevmatiki. 
Podvozje je pričakovano povsem nastavljivo in omogoča 
ekipam, da avtomobil prilagodijo svojemu načinu 
vožnje. Za obvladovanje stroškov dirkanja v seriji TCR 

morajo motorji avtomobila zdržati celotno sezono 
brez zamenjave, mnogo sestavnih delov bolidov pa je 
standardnih za vse dirkalnike TCR. Cene se gibljejo okoli 
100.000 evrov, kar je že skorajda v dosegu navadnih 
smrtnikov, če se jim le posreči dobiti kakovostne 
sponzorje. Da ne bo pomote, cena celotne sezone 
dirkanja je seveda mnogo višja kot le cena avtomobila.
Ekipe se lahko z Astro TCR udeležijo več vstopnih 
dirkalnih serij, med drugim tudi serije VLN, ki organizira 
24-urno vzdržljivostno dirko na dirkališču Nordschleife. 
Na dirkališčih se bo Astra spopadla z drugimi hot hatch 
raketami, med katerimi so Seat Leon, Ford Focus ST, 
Honda Civic TCR, VW Golf TCR in še nekateri drugi.

Tekst: Erazem Zver
Foto: ISC
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Pripravljena na 
dirkaško avanturo

Opel Astra  TCR
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ŠTUDIJA OB LIKOVANJA

Lexus LF-FC
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Na predstavitvi je bilo povedano, da naj bi LF-FC koncept 
predstavljal oblikovanje novega produkcijskega LS. 
Oblikovanje vključuje Lexusov najnovejši oblikovni jezik 
»L-finesse«, katere značilnost je kolosalna sprednja maska 
v obliki peščene ure, katera narekuje linije in robove, ki 
tečejo iz sprednjega dela avtomobila. Nizka športna 
streha se po besedah Lexusovih oblikovalcev približuje 
kupejski, vendar vidno ohranja poudarek na prostornosti 
avtomobila.
O tehnologijah v notranjosti in v pogonskem sklopu 
idejnih vozil mnogokrat ni vredno izgubljati preveliko 
besed, saj te avtomobile zasnujejo oblikovalci, brez 
pomislekov o dejanski izvedljivosti njihovih idej. Ta 
avtomobil naj bi, na primer, poganjale vodikove gorivne 
celice ter trije elektro motorji; od tod tudi ime LF-FC, ali 

LF-Fuel Cell (gorivne celice). Jasno je, seveda, da le-te ne 
bodo prisotne pri končanem avtomobilu. V notranjosti 
se prav tako nahajajo stvari, ki bi se počutile povsem 
doma v znanstvenofantastičnih filmih. Lebdeči prednji 
sedeži, holografska centralna konzola in avtomatska 
vožnja. Slednje sicer ni nič novega, a mislim da je jasno, 
da je ključni del tega konceptnega avtomobila le zunanje 
oblikovanje.
Pravzaprav se nihče pri Lexusu ne pretvarja, da se 
bo katerakoli izmed vesoljskih tehnologij znašla v 
produkcijskem avtomobilu. LF-FC je le prikaz idejnega 
dizajna. Čez dve leti pa bomo videli, kakšen pečat je na 
oblikovanju pustila resničnost, ko bodo leta 2017 prvi 
novi LS modeli zapeljali iz tovarniških linij.

Tekst: Erazem Zver, Foto: ISC

Sprednja maska se razteza vse od dna avtomobila, 
le nekaj centimetrov nad tlemi pa vse do pokrova 
motorja, v višini žarometov. Kakor pri vseh ostalih 
Lexusih zadnjih let bodo nekateri v avtu videli 

lepoto, drugi pa ga bodo sovražili. Ne glede na vaše 
mnenje pa ostaja dejstvo, da bo ta Lexus opažen takoj 
in povsod. Kamorkoli se bo pripeljal, bo kričeči izgled 
privlačil poglede mimoidočih. Kar po mojem mnenju 
za avtomobil, ki je namenjen vsakodnevni uporabi, ni 
najboljša lastnost. 
LF-FC daleč najbolje izgleda iz profila, saj avtomobil z 
ogromno 5,3-metrsko dolžino in majhnim previsom dobi 
slog agresivnosti, vreden najboljših luksuznih sedanov. 
21-palčna karbonska platišča, poudarjeni boki in izredno 
nizka, le en meter in pol visoka streha, katere linije so 
že skorajda kupejske, dajo avtomobilu celovito športen 
občutek. Za zadnji del avtomobila pa je Lexusovim 
oblikovalcem kot kaže zmanjkalo idej, saj je več kot 
očitno »sposojen« pri modelu Aston Martin Rapid in pri 
modelu Maserati Ghibli – kar seveda pomeni, da izgleda 
odlično, a vse prej kot izvirno.

Na avtomobilskem salonu v Tokiu je Lexus razkril nov idejni avtomobil LF-FC. 
Najnovejši koncept se postavlja direktno na vrh Lexusove ponudbe in s tem kar 
suvereno v področje Mercedesa S in BMW-ja 7. Čeprav se LF-CF z nemškimi 
rivali morda res ne more kosati po surovi moči, to več kot nadomesti z velikostjo 
sprednje maske. No, če so vam velike, kričeče sprednje maske všeč. 
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“ “LF-FC daleč najbolje izgleda iz profila, saj avtomobil z 
ogromno 5,3-metrsko dolžino in majhnim previsom dobi 

slog agresivnosti, vreden najboljših luksuznih sedanov
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Prestižna 
električna
raketa

Mercedes-Benz C350e Plug-in Hybrid

Mercedes-Benz poleg odličnih dizelskih in bencinskih motorjev ponuja svoje 
modele tudi v kombinaciji le-teh z elektromotorji, takšnega, t.i. priključni hibrid 
razreda C smo preizkusili v bencinsko-električni navezi, ki nas je nemudoma 
zasvojila. 



Glede same oblike in dizajna avtomobila nima 
smisla razpravljati, saj smo o tem že pisali, ko 
smo testirali dizelsko gnano različico C250 s 
štirikolesnim pogonom, kot vidite na slikah, 

pa se hibrid od preostalih sorodnih modelov ločuje zgolj 
po napisu plug-in hybrid na zadku in vratcih na desnem 
delu zadnjega odbijača, ki skrivajo dostop do polnjenja 
električne baterije.
Začnimo kar pri najpomembnejšem, pri pogonskem 
sklopu torej. Za pogon v priključnem hibridu C350e 
skrbita dvolitrski turbo bencinski agregat z močjo 155 kW 
in elektromotor z močjo 60 kW, skupaj premoreta torej 
kar 280 ‘’konjskih’’ moči po domače in zajetnih 600 Nm 
navora, kar krepko prekaša dizelaše, ki slovijo po obilici 
navora in dobrih pospeških, ki pa se niti približno ne 
morejo primerjati z vozno izkušnjo, ki jo ponuja Mercedes 
s svojim hibridnim pogonskim sklopom. Do stotice se, 
ob polnem plinu in delovanju obeh motorjev, izstrelimo 
v pičlih 5,9 sekunde in dosežemo elektronsko omejeno 
najvišjo hitrost 250 km/h. Omenim naj, da hibridni C350 
ni ravno lahek avtomobil, tehta namreč kar zajetnih 1.780 

kg, bencinski model C250 za primerjavo pa tehta kar 300 
kg manj. Elektromotor in litij-ionska baterija se skrivata 
v spodnjem delu prtljažnika in zahtevata 145 dodatnih 
litrov prostora, tako da je sedaj dejanski uporaben 
prostor omejen na skupnih 335 litrov prtljage, kar je še 
zmeraj povsem sprejemljivo, le sam prostor je zaradi 
višjega dna malce težje dostopen. Zgolj na elektriko je 
Mercedes C350e zmožen prevoziti do 31 km, največja 
hitrost, s katero se lahko pelje na čisto elektriko, pa znaša 
130 km/h. 
Ob polnem plinu, kot že omenjeno, so pospeški 
naravnost fenomenalni, moči ne zmanjka niti za 
sekundo, konstantno in močno pospeševanje pa traja 
vse do elektronske blokade. Ob športni vožnji poraba kaj 
hitro skoči na 10 litrov, kar pa je daleč od vsakodnevne 
realnosti. Moč imate na zalogi, ko vam zapaše, jo 
izkoristite, ne pozabimo pa, da je to hibridno vozilo, 
katerega poslanstvo je malo emisij in nizka poraba 
goriva, oz. nična, ob vožnji v povsem električnem načinu.
Na voljo nam je tudi stikalo agility select, preko katerega 
s programi eco, sport, sport+, comfort in individual 

prilagajamo delovanje podvozja, klimatske naprave in 
krmilnega sistema. Na voljo pa so nam tudi štirje različni 
načini delovanja pogonskega sklopa in sicer: Hybrid, 
E-Mode, E-Charge in E-Save. Pa pojdimo lepo po vrsti.
V načinu Hybrid se dopolnjujeta tako bencinski kot 
tudi električni motor. Ob nežnem dodajanju plina je 
vključen samo elektromotor, vse do hitrosti 130 km/h, ob 
večjem pritisku na stopalko pa se po potrebi vključuje še 
bencinski motor. Način E-Mode omogoča vožnjo zgolj na 

elektriko, do hitrosti 130 km/h in ko v tem načinu porabite 
celoten električni doseg, še niste obsojeni na vožnjo zgolj 
na bencinske hlape in polnjenje baterije preko vtičnice. 
Takrat preklopite v način E-Charge in C350e bo za pogon 
uporabljal bencinski motor, ki pa bo hkrati polnil baterijo 
in s tem vračal električnemu motorju doseg. Na tak način 
mi je uspelo vrniti električni doseg iz 0 km na 28 km, na 
razdalji med Kranjem in Bledom (avtocesta, hitrost 140 
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motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

bencinski + električni motor
1991 ccm
155kW + 60kW elektromotor
600 Nm pri 1500 vrt/min
samodejni 7-stopenjski
5,9 s  (0-100 km/h)
250 km/h

7,5 l/100 km
54 g/km
4686 / 1810 / 1442 mm
1780 kg
50 l
335 l
63.704 EUR

Tehnični podatki

res zgodba zase, saj se podvozje sproti prilagaja površini 
ceste in maksimalno blaži vsak, še tako majhen tresljaj za 
popolnoma udobno, mehko vožnjo kot na oblaku.
Testni primerek je bil opremljen še s celo vrsto dodatne 
opreme, pa naj omenim le najpomembnejše, kot so 
parkirni asistent, ambientna osvetlitev, paket voznih 
asistentov PLUS, za katere je potrebno odšteti 2.814 
evrov, pa visokozmogljivi LED žarometi, ki olajšajo 
vašo denarnico še za dodatni tisočak, prav toliko pa je 

potrebno odšteti za notranjost Avantgarde. Še malo 
morje opcijskih bonbončkov in končna cena testnega 
vozila oziroma najboljše, kar razred C ponuja, je ocenjeno 
na 63.704 evrov, lahko pa si golega in bosega na 
bencinske hlape omislite tudi za zmernih 30 tisočakov. 
Izbira je vaša.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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km/h), takrat pa sem vključil še četrti program E-Save, ki 
deluje tako, da energijo v bateriji preprosto shrani in je 
ne porablja sproti. Na izvozu za Kranjsko Goro sem zavil 
iz avtoceste in preklopil v način E-Mode, kjer sem imel na 
voljo 28 km električnega dosega, ki sem ga pridobil na 
račun regeneriranja energije bencinskega motorja.
Poraba v hibridnem načinu v testnem tednu ni presegla 
7,5 litra na 100 prevoženih kilometrov, kar je odličen 
rezultat, če predpostavljamo, da lahko za vsakodnevne 
obveznosti tako ali tako uporabljamo zgolj električni 
pogon v dosegu 31 km. 
V osnovi je za model C350e potrebno odšteti 49.900 evrov, 
vendar je že serijska oprema sama po sebi dovolj bogata, 
da nuje po dodatkih ni, celo zračno vzmetenje Airmatic 
je pri hibridu serijsko. Vožnja z zračnim vzmetenjem je 
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Hyundai i20 1,4 CRDi Style

Resen tekmec
Se še spomnite Getza? Majhen, nizkocenovni hyundai, z nič kaj prepričljivo 
podobo in nič kaj bolj prepričljivo notranjostjo je leta 2008 zamenjal model i20. 
Nova generacija modela i20 ni v ničemer podobna svojima predhodnikoma, 
videti je tako, kot bi razvili popolnoma nov avtomobil, ki je na dobri poti, da 
prevzame krono vozil v segmentu B.

v pokrov motorja. Zadek deluje nekoliko zadržano, 
popestritev pričarajo le zadnja svetila v LED tehniki. 
Delovno okolje novega i20 je presenetljivo prostorno, 
tako spredaj kot tudi v zadnji vrsti, kar še ne pomeni, da 
bomo brez pritoževanja prevažali tri odrasle osebe na 
zadnji klopi, bosta pa dva odrasla zadaj sedela udobno 
in brez nepotrebnega prerivanja s komolci. Na novo 
zasnovana osrednja konzola deluje všečno in sodobno, 
vendar nič kaj sodobnega videza pa ni miniaturni 
ekranček, ki prikazuje radijske postaje in še nekatere 

funkcije, ki so skrite znotraj »zastarelega« sistema. Za 
doplačilo pa si je možno omisliti 7-palčni barvni ekran z 
navigacijo, ki vam bo olajšal vozno izkušnjo in popestril 
ergonomijo v kabini. Nekoliko izven konteksta so 
tudi merilniki, ki bi jih najbolje lahko opisal z besedo 
– dolgočasni. Testnik ni imel najbogatejšega paketa 
opreme, je pa kljub temu zadovoljil vse nujne potrebe, 
razen seveda že prej omenjenega večjega ekrana na 
sredinski konzoli. Na voljo smo imeli ogrevana prednja 
sedeža in ogrevan volanski obroč, ki lepo sede v roke in 
nam daje ravno prav povratnih informacij s ceste – i20 je 
nenazadnje mestni avtomobilček, zato mu hitra vožnja in 
dinamika skozi ovinke nista ravno domača. Razvajal nas je 

Novi i20 je neverjetno všečen avtomobil, 
zato ga sploh ne bom primerjal z njegovim 
predhodnikom, saj je razlika med njima kot 
noč in dan. Že na prvi pogled nikakor ne deluje 

kot drugi najmanjši Hyundaijev predstavnik. Z dolžino 
4.035 mm je klasičen predstavnik segmenta B, vendar 
predvsem na račun zadnjega c-strebrička, obarvanega 
v črno barvo. Zaradi bolj pokončne drže in sodobnejših 
linij daje občutek, kot da gre za večji avtomobil. Prednja 
maska je grajena po vzoru vseh novih Hyundaijevih 
modelov, izstopajo torej horizontalne linije, ki pričarajo 
videz dinamičnosti, prav tako za športen pridih poskrbijo 
žarometi z LED dnevnimi svetili, ki segajo globoko 
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tudi tempomat, parkirni senzorji za bolj varno parkiranje 
in sistem za nenamerno menjavo voznega pasu.
Večina kupcev si bo najverjetneje novega i20 omislila 
v kombinaciji z bencinskim agregatom, a je vredno 
razmisliti tudi o dizelskemu motorju, kljub nekoliko višji 
ceni. 1,4-litrski dizel s 66 kW in 240 Nm je namreč izredno 
varčen in poskočen v navezi s 6-stopenjskim ročnim 
menjalnikom. Poraba v mešanem ciklu ni nikoli presegla 
šestih litrov, prav tako je prestavljanje tekoče in gladko, 
brez kakršnih koli zatikanj. Kupec si lahko omisli tudi 
samodejni 4-stopenjski menjalnik, ki pa je na voljo le pri 
1,4-litrskemu bencinskemu motorju.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, dizelski
1396 ccm
66 kW (90 KM)
240 Nm pri 1500 vrt/min
ročni 6-stopenjski
12,1 s  (0-100 km/h)
175 km/h
6 l/100 km
97 g/km
4035 / 1734 / 1474 mm
1240 kg
50 l
326 l
16.490 EUR

Tehnični podatki
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Več kot odlična
izbira  za družine
Z gotovostjo lahko trdim, da sodi karavanska inačica med ene izmed lepše 
izdelanih karavanov, kar jih premore avtomobilski trg in če trdim, da bi jo po 
sami obliki uvrstil kar za Audijev A6 avant in Mercedes-Benzov CLS shooting 
brake, menim, da bi se večina strinjala z mano.
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linija jasno začrtana. Široka odprtina za zrak na prednji 
maski še dodatno začini njen športni pedigree, za malce 
več šarma poskrbijo še zatemnjena zadnja stekla, ki jih 
objema kromirana obroba. Vse skupaj je odeto v dizajn 
KODO, dinamično evolucionarno Mazdino oblikovanje, h 
kateremu stremijo vsi njihovi modeli, navdih pa je črpan 
iz premikajočih se živali in njihove gibčne moči. Izrazita 
drža, spominjajoča na prežečo mačko pred skokom, 

je najlažje opisati s pridevnikom nemško. Tokrat je bila 
testna šestica opremljena s paketom opreme Attraction, 
kjer ni bilo ne ledra, ne avtomatike, ne Bose ozvočenja 
itd. in kljub temu je v kabini vladal občutek udobja in 
zadoščenja.
Za tovrsten avtomobil  se bodo odločale predvsem 
družine, ki pa dajo zelo veliko na varnost in prostornost. 
Mazda že v osnovi v paketu Attraction, s katerim je bila 

odraža energijo in vitalnost in vabi k edinstveni vozni 
izkušnji.
Mazdino šestico smo že dodobra preizkusili z dizelsko 
gnanim agregatom in z najvišjim paketom opreme 
Revolution, ki je poskrbel za maksimalen luksuz. Občutek 
sedenja na udobnem usnju, prepustiti se avtomatiki, 
da opravlja šaltanje namesto vas, obenem pa cel kup 
tehničnih pripomočkov, ki vam pomagajo pri sami vožnji, 
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Avtomobil bi nedvomno izgledal mnogo bolj 
atraktivno in privlačno, če bi imel obuta še 
19-palčna platišča, vendar 17-colski copatki 
so nekakšen kompromis med izgledom in 

udobnostjo. Dobro skrbijo za optimalen oprijem in 
udobje med vožnjo, prav tako se ni bati, če bi zapeljali čez 
kakšen robnik - z 19-kami je to bolj kompliciran podvig. 
Kljub temu, da gre za družinski avtomobil, je športna 

Mazda6 G145 Attraction
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opremljena testna šestica, ponuja cel nabor varnostno 
asistenčnih sistemov, ki vozniku pomagajo pri varni in 
udobni vožnji. Serijski so sistemi kot so nadzor stabilnosti, 
preprečevanje spodrsavanja, sistem, ki ohranja vozilo na 
voznem pasu in sistem, ki nas opozarja na vozila v mrtvem 
kotu. Odlično svetijo tudi inteligentni žarometi, katerih 
osvetlitev se prilagaja vožnji in avtomatsko preklapljajo 
med dolgim in kratkim snopom luči.
Vzdušje v kabini je prostorno in zračno. Malce dolgočasno 
in monotono, na račun črne barve, sam bi gotovo posegel 
po kakšni svetlejši barvi ali pa po vsaj kakšnem dodatku, 

Testna Mazda6 je imela v nosu šibkejši, atmosferski 
bencinski agregat, ki razpolaga s 107 kW oz. 145 ‘’konji’’. 
2.0-litrski motor je namenjen predvsem umirjenim 
voznikom, ki od konjenice, ki jo ima na voljo, ne pričakuje 
dirkaških čudežev, saj je motor zelo len in ga je že za 
zmerno delovanje potrebno posiliti v malce višje vrtljaje, 
ob čemer je dokaj zmerna poraba goriva, ki 7,5 litrov na 
sto prevoženih kilometrov ni presegla.
S tehnologijo SKYACTIV mazda6 karavan združuje 
najnaprednejše varnostne lastnosti s presenetljivo nizko 
porabo goriva. Avtomobil izziva konvencionalnost, saj 

ki bi popestril temačno notranjost, ki sicer prostorsko več 
kot odlično služi svoji namembnosti. Na zadnji klopi je 
obilo prostora tudi za tri odrasle osebe, čeprav se bodo 
v večini na zadnji klopi vozili malčki. Prtljažni prostor je s 
522 litri kaj zajeten, vanj ne bi smeli imeti težav natlačiti 
robo za dvo-tedensko kampiranje za 4 ali 5 oseb. Mazda6 
je s prenovo dobila zelo malo popravkov, eden izmed 
omembe vrednih pa je osrednji multimedijski zaslon, 
ki ne sveti več v zastareli tehnologiji, prav tako je večji 
in bolj elegantno integriran v samo armaturko, kjer ga 
obdaja umetno črno usnje.

ponuja funkcionalno in okoljsko odličnost, ne da bi 
ogrozil užitek v sami vožnji. S ceno 27.050 evrov za testni 
model je mazda6 karavan nedvomno tesna konkurenca 
nemškim, premium vozilom, ki stanejo celo do dvakrat 
več, z njo pa boste brezkompromisno izstopali in uživali 
v vsakodnevni vožnji.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, bencinski
1998 ccm
107 kW (145 KM)
210 Nm pri 4000 vrt/min
ročni 6-stopenjski
9,6 s  (0-100 km/h)
206 km/h
7,5 l/100 km
131 g/km
4805 / 1840 / 1475 mm
1295 kg
62 l
522 l
27.050 EUR

Tehnični podatki
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F
ordovci so kupcem, ki se jim zdi ST-jka predivja ali 

pa cenovno nedostopna, klasična fiesta z 92 kW 

pa predolgočasna in preobičajna, ponudili super 

alternativo, ki so jo poimenovali Red oziroma Black 

Edition. Na voljo je torej v dveh barvnih kombinacijah, 

rdeča s poudarki črne ali pa črna s poudarki rdeče barve. 

Naša testna fiestica je bila odeta v kričečo rdečo športno 

barvo, v črno pa so bila obarvana stranska ogledala, streha 

in platišča. Kar se zunanjega videza tiče, jo zaznamujejo 

tudi športni pragovi, bolj športen je prednji odbijač, nad 

katerim je osrednja maska zaradi bolj športnega izgleda 

obarvana zgolj v črno, brez dodanih kromanih lamel, 

nad zadnjim strešnim oknom pa se razprostira zajeten 

športni spojler. Malce me je zmotilo, da je izpušna cev 

skrita pod zadnjim odbijačem, saj bi glede na športni 

pedigre tovrstnega modela pričakoval na zadku vidna 

dva zajetna rorčka, kot pri različici ST.

Skriti ali viden izpuh pri Fiesti Red Edition nenazadnje ne 

igra nobene vloge, športnih poudarkov je povsem dovolj, 

da je vsem jasno, da ne gre za navaden model, prav tako 

pa se mora jasno ločiti od najmočnejše izvedenke. Kot 

sem že omenil v uvodu, Fiesta uporablja večkrat nagrajeni 

1,0-litrski motor EcoBoost, pri inačici Red Edition pa so šli 

Ford Fiesta je najbolje prodajani mali avto 

v Evropi, leta 2013 je osvojila naziv svetovni 

ženski avto leta, 1,0-litrski EcoBoost, ki je 

zaščitni znak male Fieste, je osvojil naziv 

mednarodnega motorja leta 2012, 2013 in 

2014, najzmogljivejša inačica ST pa se lahko 

pohvali z nazivom najboljši mali športni 

avtomobil leta 2014. Preizkusili smo model  

med običajno in dirkaško naravnano Fiesto.

še korak dlje in že tako vrhunski, varčen in zmogljv motor 

nadgradili in iz njega iztisnili osupljivih 140 KM! 140 KM na 

liter delovne prostornine ne doseže niti Bugatti Veyron! 

Fordovim inženirjem in razvojnim tehnikom je uspelo 

zares izjemno delo, ki se dejansko odlično odraža tudi v 

praksi. Litrski agregat je izjemno zmogljiv in dobro vleče 

že pri 1.500 vrtljajih na minuto ob pomoči turbo puhala. 

Moči ne zmanjka nikoli, pospeševanja in hitri vstopi v 

ovinke vedno znova in znova prikličejo nasmešek na 

obraz, prav tako za zadovoljivo športno izkušnjo poskrbi 

ravno prav trdo podvozje, pri katerem je občutiti bistveno 

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Red Editon

Najboljši
trivaljnik
na svetu?
140KM in

999ccm
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prtljažni prostor
cena vozila

trivaljni, vrstni, turbobencinski

999 ccm
103 kW (140 KM)

180 Nm pri 1400 vrt/min

ročni 5-stopenjski

9,0 s  (0-100 km/h)

201 km/h
8,5 l/100 km
104 g/km
3982 / 1722 / 1495 mm

1091 kg
42 l
276 l
15.380 EUR

Tehnični podatki

manj nagibanja karoserije kot pri navadni Fiesti, obenem 

pa je še vedno dovolj mehka in udobna ob zmerni vožnji.

Moč se prenaša na prednji kolesni par preko 

5-stopenjskega ročnega menjalnika, ki sicer ima malce 

krajše prestavne hode in se obnaša bolj športno, vendar 

daleč od tega, da bi ga lahko okronali za tako dobrega kot 

sam motor. Pet prestav je sicer povsem dovolj za mestno 

vožnjo, vendar ko zapeljemo na avtocesto, se motor 

pri 130 km na uro vrti že čez 3.000 vrtljaji na minuto, 

posledica tega pa je povečan hrup v kabini in občutno 

višja poraba, kar bi šesta prestava elegantno rešila.

Športni pridih se nadaljuje tudi v kabini, kjer prevladuje 

seveda kombinacija črne in rdeče barve. Usnjen, masiven 

volan je prešit z rdečimi šivi, ki popestri voznikovo 

delovno okolje, prav tako naj pohvalim sedeže, ki nudijo 

malce več bočne opore kot običajni, se pa seveda ne 

morejo primerjati s pravimi športnimi Recaro sedeži, ki 

jih najdemo v izvedenki ST. Osrednja konzola je stara 

šola, ki jo je že povozil čas, saj nešteto gumbov in majhen 

nizkoresolucijski ekranček pač niso več v koraku z letom 

2015, kjer se vse vrti okoli velikih, na dotik občutljivih 

ekranov. Nov dizajn notranjosti je že uporabljen pri večjih 

Fordovih modelih, začenši z novim Focusom, pri Fiesti pa 

bo potrebno še nekoliko počakati na novo generacijo. 

Seveda Red Edition omogoča Bluetooth prostoročno 

komunikacijo s telefonom, poslušanje glasbe preko USB-

ja in tudi gretje zadnjic na prednjih sedežih ter še kaj.

Fiesta Red Edition je torej cenovno bistveno bolj ugodna 

od prave športne ST-jke, s popustom je lahko vaša že za 

15.380 evrov, kar je približno pet tisočakov manj, kot je 

potrebno odšteti za čistokrvno športnico ST. 

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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POSEBEN
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Citroën C4 Cactus Puretech 110 Shine 

Citroën C4 Cactus je nedvomno eden izmed najbolj izstopajočih vozil, ki se 
vozijo po naših cestah. To je tudi njegov namen, da izstopa, da je drugačen, 
da privablja poglede, ob vsem tem pa ostaja sodoben, funkcionalen družinski 
avtomobil s sorazmerno nizko ceno. Marsikdo, vključno z mano, se je spraševal, 
čemu ta čudna guma po karoseriji, je namenjen zgolj gozdarjem? Na takšno 
vprašanje je odlično odgovoril glavni oblikovalec modela Mark Lloyd: »Zakaj 
se vam zdi pomembno zaščititi svoj pametni telefon, vozila pa ne«?



Vsem je torej jasno, da je Cactus tako zelo 
poseben zaradi zaščitnih odbijačev, pritrjenih 
na stranska vrata, pod prednje žaromete in na 
zadek. Ta mehka obloga ščiti vozilo, ki je tako 

rekoč izpostavljeno praskam in manjšim udarcem vsak 
dan, na parkirišču, v garaži, na cesti, seveda pa služi tudi 
kot ekskluzivni dodatek oziroma predstavlja novost v 
svetovnem merilu in skrbi za to, da se o Cactusu govori. 
Kupec lahko izbira med štirimi barvami zaščite: bež, rjavo, 
črno in sivo, zaščita sama pa od vas z vidika vzdrževanja 

ne terja nobenih dodatnih stroškov.
Posebnost Cactusa so tudi njegove kričeče, izstopajoče 
barve karoserije. Mi smo pozornost v času testa jemali 
z vpadljivo zeleno barvo in črnimi platišči. Cactus je z 
izjemo izstopajoče barve in zaščitnih oblog oblikovan 
dokaj preprosto. Linija vozila je gladka in zaobljena. 
Prednja žarometa sta skrita v Airbump zaščiti, nad njima 
pa so horizontalno postavljene dnevne luči v LED izvedbi, 
ki poskrbijo za sodoben videz vozila, medtem ko zadek 
deluje precej bolj zadržano.

Že samo ime nam pove, da model C4 Cactus izhaja 
iz modela C4, gre za cenovno dostopnejšo in bolj 
avanturistično različico tega modela. V primerjavi z njim 
tehta Cactus kar 200 kg manj, masa samega praznega 
vozila pa znaša zgolj 965 kg, kar pripomore k boljšim 
voznim lastnostim in k manjši porabi goriva. Ena izmed 
večjih hib na račun nizke mase vozila je onemogočeno 
odpiranje zadnjih stekel – le ta je možno zgolj pripreti, 
kar je ponavadi veljajo za avtomobile s tremi vrati. 
Notranjost Cactusa je preprosta, enostavna in pregledna, 

na račun minimalizma pa deluje izredno prostorno in 
zračno, nenazadnje pa zaradi velike uporabe plastike 
tudi malce ceneno. Na osrednjem delu armaturke je 
sedempalčni zaslon na dotik – digitalni vmesnik, preko 
katerega upravljamo z vsemi funkcijami vozila; s klimo, 
media sistemom, navigacijo, telefonom itd. Namesto 
klasičnih merilnikov je za volanom digitaliziran ekran, 
katerega velik minus je ta, da ne prikazuje, s kakšnimi 
vrtljaji vrtimo motor. V notranjosti je sicer dovolj 
praktičnih, odlagalnih površin, najbolj uporaben pa je 

predal pri sovozniku, ki se odpira navzgor in nudi zares 
zajeten prostor za shranjevanje. Vse to pa je omogočil 
umik varnostne blazine iz armaturke v strop vozila. 
Blazina se razpre vzdolž vetrobranskega stekla in tako 
zagotavlja visoko zaščito. Citroën je prvi na svetu, ki se je 
odločil za takšno potezo.
Na testu smo preizkusili močnejši trivaljni turbo bencinski 
motor z 1,2 litri delovne prostornine in z močjo 110 KM, ki 
se je izkazal več kot odlično. Moči je na račun nizke mase 
obilo. Tudi navor pride na svoj račun že v nizkih obratih. 
Kljub temu da gre za bencinarja, vleče izjemno dobro, 
vse do 5.000 vrt./min. Povprečna poraba se je gibala 
okoli šestih litrov, odvisno od načina vožnje in števila 
potnikov v avtu, nikoli pa ni presegla sedem litrov na 100 
prevoženih kilometrov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

trivaljni, vrstni, turbobencinski
1199 ccm
81 kW (108 KM)
205Nm pri 1750 vrt/min
ročni 5-stopenjski
12,9 s  (0-100 km/h)
167 km/h
7 l/100 km
97 g/km
4157 / 1729 /1480 mm
1055 kg
50 l
348 l
19.020 EUR

Tehnični podatki
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Ducati Multistrada 1200

Motocikel
mogote

Ljudem je že od nekdaj drag izraz »mojster za vse«. Ti proverbialni mojstri, najsi 
gre za osebe, avtomobile ali karkoli drugega, se bojda dobro znajdejo kjerkoli, 
vendar pa resnično ne obvladajo ničesar. Potemtakem Ducatijeva multistrada 
ni mojster, temveč übermojster za vse.
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impozantno rdeči italijanski motocikel. Multistrada sicer 
ni nov fenomen Ducatijeve prodajne ponudbe, saj so prvi 
primerek zasnovali že leta 2003 kot dual sport motocikel, 
amalgam športnega tourerja in supermota. Velik preskok 
je motocikel doživel pred petimi leti, ko so mu darovali 

Sloviti J.R.R. Tolkien je leta 1954 v svoji še slavnejši 
trilogiji Gospodar prstanov zapisal sledečo vrstico: 
»Edini, ki jim vsem vlada, edini, ki jih vse preseže.« 
Tolkien je seveda govoril o prstanu mogote, 

vendar bi me brez težav prepričali, da je dejansko opeval 



konvencionalnem agregatu ni mogoče, saj je za visoko 
moč potreben določen režim odpiranja in zapiranja 
ventilov, za uglajeno in mirno obratovanje pri nizki in 
srednji hitrosti pa drug.
Bili so časi, ko so ducatijevci stavili zgolj na surovo moč in 
kompromis v prid visokih konjskih sil v visokem delovnem 
območju agregata se jim je zdel povsem naraven. Toda 
italijanska znamka se širi in pridobiva vse več novih 
kupcev, ki niso trdojedrno zagrizeni privrženci. Zato je 
Ducatijev nemški despot Audi zahteval spremembe 
in le-te so se manifestirale v obliki sistema DVT. Šef 
italijanske znamke bi sicer raje še nadalje razvijal kričeči 
blok superšportnega Panigale, vendar tudi pri Porscheju 
danes prodajo veliko več terencev kot nabritih športnih 
modelov.
V primerjavi z blokom brez sistema DVT je letošnji model 
pridobil 15 % navora, a so v tovarni veliko bolj ponosni 
na stabilnost zgorevanja in oljnato gladko delovanje 
agregata, ki se je izboljšalo za kar petkrat. 

Povsem so odpravili diskusijo med navorom in močjo, 
obenem pa še izboljšali porabo goriva, vendar sistema 
ne pričakujte na najbolj športnih modelih, saj doda pet 
kilogramov teže, kar je za Italijane nesprejemljivo.
In ravno odlična kombinacija dostopnega navora in visoke 
moči je Multistradi, katere ime v italijanščini pomeni 
veliko poti, pisana na kožo, saj motocikel odlikuje izredna 
vsestranskost, ki mu omogoča uporabo skozi celo leto 
in na vsakem terenu. Vreme v sedlu Multistrade postane 
skorajda nepomemben faktor, saj zavoljo visokega 
vetrobrana, katerega je moč prilagajati z eno roko, dežja 
in vetra praktično ne občutimo. Vožnja z odprto čelado 
je prav tako nadvse prijetna, celo pri visokih hitrostih. 
Odlična sta tudi ščitnika za roke v motokros stilu, ki v 
kombinaciji z ogrevanima ročicama odpravita potrebo 
po debelih zimskih rokavicah.
Lepota motocikla, polega izvrstnega italijanskega dizajna, 
so možnosti, ki vam jih ponuja. Štiri izmed predvidenih 
voznih načinov so kar vključili v samo elektroniko. Načini 
touring, sport, urban in enduro so vsi prilagojeni določeni 
uporabi in vplivajo na vse od odziva ročice za plin in 
nadzor zdrsa pogonskega kolesa do delovanje sistema 
ABS. Za izredno dobrodošlega se je izkazal tudi sistem, ki 

uravnava dvigovanje prednjega kolesa pri pospeševanju, 
zavoljo katerega lahko tudi manj izkušeni vozniki povsem 
odpro pipico, brez strahu, da bo kljun pogledal v nebo. 
Sistem je seveda večstopenjsko nastavljiv in le pustite 
mu, da malo dvigne kolo. Naj si mimoidoči mislijo, da ste 
večji frajer kot v resnici.
Prvič je na Ducatiju uporabljen Boschev napredni ABS, 
ki deluje tudi v zavojih, ko je motocikel nagnjen pod 
velikim kotom. Zaviranje v zavoju, ne glede na ABS, 
je že od nekdaj ena najtežjih disciplin motociklizma: 
pograbi zavoro in če že ne padeš, se bo motocikel sam 
od sebe poravnal in ni vrag, da pristaneš v obcestnem 
grabnu. Boschova nova dognanja tovrstne težave 
povsem eliminirajo, saj je potrebno le aktivirati zavore, 
vse ostalo pa storijo motociklovi elektronski možgančki, 
tudi če s kolenom na asfaltu oponašate nasmejanega – 
po malezijskem GP-ju nekoliko manj – Valentina Rossija. 
Priznamo, da je namerno preizkušanje takšnega sistema 
naravnost strašljivo in smo ga okusili le malenkostno, 
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V primerjavi z blokom brez 
sistema DVT je letošnji model 

pridobil 15% navora, a so v 
tovarni veliko bolj ponosni na 

stabilnost zgorevanja in oljnato 
gladko delovanje agregata, ki se je 

izboljšalo za kar petkrat

60  Avto+šport

testatretta 11° agregat in mu povsem preoblikovali 
zunanjost.
Preskok ni bil velik samo na papirju, temveč je Multistrada 
svojo kredibilnost pokazala tudi v resničnem svetu. Poleg 
odličnih prodajnih številk se je dokazala na najzahtevnejši 
gorski dirki Pikes Peak in to še v letih, ko večina proge ni bila 
asfaltirana. Kar štiri zaporedna leta je slavila v svoji diviziji 
(1205cc), obenem pa še postavila rekord za najhitrejši 
motocikel nasploh. Toda kljub gravitasu prenove iz leta 
2010 ni letošnja izvedba nič manj revolucionarna.
Najpomembnejša novost sliši na ime DVT oziroma 
Desmodromic variable timing. Spremenljivo krmiljenje 
ventilov je neke vrste sveti gral, katerega so v avtomobilski 
industriji odkrili že davno. Pri razvoju novih agregatov se 
motociklistični inženirji vedno vprašajo, kako istočasno 
doseči večjo moč in višji nivo uglajenosti. Oboje pri 
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Novi 1299 Panigale

Najboljši italijanski stil

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

Nezmotljivo oblikovanje in inovativne tehnologije omogočajo novemu 1299 Panigale doseganje suhe mase le 166.5 kg. Novi Superquadro agregat 
z rekordnim premerom batov 116 mm proizvaja 150,8 kW ( 205 KM ) čistega adrenalina in 145 Nm osupljivega navora. Skupaj ti podatki pomenijo 
rekordno razmerje moč/masa in edinstveno doživetje. Najmodernejša elektronika Bosch vključuje vse varnostne sisteme za zagotavljanje najvišjega 
nivoja varnosti pri doseganju ultimativnih zmogljivosti. Izboljšana šasija poskrbi za stabilnost na ravnicah in ovinkih vseh vrst. Vsakič znova. Verzija 
'S' je opremljena s Smart EC Öhlins vzmetenjem, ki se trenutno prilagaja razmeram na cestišču. 1299 Panigale zagotavlja najbolj razburljivo vozniško 
izkušnjo doslej!

Dobavljiv od marca 2015 dalje po MP ceni od 21.990 EUR dalje.
Ducati Superquadro 1285 cc agregat | protiblokirni zavorni sistem Cornering-ABS 9ME, ki deluje tudi v ovinkih | sistem nadzora zdrsa 
pogonskega kolesa Ducati Traction Control | sistem nadzora vzpenjanja prednjega kolesa Ducati Wheelie Control | elektronsko vzmetenje 
Smart EC Öhlins* | sistem za nadzor motornega zaviranja Ducati Engine Braking Control | sistem za prestavljanje navzgor in navzdol brez 
uporabe sklopke Ducati Quick Shift up/down | barvni TFT zaslon | priprava za Ducati Data Analyser+ GPS | načini delovanja Ducati Riding 
Modes | dodatna stikala na krmilu* | kovana Marchesini platišča* | LED žarometi* 
(*S verzija)
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vendar smo absolutno prepričani, da se bo izkazal za 
eno izmed pomembnejših varnostnih tehnologij v svetu 
motociklizma.
V uredništvu smo imeli priložnost preizkusiti precej 
ostalih Ducatijevih modelov, zato smo bili še posebej 
presenečeni, ko smo prvič sedli na Multistrado. V 
primerjavi z vsemi ostalim je zadeva namreč precej večja 
v vse možne dimenzije, a kljub temu uspe v zavojih biti 
neverjetno obvladljiva – kot bi pričakovali od motocikla, 
ki delno izvira iz supermota. Nasploh v našem času s 

alternativ, tudi znotraj Ducatijevega hleva, vendar prav 
nobena ne predstavlja tako odlične zlate sredine. Od 
mestne vožnje, kjer že pri 3.500 vrtljajih razvije več kot 
polovico celotnega navora, do vožnje po brezpotju, kjer 
blesti nova Pirellijeva Scorpion Trail II obutev, pa do daljših 
poti, kjer do izraza pride avtonomija v presegu štiristotih 
kilometrov in prvovrstna ergonomija nastavljivega 
sedeža, so hibe, če jih sploh ima, prekleto dobro skrite.

Tekst in foto: Rok Tomlje

testnim primerkom nismo izustili niti ene pripombe. Od 
avtocestnega potovanja z vklopljenim tempomatom in 
dvignjenim vetrobranom, do premagovanja zahrbtnih 
serpentin v načinu sport. V vsaki situaciji je zbran, miren 
in pripravljen na dodatno stopnjevanje.
Če imate lahko v garaži zgolj en motocikel, in si jo lahko 
privoščite, je Multistrada popolna izbira. Povsem res je, 
da za premagovanje dolgih razdalj konkurenca ponuja 
večje in bolj udobne potovalne motocikle in tudi za 
dinamično, živahno vožnjo je na voljo precej boljših 

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
mere
teža

posoda za gorivo
cena motocikla

bencinski, 2-valjni, 4-taktni
1198 ccm
117,7 kW (158 KM) 
136 Nm pri 7.500/min
6-stopenjski
2200 / 950 / 1405 mm
232 kg
20 l
€ 18.490

Tehnični podatki



TOKYO 
MOTOR 

SHOW 2015

Za nami sta že najpomembnejša avtomobilistična sejma leta, ženevski in 
frankfurtski, kjer so bile več ali manj predstavljene že vse pomembne svetovne 
novosti tega in prihodnjega leta, zato so v Tokiu na 44. salonu prednjačili 
predvsem domači razstavljalci, ki so javnosti pokazali svoje odštekane ideje, 
prelevene v izjemne futuristične koncepte.
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kako bodo približno izgledala nova Mitsubishijeva 
vozila v prihodnosti, dotični EX pa bi morda lahko 
zamenjal serijski model ASX, kljub temu, da koncept 
izgleda neprimerljivo drzno in futuristično in o serijski 
proizvodnji še ni bilo govora. Vgrajen ima popolnoma 
električni motor, ki poganja vsa štiri kolesa.
Zelo pestro je bilo na Nissanovi stojnici, kjer so predstavili 
kar nekaj zanimivih konceptov. Eden izmed njih je bil 
tudi koncept Vision Gran Turismo 2020, izdelan 
posebej za igro Gran Turismo v novi rdeči barvi, ki smo 
ga lahko videli že na predhodnih salonih. IDS Concept, 
okrajšava za Intelligent Driving Sytem, pa je Nissanov 
koncept, ki predstavlja vizijo avtonomne vožnje. V celoti 
je avtomobil izdelan iz karbona, poganja pa ga električni 
motor, zato lahko namigujemo, da bo Nissan Leaf 
kmalu dobil naslednika v bolj drzni in mogočni obliki. 
Notranjost je zasnovana tako, da se v načinu avtonomne 
vožnje vsi sedeži obrnejo proti sredini za bolj intimno 
komunikacijo, ko pa voznik izklopi način avtonomne 
vožnje, se vsi sedeži samodejno poravnajo naprej. 
Nissan je v Tokiu pokazal tudi že viden koncept Gripz, ki 
združuje elemente SUV-ja in športnih modelov znamke 
in naznanja nov oblikovalski jezik poimenovan ‘’čustvena 
geometrija’’.
Kar veliko pleha pa so razstavili domačini pri Toyoti, 
izpostaviti pa je vredno tri koncepte. Toyota Kikai je 
prej vintage stroj kot pa futurističen koncept, z njim so pri 
Toyoti želeli obuditi začetke avtomobilizma, zato je Kikai 
zasnovan tako, da je mehanika vozila vidna vsem, tako 
kot v starih časih. Nobene sledi o digitalizaciji ne boste 
našli v Kikaiju, boste pa našli zanimivo sedežno strukturo: 
v prvi vrsti je sedež namenjen vozniku, za njim pa sta v 
drugi vrsti eden ob drugem še dva sedeža.
Drugi zanimiv Toyotin koncept je bil majhen, lahek 
športnik SF-R, ki tehta zgolj 980 kg, poganja pa ga 
1,5-litrski štirivaljnik s 130 KM, tretji Toyotin model pa je 
bil vesoljski FCV Plus Concept, ki za pogon uporablja 
vodik, v mirovanju pa je zmožen služiti tudi kot napajalni 
vir energije.
Yamaha je v Tokiu debitirala z modelom Sports Car 
Concept, ki je za realizacijo le iz skice potreboval pet 
mesecev, pri oblikovanju pa je imel prste vmes tudi 
Gordon Murray, dizajner moštva F1 McLaren. Specifikacije 
avtomobila žal zaenkrat še niso znane, bo pa gotovo 
tehtal manj kot 900 kg in konkuriral Lotusu Elise. Javnost 
so presenetili predvsem z Motobotom, robotom, ki 
lahko sam upravlja z vožnjo motocikla. Robot je sposoben 
stisniti sklopko, zamenjati prestavo in polagati ovinke, 
le za popolno ustavitev zaenkrat potrebuje pomožna 
kolesca, vendar to je šele prvi koncept, vprašanje časa 
je, kdaj bodo takšni motoboti dejansko tekmovali v 
kraljevem razredu MotoGP.
Pri Subaruju so pokazali številne koncepte, eden izmed 
njih je Viziv Concept, ki prikazuje izgled po vsej 
verjetnosti bodočega, novega, robustnega Foresterja. 
V koncept so vgradili dizelski hibridni pogonski sklop, 

Začnimo z Mazdo, ki je v Tokio pripeljala koncept 
Koeru, ki je svoj debi doživel že v Frankfurtu. 
Vendar brutalni koncept SUV-ja, ki nakazuje vizijo 
prihajajočega CX-7, ni mogel odvzeti pozornosti 

zvezdi salona v Tokiu, modelu RX-Vision concept, ki 
namiguje na to, v kakšni oblikovni smeri bi se lahko v 
bližnji prihodnosti na ceste podal naslednik modela RX-
8. Oblikovno, z dolgim pokrovom motorja in kabino za 
dva, pomaknjeno krepko nazaj, spominja na Mercedesov 
AMG GT in Jaguarjev F-Type Coupe. Tako kot pokojni 

RX-8 je imel tudi RX-Vision vgrajen wanklov rotacijski 
motor, vendar so njegove specifikacije ostale skrivnost.
Suzuki je svetu pokazal zanimiv koncept manjšega 
kombija, ki so ga poimenovali Air Triser, ki ponuja 
sedenje v treh vrstah, lahko pa služi tudi kot t.i. lounge, 
saj se sedeži lahko transformirajo v veliko zofo, lahko pa 
se jih zgolj obrne tako, da gledajo eden proti drugemu. 
Suzuki je pokazal tudi model Ignis, ki bo neposredno 
napadel praktično edinega konkurenta, Fiat Pando 4x4.
Mitsubishi EX Crossover Concept namiguje na to, 

Suzki Air Triser

Mitsubishi EX Concept

Mazda Koeru

Nissan IDS Concept

Toyota Kikai

Toyota SF-R



pokazali pa so tudi koncept legendarne 
Subaru Impreze, za katero upamo, da 
se bo v čim večji meri prenesel v serijsko 
proizvodnjo.
Honda je predstavila model Clarity Fuel 
Cell, avtomobil, ki se vozi na gorivne celice 
in lahko s polnim rezervoarjem prevozi kar 
700 km in bo predstavljala neposredno 
konkurenco Toyoti Mirai. Pokazali so tudi 
Wander Walker, majhen štirikolesni 
skuterček, ki lahko prednji kolesi zasuka za 90 
stopinj in Wander Stand, mini avtomobilček 
za dve osebi, ki je zmožen voziti tudi v 
diagonalni smeri, ter levo in desno.
Lexus pa je na razstavni oder pripeljal 
model LF-FC Concept, kateremu pogon 
omogočajo gorivne celice, o njem pa smo 
podrobneje pisali že v uvodnih straneh 
revije. Pokazali so tudi novi model RX, ki je 
od predhodnika še nekoliko bolj drzen, z 
bolj agresivnimi linijami, ponašal pa se bo s 
posodobljenimi motorji, ki bodo zmogljivejši, 
a hkrati varčnejši.
V Tokiu so seveda razstavljali tudi Evropejci, 
vendar smo več ali manj njihove novosti že 
videli. BMW je pripeljal brutalni M4 GTS, Mini 
Cabrio in še nekaj durgih modelov. Porsche 
je predstavil nova modela 911 Carrera 4S in 
Macan GTS, medtem ko so pri Mercedesu, 
posebno za ta salon, izdelali študijo, ki 
predstavlja vizijo oblikovalske prihodnosti in 
avtonomne vožnje, nekaj podobnega smo 
sicer že videli, ko so predstavili koncept F 015 
Luxury in Motion, le da so tokratni koncept 
poimenovali Tokyo Concept. Izvirno, ni kaj.

Tekst: Jan Grobelšek, Foto: ISC

Yamaha Sports Car Concept

Porsche Macan GTS

Subaru Impreza Concept

Toyota FCV

Mercedes-Benz Tokyo Concept

Mini Convertible

Subaru Viziv Concept

Honda Wander Stand

Yamaha Motobot
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Mercedes in moda Sedaj pa smo Mercedes-Benz Fashion Week 
dočakali tudi v Ljubljani, kjer je deset domačih 
in tujih modnih oblikovalcev predstavilo svoje 
kolekcije pomlad, poletje 2016. A po našem 

mnenju sta bili glavni zvezdi praznika mode prvi mož 
zunanjega oblikovanja Mercedesa Robert Lešnik in 
njegov poželjivi C coupe.
Uvod v modni teden se je začel z živo modno sliko 
v trgovini XYZ v Cityparku, kjer smo Slovenci prvič 
ugledali novi C coupe. Naslednji večer je sledila uradna 
otvoritev prvega Mercedes-Benz Fashion Week Ljubljana 
v Cankarjevem domu, ki je bil nadgrajen z multimedijsko 
modno instalacijo Marka Mitanovskega. Tretji dan tedna 
mode pa smo prišli na vrsto avtomobilistični navdušenci, 

saj je bilo na sporedu predavanje Roberta Lešnika, 
direktorja zunanjega oblikovanja pri trokraki zvezdi, 
ki je z veliko množico obiskovalcev delil svoje ideje o 
dizajnu, tradiciji in znamki Mercedes-Benz. Izvedeli smo, 
da je Mercedesova oblikovna prihodnost usmerjena 
v preprostost, linij bo torej manj, občutno močnih pa 
pravzaprav sploh ne bo. Da ugotovimo, kaj bo zasedalo 
naše ceste čez nekaj let, lahko namesto v kristalno kroglo 
pogledamo concept IAA, ki je bil predstavljen v mesecu 
septembru v Frankfurtu. Seveda pa je bil govor tudi o 
Mercedesovem najnovejšem štirikolesniku, kupejevski 
različici razreda C, ki bo v Slovenijo zapeljal decembra.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Dizajn je v avtomobilskem svetu, tako kot v modi, središče in najbolj viden 
element uspeha znamke. Oblikovalci se pri svojem delu orientirajo po duhu časa 
in družbenih silnicah, ki poganjajo razvoj. Kar se je začelo leta 1996 z Mercedes 
Australian Fashion Week, je danes mednarodno priznana veriga tednov mode 
v svetovnih metropolah, kot so Miami, Berlin, Sydney, Istanbul. 
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James Bond 007 - Spectre

Akcijski
spektakel

leta

5. novembra je v slovenske kinematografe prišla prava filmska poslastica: 
akcijski spektakel Spectre. To je že 24. filmska pustolovščina o najslavnejšem 
tajnem agentu na svetu, Jamesu Bondu. Bondovi oboževalci in vsi, ki so uživali 
v predhodnem filmu Skyfall (ki je z več kot milijardo dolarjev zaslužka po vsem 
svetu postal komercialno najuspešnejši Bondov film vseh časov), bodo po treh 
letih končno dočakali nov del Bondove odisejade. Pot ga bo tokrat privedla do 
njegovega najzloglasnejšega sovražnika in tajne organizacije Spectre. 
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24. James Bond film Spectre obeležuje mejnik v 50-letnem sodelovanju med vohunsko franšizo in 
proizvajalcem luksuznih avtomobilov Aston Martin, ki je prvič v zgodovini naredil avtomobil posebej 
za film. Ikonični DB5, ki je debitiral leta 1964 v Goldfinger, DBS iz V službi njenega veličanstva (1969) 
in V8 Volante iz The Living Daylights (1987) – če jih naštejemo le nekaj – so bili serijski avtomobili, na 

voljo vsakemu z dovolj zelenci. Nov DB10 pa je nekaj povsem drugega.
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F
ilmov o Jamesu Bondu ni treba posebej 
predstavljati. Gre namreč za eno 
najdolgotrajnejših filmskih franšiz v 
zgodovini filma, saj šteje že več kot 50 
let. V najnovejšem filmu Spectre se tajni 
agent James Bond (Daniel Craig) zaradi 

skrivnostnega sporočila iz preteklosti poda na skrivno 
misijo v Mehiko, pot pa ga nazadnje pripelje v Rim, 
kjer spozna Lucio Sciarro (Monica Bellucci), lepo in 
nedotakljivo vdovo razvpitega zločinca. Bond se 
vtihotapi na skrivno srečanje, kjer odkrije nevarno 
organizacijo Spectre. Max Denbigh (Andrew Scott), 
novi vodja oddelka za državno varnost v Londonu, se 
medtem sprašuje o upravičenosti Bondovih dejanj in 
o tem, ali je MI6, ki ga vodi M (Ralph Fiennes), sploh še 
potreben. Bond se na skrivaj obrne na Moneypenny 
(Naomie Harris) in Q-ja (Ben Whishaw), da bi mu 
pomagala najti Madeleine Swann (Léa Seydoux), 
hčer Bondovega dolgoletnega sovražnika G. Whita 
(Jesper Christensen), ki utegne imeti ključ do razkritja 

organizacije Spectre. Kot hči morilca Madeleine 
razume Bonda bolje kot kdorkoli drug. Bond se začne 
približevati jedru organizacije Spectre in ob tem 
odkrije srhljivo vez med sabo in sovražnikom, ki ga išče 
(dobitnik dveh oskarjev Christoph Waltz).
V Spectre so se želeli ustvarjalci filma približati starejšim 
Bondovim filmom. Režiser Sam Mendes pravi, da 
nov film spominja na klasične bondijade v smislu 
avtomobilov, tona, razsvetljave in celo kroja Bondove 
obleke. »Želel sem se vrniti k glamurju stare šole, ki ga 
dobimo s pomočjo fantastičnih, nadnaravnih lokacij,« 
pove oskarjevec. Prav zato so želeli Bonda umestiti 
v veličasten festival v latinskoameriškem mestu. In 
ker po njihovih besedah noben ni bolj poseben kot 
praznik Dan mrtvih v Mexico Cityju, so se odločili, da 
bo uvodna sekvenca filma potekala prav tam. 
Toda potovanje se ne konča v Mehiki. Ustvarjalci so 
želeli preusmerjati okolja od vročih do mrzlih, zato so 
se vrnili na sneg prvič od leta 2002, ko je v Umri kdaj 
drugič Pierce Brosnan po prelepi Islandiji lovil zlobnega 



Gustava Gravesa. Prav tako so v film želeli umestiti 
nočni prizor v enem od velikih evropskih mest, izbrali 
pa so se za Rim zaradi njegove zgodovine in fašistične 
arhitekture, ki pričara občutke teme, ustrahovanja in 
slabih znamenj. Pri razvoju romantičnga vidika filma 
so se odločili, da bo Bondov najbolj intimen odnos 
zacvetel v Severni Afriki, in sicer v Tangierju in Sahari. 
Seveda pa ne bi bil Bond film popoln brez prizorov 
v Londonu, kjer so se trudili posneti nov, svež vidik 
mesta, ki bi bil hkrati nadaljevanje Skyfalla. 

dokazuje, da jih lahko še vedno osvoji. Prva ženska, ki 
pade pod njegov urok je Estrella (Stephanie Sigman), 
katere družbo uživa, medtem ko je v Mexico Cityju. V 
Rimu Bond naleti na lepo vdovo Lucio Sciarro, ki jo je 
zaigrala Monica Bellucci. Njen lik je zapeljiva italijanska 
ženska s številnimi skrivnostmi, ki sprva Bondu ne 
zaupa, saj prihaja iz sveta, kjer imajo le skorumpirani 
ljudje moč. Toda kemija in privlačnost med njima je 
tako močna, da se Lucia Bondu prepusti in mu poda 
informacije, ki jih potrebuje. Osrednjo žensko vlogo 

Podobno pa film o najslavnejšem tajnem agentu 
na svetu ne bi bil dovršen brez posebne tematske 
pesmi, ki spremlja vsak film, saj poleg tega, da so se 
v Bondovih filmih skozi leta pojavila nekatera izmed 
največjih igralskih imen vseh časov, je postala franšiza 
Jamesa Bonda prepoznavna tudi po spektakularnih 
glasbenih spremljavah. Novo glavno pesem filma 
Spectre, »Writing’s on the Wall«, je posnel britanski 
zvezdnik in dobitnik štirih grammyjev Sam Smith.
Seveda Bonda še vedno privlačijo ženske in Spectre 

v Spectre pa odigra Lea Seydoux, kateri pripada lik dr. 
Madeleine Swann, odločne, inteligentne in neodvisne 
ženske, ki jo Bond ne navduši, pravzaprav ne želi imeti 
opravka z njim. Ko pa se zgodba razvija, dogodki 
prisilijo spremembo v njuni dinamiki in sčasoma se 
med njima razvije zelo močna vez.
Za kaj več informacij pa si boste morali ogledati film, ki 
že igra v slovenskih kinematogafih.

Tekst: Jan Grobelšek, Foto: ISC
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Admiral Regale 45 Flying Dragon

Leteci
zmaj

Predstavljamo vam enega najnovejših in najlepših Admiralovih produktov, 
Regale 45 Flying Dragon. Navtična lepotica s 45 metri navdušuje z elegantnim 
svetlo modrim trupom, ki je v celoti narejen iz aluminija in obogaten z grafiko 
zmaja, in hitrostjo, ki doseže 27 vozlov, ob tem pa omogoča luksuzno udobje. 
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Glavni salon prestižne jahte je velik, odprt 
in udoben ter se ponaša z mešanico 
temnorjavega pohištva, kombiniranega z 
izbranimi tapetami, bež lakiranimi stropi 

in parketom v čokoladnem odtenku. Malo naprej v 
notranjosti svoje mesto najde jedilnica, kamor se lahko 
posede do dvanajst ljudi, in velikanska okrasna lesena 
plošča, ki dodatno obogati prefinjen interier.

odlično ujema z belo kadjo iz oniksa in s tuš kabino, ki jo 
krasi stena iz svetlomodrega oniksa.
Z občutkom za stil pa niso oblikovani samo prostori 
lastnika. Tudi štiri kabine za goste, ki se nahajajo v 
podpalubju, ponujajo luksuz in udobje. Tako kabini z eno 
kot kabini z dvema posteljama imata svojo kopalnico 
in sledita estetskim smernicam celotne jahte. Opazimo 
torej pohištvo iz temnega lesa in svetle preproge, za piko 

V tem nadstropju je tudi glavna kabina, ki je pravi biser 
jahte. S prostranimi okni, ki v notranjost spuščajo obilico 
naravne svetlobe, z zasebnim balkonom, s 55-palčno 
televizijo, lično skrito za ogledalom, ter svetlo preprogo, 
pod katero se skriva kontrasten črn marmor Saint Laurent, 
je sprostitev zagotovljena. 
V glavni kopalnici se koncept elegantne črno-bele 
nadaljuje. Umivalnik, ki počiva na črnem marmorju, se 

na i pa poskrbijo detajli iz usnja in rdečega oniksa. 
Gostje pa bodo zagotovo uživali tudi na palubi za 
sončenje, ki je pravzaprav terasa s prelepim pogledom 
na morje, ki ponuja bar in lounge kotiček ter velik jacuzzi. 
Razkošen minimalizem zaključi še strop iz tikovine s 
simbolom yina in yanga.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Nenavadna arhitektura muzeja, ki v notranjosti 
posnema obliko letnic pri drevesu, zunaj pa 
ima popolnoma zastekljeno fasado, simbolično 
združuje stalnost in spremembe; tako pa tudi 

najmodernejši načini predstavitve postavljajo razstave v 
njihov zgodovinski kontekst in oživljajo preteklost. 
Kakor podjetje Audi se tudi muzej osredotoča na 
tehnološki napredek, ki se je v zadnjem stoletju zgodil 
v avtomobilski industriji. Ker so eksponati integrirani 
v njihove specifične ekonomske in socialne razmere, 
muzej obiskovalcem ne ponuja samo ogleda zgodovine 
avtomobila, ampak tudi fascinanten pogled nazaj v 20. 
stoletje in vse njegove radikalne spremembe. 
Ob vhodu v pritličju dvigalo v muzeju služi kot časovni 
stroj, ki obiskovalce popelje nazaj v leto 1899 v tretje 
nadstropje, kjer se ogled začne. Tam smo oči napasli na 
prvih Audijevih stvaritvah, nastalih po ustanovitvi leta 
1899, in ogled nadaljevali do prelomnega leta 1932, ko 
se je Audi združil s podjetji Horch, DKW in Wanderer in je 
nastal koncern Auto Union ter slavni emblem štirih krogov. 
V tem času je koncern ustvaril prvi evropski avtomobil, 
ki je združeval šestvaljni motor s pogonom na sprednji 
kolesni par. Tu smo občudovali še nekaj starodobnikov, 

ustvarjenih do konca druge svetovne vojne, nato pa smo 
v drugem nadstropju z zanimanjem ugotavljali razmerje 
med avtomobili, tehnologijo in družbo v 2. polovici 20. 
stoletja. Spomnili smo se, da je leta 1959 Daimler-Benz 
prevzel Auto Union, vendar ga je že pet let kasneje 
prodal Volkswagnu zaradi slabe dobičkonosnosti. VW se 
je posla veselil predvsem zaradi tovarne v Ingolstadtu, da 
bo lahko povečal svoje proizvodne zmogljivosti. Takratni 
vodja Nordhoff je pravzaprav izrecno prepovedal 
nadaljni razvoj produktov Auto Union. Zaradi bojazni, 
da bo dediščina družbe izginila pod VW značko, so 
inženirji Auto Uniona skrivaj razvili prvi Audi 100. Ko 
so zaključen prototip pokazali Nordhoffu, je bil ta tako 
navdušen, da je avtomobil takoj poslal v proizvodnjo. S 
tem je Audi postal samostojna blagovna znamka prvič 
od predvojnega obdobja. Ne pozabimo seveda še na 
Audi Quattro, predstavljen leta 1980, ki je oral ledino 
na področju avtomobilske tehnologije in mnoge druge 
napredne naslednike. Skupno smo si ogledali več kot 
80 osupljivih avtomobilov in motorjev, ki ponazarjajo 
bogato zgodovino podjetja Audi.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: Matjaž Tomlje

Audi Forum Ingolstadt, živahno središče sedeža skupine, je dom tako pisarnam 
kot proizvodnemu obratu in muzeju, a vendar je predvsem zbirališče ljudi, kar 
je razvidno iz mnogih razstav in številnih kulturnih dogodkov, ki Audi Forum 
napolnijo z življenjem. Naše uredništvo je tokrat obiskalo Audijev muzej, ki 
združuje zgodovinske razstave s sodobnimi oblikami predstavitve, kar ustvari 
zanimivo simbiozo, zaradi česar je bilo potovanje skozi čas poučno in zanimivo 
doživetje.
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WRC – Španija

Mikkelsen do
svoje prve zmage
v prvenstvu
WRC

Zmagovalec relija po Španiji je zopet Volkswagnov voznik, vendar ni to ne Ogier 
niti Latvala, temveč tretji voznik Andreas Mikkelsen, ki je tako vknjižil svojo prvo 
zmago v karieri v prvenstvu WRC.
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Ogier je imel še v zadnji preizkušnji kar 
50,9-sekundno prednost, preden bi se 
odpravil še na power stage, vendar je zgolj 
štiri kilometre pred ciljem naredil napako in 

zdrsel v ograjo, kjer je odlomil kolo in tako rekoč praktično 
podaril zmago moštvenemu tekmecu Mikkelsenu. 
Mikkelsen je po svoji prvi zmagi povedal, da si je seveda 
ni predstavljal na takšen način, da bi mu bila podarjena, 
vendar je kljub temu srečen in zadovoljen, da je zmagal, 
saj se je pošteno boril od začetka do konca in si je to 
zmago tudi zaslužil.
V petek, ko so se začele prve preizkušnje, je bila 
situacija bistveno drugačna od končnega razpleta. 
Uvodni dan je pripadel novemu, staremu svetovnemu 
prvaku Sebastienu Ogierju, ki si je pred zmagovalcem 

Mikkelsenom privozil že 37,4 sekunde prednosti. V 
soboto, v jutranjih preizkušnjah, je Mikkelsen zmanjšal 
zaostanek in prišel na tretjo mesto, k čemur mu je 
pomagal Latvala, ko je v SS12 poškodoval gumo in 
tako izgubil 50 sekund, sam pa posledično zdrsnil na 
četrto mesto, vendar je tekom dneva zopet našel svoj 
ritem in si nazaj privozil drugo pozicijo in prednost pred 
Mikkelsenom za minimalnih 2,9 sekunde. Zadnji dan sta 
Latvala in Mikkelsen imela odličen dvoboj in kljub temu 
da je Latvala dobil kar štiri preizkušnje, je zopet na račun 
predrte gume moral boljše mesto prepustiti Mikkelsenu.
Na tretjem mestu je končal lokalni heroj Dani Sordo 
s svojim i20 WRC. V soboto dopoldne je bil kratek 
čas celo na drugem mestu, vendar kasneje ni mogel 
peljati z enakim tempom kot VW-jeva voznika Latvala 

in Mikkelsen, Ogier pa je takrat bil že predaleč spredaj. 
Sordo je na koncu za Latvalo zaostal za 18,1 sekunde.
Četrto in peto mesto sta pripadla Citroënovima 
voznikoma Østbergu in Meekeju, ki sta se med seboj 
borila skozi celoten vikend, na koncu pa je bil Østberg za 
1,9 sekunde boljši od Meekeja. Na šestem mestu je končal 
Paddon, sedmi je Prokop, osmi Neuville, deseterico pa sta 
zaključila še Tidemand in Kopecky. 
Nekdanji voznik F1 Robert Kubica je imel zopet mešan 
dirkaški vikend. Po tem, ko je s fiesto najhitreje odpeljal 
tretjo in šesto preizkušnjo, so sledile številne predrte 
gume in okvare menjalnika in zavor, kar mu je zopet 
pokvarilo možnosti za uvrstitev med najboljše.

Tekst: Jan Grobelšek, Foto: ISC

WRC trenutni vrstni red (12/13)

1. Sebastien OGIER

 

238 točk

   2.  JARI-MATTI LATVALA

            180 točk

  3.Andreas Mikkelsen

 

154 točk

4.  Mads Østberg

            110 točk

            5
.KRIS MEEKE

           94 točk
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MotoGP – VN Japonske in Avstralije

Ne ustavijo jih 
niti poškodbe!



Jorge Lorenzo je prvi dan merjenja moči pred VN 
Japonske utišal mnoge, ki so ga zaradi poškodbe 
izpisali iz boja za naslov prvaka, ko je kraljeval na 
prvem in drugem prostem treningu, za nameček 

pa si je z vsega 81 tisočink sekunde prednosti pred 
konkurentom za naslov prvaka priboril še start s prvega 
mesta. Rossi si je z drugim mestom zagotovil odlično 
izhodišče za napad na nedeljski dirki, za njim se je na 
kvalifikacijah uvrstil Marquez. Dirkaški doktor se je s starta 
pognal odločno in za trenutek okusil vodstvo, ki mu ga je 
še v istem krogu iz rok izpulil Jorge Lorenzo. Španec je bil 
v uvodnih krogih hiter in si je privozil slabe štiri sekunde 
prednosti pred Rossijem. V drugi polovici dirke se je zbudil 
Dani Pedrosa, ki je dirko začel s šestega mesta in osem 
krogov pred koncem prehitel drugega Rossija. S svojim 
hitrim ritmom, z več kot sekundo na krog boljšimi časi, 
je počasi topil prednost pred vodilnima. Ko je obračunal 
z Rossijem, se je že v naslednjem krogu lotil vodilnega 
Lorenza. Nekaj več zagona je ob tem, ko je švignil mimo 
Rossija, dobil tudi sam Rossi, ki je privil ročico s plinom 
in se podal za njim. Pedrose sicer ni več ujel, se je pa 
približal Lorenzu in ga pet krogov pred koncem dirke 
obšel in odpeljal na drugo mesto, po tem ko je Lorenzo 
storil napako. Pedrosa si je z zmago poklonil lepo darilo 
za okroglih 30, ki jih je dopolnil konec septembra. “Mislim, 
da ni bilo tako, kot sem pričakoval. Na začetku sem veliko 
izgubil zaradi slabšega oprijema zadnje gume. Na koncu 
je bil moj ritem hitrejši in zelo se veselim te zmage,” je 
bil presrečen Pedrosa. Pretiranega veselja nad tretjo 
stopničko pa ni kazal Lorenzo: “Če se proga ne bi sušila, 
bi zmagal. Zares škoda!” Tokrat se je Lorenzo uštel pri 
taktiki, saj je z visokim ritmom uničil gume, zaradi česar 
je bil v zadnjih nekaj krogih povsem nekonkurenčen. 
Valentino Rossi po VN Japonske ni skrival zadovoljstva, 
da mu je uspelo dirko zaključiti pred Lorenzom. Španec 
je bil sicer ves konec tedna hitrejši od Italijana, a je 
Japonsko bolj vesel zapustil Rossi. Vsekakor pa prizorišča 
ni vesel zapustil de Angelis, ki je po padcu na sobotnem 
treningu pred kvalifikacijami utrpel hude poškodbe 
glave, zlom petih vretenc, dveh reber in ključnice. Takoj 
po trku je bil de Angelis nekaj časa brez zavesti, a je ob 

prihodu v bolnišnico prepoznal prijatelje, nesreče se ni 
spominjal. Prav nič rad se VN Japonske ne spominja niti 
Marc Marquez, ki je dirko zaključil na četrtem mestu. 
“Za nami je slab konec tedna, ki pa bi se lahko končal 
še slabše. Pozitivna stran dirke so bile deževne razmere, 
ker poškodovana roka ni bila pod takim pritiskom kot bi 
bila na suhi dirki, zato sem lahko dosegel takšen rezultat,” 
je povedal Marquez, ki je bil z mislimi že na naslednji 
preizkušnji in zaključil: “Dirkališče na Phillip Islandu je eno 
mojih najljubših dirkališč in ta proga nam ustreza bolj kot 
proga v Motegiju.” To je Marquez dokazal že na prvem 
treningu, svoje besede pa je podkrepil še z zmago na 
kvalifikacijah in na nedeljski dirki. “Poskušal se bom uvrstiti 
vsaj na stopničke, če pa se bom lahko boril za zmago, se 
zagotovo bom,” je pred dirko jasno povedal Marquez, ki v 
Avstraliji v razredu motoGP sploh še ni prečkal ciljne črte. 
Pred dvema letoma je bil diskvalificiran, ker je prepozno 
menjal motocikel, lani pa je zaključil s padcem. Kljub 
temu da je dirko začel kot tretji, svojega nezadovoljstva 
ni mogel skriti Lorenzo. Za slabše kvalifikacije je del krivde 
pripisal tudi Iannoneju, ki naj ga bi v zadnjem hitrem 
krogu oviral in mu onemogočil boljši rezultat. Zares 
slabo pa se je na kvalifikacijah odrezal Rossi, ki ni našel 
prave hitrosti, da bi se prebil na višje mesto od sedmega. 
Najbolje se je v dirko iz drugega mesta pognal Iannone, 
ki je v prvi zavoj zapeljal na čelu kolone. V drugem krogu 
mu je dober ritem skoraj vzel trk z galebom, ki mu je 
poškodoval sprednji del motocikla. Dobro je dirko začel 
tudi Dani Pedrosa, ki se je prebil na tretje mesto, silovito 
pa se je pognal v ospredje še Rossi, ki je imel dober 
ritem in je odpeljal celo nekaj najhitrejših krogov na 
dirki. Lorenzo je uspel pobegniti v ospredje, za njim pa 
so se borili trije povsem enakovredni dirkači: Marquez, 
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Pred VN Japonske v Motegiju so vsi 
trije vodilni dirkači doživeli padec. 
Najbolje jo je odnesel vodilni v 
skupnem seštevku, ki je ob padcu 
na testiranju v Aragoniji staknil le 
modrico. Slabše jo je odnesel Jorge 
Lorenzo, ki je med pripravami na 
VN Japonske padel in si poškodoval 
levo ramo. Marc Marquez pa je na 
Japonsko prišel z zlomljenim prstom 
na levi roki. Poškodbo je staknil, ko je 
padel med vožnjo z gorskim kolesom. 
Na prizorišče na VN Japonske so 
zakorakali vsak s svojo bolečino, a vsi 
željni zmage. 



Path:
Weybridge-Data1:clients:Sony Europe Ltd - SNY:712210:Artworks and Linked files:Studio:712210-3_SNY_A7R_SII_Range_SPS.indd
Trim: 210x297mm   Bleed: 3mm      ARTWORK @ 100%

Date:   07.10.15 
DI:   Clare

PRE 
PRESS 0

 The Heights, Brooklands, Weybridge KT13 0XW  |  Telephone:+44 20 7863 9400

Gospodarji polnega formata
Vrhunski fotoaparat polnega formata v ohišju, dvakrat lažjem kot pri 
večini vodilnih DSLR-fotoaparatov. Oblikovan za potrebe resnih 
navdušencev, profesionalnih fotografov in videografov.

Sony vam predstavlja serijo  

Fotoaparat polnega 
formata za vsakogar

Izjemna občutljivost 
za strokovnjake

Izvrstne podrobnosti 
za strokovnjake

A.C.S., d.o.o.  •  Ljubljana, Celovška cesta 108
tel. 01/5001587  •  www.acssony.si  •  e-pošta: info@acssony.si

Gospodarji polnega formata
Vrhunski fotoaparat polnega formata v ohišju, dvakrat lažjem kot pri 
večini vodilnih DSLR-fotoaparatov. Oblikovan za potrebe resnih 
navdušencev, profesionalnih fotografov in videografov.

Sony vam predstavlja serijo  

Fotoaparat polnega 
formata za vsakogar

Izjemna občutljivost 
za strokovnjake

Izvrstne podrobnosti 
za strokovnjake

A.C.S., d.o.o.  •  Ljubljana, Celovška cesta 108
tel. 01/5001587  •  www.acssony.si  •  e-pošta: info@acssony.si

Gospodarji polnega formata
Vrhunski fotoaparat polnega formata v ohišju, dvakrat lažjem kot pri 
večini vodilnih DSLR-fotoaparatov. Oblikovan za potrebe resnih 
navdušencev, profesionalnih fotografov in videografov.

Sony vam predstavlja serijo  

Fotoaparat polnega 
formata za vsakogar

Izjemna občutljivost 
za strokovnjake

Izvrstne podrobnosti 
za strokovnjake

A.C.S., d.o.o.  •  Ljubljana, Celovška cesta 108
tel. 01/5001587  •  www.acssony.si  •  e-pošta: info@acssony.si

Gospodarji polnega formata
Vrhunski fotoaparat polnega formata v ohišju, dvakrat lažjem kot pri 
večini vodilnih DSLR-fotoaparatov. Oblikovan za potrebe resnih 
navdušencev, profesionalnih fotografov in videografov.

Sony vam predstavlja serijo  

Fotoaparat polnega 
formata za vsakogar

Izjemna občutljivost 
za strokovnjake

Izvrstne podrobnosti 
za strokovnjake

A.C.S., d.o.o.  •  Ljubljana, Celovška cesta 108
tel. 01/5001587  •  www.acssony.si  •  e-pošta: info@acssony.si

Gospodarji polnega formata
Vrhunski fotoaparat polnega formata v ohišju, dvakrat lažjem kot pri 
večini vodilnih DSLR-fotoaparatov. Oblikovan za potrebe resnih 
navdušencev, profesionalnih fotografov in videografov.

Sony vam predstavlja serijo  

Fotoaparat polnega 
formata za vsakogar

Izjemna občutljivost 
za strokovnjake

Izvrstne podrobnosti 
za strokovnjake

A.C.S., d.o.o.  •  Ljubljana, Celovška cesta 108
tel. 01/5001587  •  www.acssony.si  •  e-pošta: info@acssony.si

A. C. S., d.o.o.  •   Ljubljana, Celovška cesta 108
tel. 01/5001587   

www.acssony.si  •   e-pošta: info@acssony.si
http://acssony.si/serija-nex-ilce

“Sony”, “   ”, in njihovi logotipi so zaščitene in registrirane blagovne znamke katerih lastnik je  družba Sony Corporation. Vsi drugi logotipi in blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

Gospodarji polnega formata
Vrhunski fotoaparat polnega formata v ohišju, dvakrat lažjem kot pri 
večini vodilnih DSLR-fotoaparatov. Oblikovan za potrebe resnih 
navdušencev, profesionalnih fotografov in videografov.

Sony vam predstavlja serijo 

 

Fotoaparat polnega 
formata za vsakogar

Izjemna občutljivost 
za strokovnjake

Izvrstne podrobnosti 
za strokovnjake

A.C.S., d.o.o.  •  Ljubljana, Celovška cesta 108
tel. 01/5001587  •  www.acssony.si  •  e-pošta: info@acssony.si

Rossi in Iannone. Deset krogov pred koncem dirke je 
Marquez ujel Lorenza in ga tudi prehitel. Četveroboj 
se je iz kroga v krog stopnjeval in igralci so se ves čas 
mešali. V zadnje tri kroge je kot vodilni zapeljal Lorenzo, a 
ga je v zadnjem krogu Marquez z rekordom proge uspel 
ujeti in si privoziti prvo zmago na Philip Islandu, že 50. v 
njegovi karieri. Najslabše jo je v zadnjem krogu odnesel 
Rossi, ki ni uspel prehiteti Iannoneja in je tako končal na 
četrtem mestu. Krivdo za neuspeh Italijan, za razliko od 
Lorenza, pripisuje zgolj sebi in svoji ekipi: “To je bila naša 
napaka, saj smo v soboto zaradi različnih nastavitev, ki 
niso obrodile sadov, izgubili veliko časa. Ko izgubiš čas, 
prideš na kvalifikacije nepripravljen in nedvomno bi bila 
dirka precej drugačna zame, če bi startal iz ospredja.” 
Pred podelitvijo pokalov je bil Lorenzo vidno zadovoljen 
s predstavo Iannoneja, saj je Špancu priskrbel nekaj več 
točk, čeprav ga je še na sobotnih kvalifikacijah okaral. Je 
pa Lorenzo ponovno našel vzrok za spodletelo zmago v 
drugih dejavnikih, tokrat v sprednji gumi, ki mu ni nudila 
dovolj dober oprijem, zato je popustil. Zmagovalec 
dirke na Japonskem Dani Pedrosa je tokrat zaključil na 
petem mestu, je pa zato svoj rezultat popravil z zmago 
na VN Malezije, kjer je vodil od začetka do konca, a sta 
njegovo predstavo zasenčila Marquez in Rossi s silovitim 
dvobojem, ki je terjal moža. Razlika v SP pred zadnjo dirko 
v Valenciji je tako le sedem točk za Rossija, kar pomeni, da 
Rossiju ni treba zmagati, a bo moral v primeru, da zmaga 
Lorenzo, osvojiti drugo mesto, kar pa ob napetih odnosih 
s Špancema Marquezom in Lorenzom sredi Španije, ne 
bo prav lahka naloga. Zadnje dejanje se bo odvijalo 8. 
novembra s pričetkom ob 14. uri. Ne zamudite!

Tekst: Jana Mihor
Foto: Janez Papež, ISC



MotoGP – VN Sepanga
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Požar, ki je divjal po Indoneziji in Sepang ovil v dim ter dirkaški paddoc popeljal v 
negotovost, kakšno bo vreme in razmere na štartu, se je izkazal za blažen žegen, 
saj sta veliko več prahu v zrak dvignila aktualni svetovni prvak Marc Marquez in 
trenutno vodilni v SP Valentino Rossi.

Rossi plačal
visoko ceno!

Kot kaže se je “vojna” med Rossijem in Marquezom 
šele dobro začela in se po dogajanju v Maleziji 
zaostrila. Besednemu obračunu pred dirko je 
na stezi v Sepangu sledil še dirkaški obračun. 

Zmagovalca v tem obračunu pa pravzaprav ni, saj je 
Marquez dirko zaključil v pesku, Rossi, ki je sicer osvojil 
točke, pa se je zaradi dobljene kazni spravil v težak položaj 
za osvojitev naslova. Še pred dogajanjem v Sepangu 
je Marquez odločno zanikal Rossijeva namigovanja, da 
pomaga Lorenzu v boju za naslov svetovnega prvaka: 

“V boj ne želim biti vmešam. Na koncu vsak dirka zase 
in vsak želi najboljši rezultat za ekipo in pokrovitelje.” Na 
sami dirki pa je Rossiju brenčal okoli glave kot nadležen 
komar. Ni in ni se pustil odgnati in z Rossijem sta bila 
silovit boj za tretje mesto na meji padca. Rossija je 
Marquezova vožnja močno razjezila in ta mu je med 
dirko celo zažugal. Trinajst krogov pred koncem dirke pa 
je Rossiju dvignilo pokrovko in je v enem izmed zavojev 
Marquezu zaprl linijo ter se s pomočjo noge otresel 
napadalca. “Žal sem z Marcom izgubil veliko časa. Ne 

bom rekel, da sem tisti ovinek peljal kot običajno, želel 
sem, da upočasni in izgubi čas. Le to je bilo v moji moči, 
saj me je vsakič ob zaviranju prehitel, upočasnil in odprl 
plin do konca. Vozil je samo toliko, da mi je povzročal 
težave. Ne vem, kako je prišel zraven in padel. Njegovo 
krmilo se je dotaknilo moje noge in zato mi je noga 
zdrsnila, a motor ne more pasti zaradi enega dotika,” je 
Rossi opisal dogajanje in razočaran dodal: “Marquez je 
potrdil moje besede z novinarke konference. Upal sem, 
da tega ne bo storil, če ga izpostavim. Prisilil me je, da 

sem zapravil naslov.” Španski dirkač pa je dogajanje opisal 
kot incident: “Seveda sem ga želel prehiteti in narediti 
razliko. Valentino je motil mene in jaz njega, ker nisva 
našla pravega tempa. Yamaha je prišla zraven, zato sem 
malo priprl plin, on pa je ostal v istem položaju in me 
dvakrat pogledal in mislil sem si “kaj se dogaja, kaj moram 
storiti.” Nisem pričakoval, da mi bo z nogo porinil motor. 
Ni pomembno ali Valentino ali kdo drug, jasno je, da se 
ob takem incidentu ne obvlada več.” Seveda si dogajanje 
razlaga vsak po svoje in stoji v bran svojemu privržencu, 
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kot vemo imajo vsake oči svojega malarja! Pomembno pa 
je, kako je dogajanje videlo vodstvo tekmovanja, saj se je 
na podlagi posnetkov in pričanj obeh vpletenih odločilo, 
da Rossiju dodelijo tri kazenske točke. Tri kazenske točke 
ne bi pomenile nič pretresljivega za kaznjenca, a na 
podlagi dejstva, da ima Rossi v žepu že eno kazensko 
točko, ki jo je v letošnji sezoni dobil na kvalifikacijah za 
VN San Marina, skupno štiri točke po pravilniku pomenijo 
start z zadnjega mesta na naslednji dirki. Direktor dirke 
Mike Webb sicer ni navdušen nad vožnjo Marqueza, a 
kot pravi sam: “Vožnja Španca je bila sicer na nek način 

nešportna, a vendarle v skladu s pravili.” Potemtakem, 
če sedemo za volan vinjeni in se držimo predpisov, ne 
bi smeli biti kaznovani? Ali je Marquez ukradel Rossiju 
naslov, naj vsak presodi zase. Pri Yamahi so prepričani, da 
je boj za naslov prvaka še vedno povsem odprt. “Lorenzo 
ima zaradi vsega videnega sicer boljše možnosti za 
naslov, ampak lahko se zgodi marsikaj, kar smo že videli v 
preteklosti,” je prepričan šef Yamahe Lin Jarvis.  

Tekst: Jana Mihor
Foto: Janez Paež, ISC
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Formula 1 – VN Rusije

V Sočiju 
Mercedes postal 
konstruktorski 
prvak Formule 1

Mercedesov dirkač F1 Lewis Hamilton je na VN Rusije maksimalno vnovčil 
smolo moštvenega kolega Nica Rosberga in z 42. zmago v karieri prehitel 
mladostnega vzornika Ayrtona Senno. 
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Britanec je po 53 odpeljanih krogih tekmece 
ugnal za 5 sekund in več. Njegov glavni rival 
za zmago, Rosberg, ki je rusko avanturo začel z 
najboljšega štartnega položaja (Hamilton kot 

drugi), je svojo zgodbo zaključil že v 7. krogu, ko mu je 
odpovedal pedal za plin in je lahko svojega Mercedesa le 
še parkiral v garaži. Nemec je v prvenstvu izgubil drugo 
mesto, ki mu ga je za 7 točk speljal rojak Sebastian Vettel. 
Ferrarijev dirkač je bil v Sočiju drugi. 
Za prvo razburjenje na dirki sta poskrbela Nico 
Hülkenberg in Marcus Ericsson, ki sta trčila že v prvem 
zavoju in na stezo priklicala varnostni avto. V 11. krogu 

je svojega Lotusa raztreščil Romain Grosjean. Varnostni 
avto je bil aktiviran še drugič. V zadnjem krogu sta v boju 
za tretje mesto trčila Finca Kimi Räikkönen in Valtteri 
Bottas. Slednji je dirko končal ob stezi, Räikkönen pa se 
je privlekel do cilja in končal kot peti. Komisarji so mu 
po dirki dodeli 30 kazenskih sekund in ga prestavili na 
osmo mesto. Prerivanje med Fincema je najbolj koristilo 
dirkaču Force Indie Sergiu Perezu, ki je stopil na tretjo 
stopničko, in Mercedesu, ki je postal konstruktorski prvak. 

Tekst: Engelbert Osojnik
Foto: ISC



104  Avto+šport

Formula 1 – VN ZDA

V AUSTINU
LEWIS HAMILTON
UBRANIL NASLOV 

PRVAKA
MED DIRKACI

Lewis Hamilton je v ameriškem Austinu dobil tisto, po kar je prišel: naslov 
svetovnega prvaka F1. Drugega zapored in tretjega v karieri Formule 1 (leta 
2008 je bil prvak z McLarnom). 
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Na VN ZDA so se morale poklopiti določene 
stvari, da bi Hamilton že tri dirke pred koncem 
sezone ubranil laskavo lovoriko z Mercedesom: 
Lewis je moral osvojiti 9 točk več kot Vettel in 

2 več kot Rosberg. In prav to se je zgodilo: Hamilton je 
zmagal (25 točk), Rosberg je bil drugi (18 točk), Vettel pa 

tretji (15 točk). Hamilton se je z deseto zmago v sezoni 
na večni lestvici najuspešnejših dirkačev po številu zmag 
zavihtel na tretje mesto pred Vettla (zdaj jih ima 43, Vettel 
pa 42). Pred njim sta le še Alain Prost (51) in Michael 
Schumacher (91). 
Čeprav VN ZDA rezultatsko ni postregla s presenečenji, 

pa so bili gledalci priča razburljivi dirki kot že dolgo ne. 
Na pladnju so dobili številna prehitevanja, obračanja, 
izleta s steze, menjave v vodstvu, aktiviranje varnostnega 
avtomobila. Rosberg je pet krogov pred koncem 
naredil napako in predse spustil Hamiltona. V izdihljajih 
dirke pa ščitil Britanca pred tretjim Vettlom. Mnogi so 

bili prepričani, da je šlo za tipičen moštveni ukaz, ki je 
Hamiltonu omogočil naslov svetovnega prvaka.

Tekst: Engelbert Osojnik
Foto: ISC
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Formula 1 – VN Mehike

Rosbergu
 pripadel 

veliki sombrero

Nico Rosberg je postal prvi dirkač Formule 1 po 23 letih, ki je zmagal na VN 
Mehike. Nemec, ki je bil najboljši že na kvalifikacijah na prenovljeni stezi bratov 
Rodriguez, ni naredil napake kot v Austinu. 
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Naredil pa jo je njegov moštveni kolega Lewis 
Hamilton. Britanec je bil za zmago prekratek za 
manj kot dve sekundi. Rosberg se je s četrto 
letošnjo zmago vrnil na drugo mesto med 

dirkači. V boju za naslov svetovnega podprvaka ima dve 
dirki pred koncem 21 točk prednosti pred Vettlom, na 
voljo pa jih je še 50.

Mercedesovemu dvojčku se je na stopničkah v Mehiki 
pridružil Williamsov dirkač Valtteri Bottas, ki se je spet 
moral spopasti z rojakom, Ferrarijevim voznikom Kimijem 
Räikkönenom. Slednji je med trčenjem polomil kolesa in 
bil prisiljen odstopiti. Ferrari je v Mehiki doživel popoln 
polom, saj tudi Sebastian Vettel ni videl cilja dirke. Nemec 
je imel že v prvem krogu počeno gumo. Ko se je po 

vrnitvi iz boksov začel prebijati iz 19. mesta, se je zavrtel 
in še enkrat zaostal. Njegova kalvarija pa se je končala 
v 53. krogu, ko je po lastni napaki na zaviranju pristal v 
zaščitni ograji, a na srečo brez poškodb. VN Mehike je bila 
prava uspešnica za organizatorje, saj si je dirko ogledalo 

110 tisoč navijačev, ki so na strmih tribunah ob stezi 
pričarali pravo nogometno vzdušje.

Tekst: Engelbert Osojnik
Foto: ISC
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Zopet smo videli finski obračun med Räikkönenom 
in Bottasom, ki se je tokrat slabše končal za 

Ferrarijevega dirkača, ki je bil primoran zaradi 
poškodovane zadnje obese odstopiti, Bottas pa je 

dirko končal na odličnem tretjem mestu
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V zgodovino največjega svetovnega cirkusa imenovanega »formula 1« se je zapisalo kar nekaj velikh osebnosti od dirkačev in 
konstruktorjev do lastnikov moštev. Nekateri so pokojni, drugi v naslanjačih gledajo dirke na TV ekranih, tretji pa so še vedno 
aktivni.

Formule 1

LEGENDE

Bernie Ecclestone

Carlos Pace

Ross Brawn, Michael Schumacher
 in Flavio Briatore

Niki Lauda in Walter Wolf

Keke Rosberg in Sir Frank Williams

Ayrton Senna in Gerhard Berger

Paolo Barilla

Colin Champan - Lotus 
in Ron Dennis112  Avto+šport
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