Kot sem že velikokrat zapisal, mi, šoferji, največ prispevamo v
državno malho. Davščine od goriv, avtomobilov in delov, cestnine
in kazni znesejo letno kar 1 milijardo in pol evrov. Kakšne ceste bi
imeli za ta denar, vam bom napisal v naslednji številki. Sedaj bom
pisal o drugem železniškem tiru, v katerega bodo vele pametni
politiki spet vložili šoferski denar. Pa saj mi šoferji s financiranjem
železniškega tira nimamo nič. Mi želimo ceste. V železnice naj vlaga
tisti, ki od tega živi. Železničarji, logisti in Luka Koper. Oni morajo
v tej izgradnji najti poslovni interes. Samo tistih nekaj bebcev, ki
se je odločilo za izgradnjo drugega železniškega tira niti računati
ne zna, da o kakšni strategiji in analizi vlade sploh ne govorim. Do
sedaj smo za študije in načrte zapravili že 50 milijonov evrov. Cel
projekt, ki so ga pred dnevi predstavili, bo stal 1 milijardo in štiristo
milijonov evrov in država bo v podjetje za izgradnjo tira vložilo 200
milijonov šoferskega denarja. Sedaj Luka Koper zasluži dobiček
v višini 25 milijonov evrov in bi ob izgrajenem drugem tiru svoj
pretovor dvignilo za približno polovico. Tako bi dodatno zaslužili
približno 12 milijonov in mogoče ravno toliko drugi deležniki kot
so logisti in železničarji. Tako bi milijardno investicijo zainteresirani
izplačali mogoče v sto letih, saj bi obresti od investicije v sto letih
znesek investicije povečalo kar za nekajkrat. Investicija pa je po
mednarodnih standardih dobra, če se izplača v desetih letih. Tako
investirajo tujci v naša podjetja, ki jih pokupijo in se jim investicije
vrnejo kar v par letih (Lek, Aerodrom, Pivovarna, Droga, Kolinska,
Hoteli, Radenska…). Namesto da bi država investirala v lastna
odlična podjetja, investira ta neumna vlada v popolnoma zgrešeno
investicijo, podobno kot v prav tako nebulozen milijardni projekt
TEŠ 6. Pa saj nekaj bebcev, ki v življenju niso znali drugega kot jesti
iz državnih jasli, ne more odločati o usodi slovenskega naroda.
Take strateške odločitve mora sprejemati narod na referendumih.
Ali je bila sploh kdaj narejena strategija Primorske? Ali bomo na 40
kilometrov dolgi obali razvijali turizem, ali bomo Koper onesnažili
z gigantsko industrijskim pristaniščem? Luka Koper raztovori za
potrebe Slovenije samo 30 % tovora, vse drugo je večji del za Avstrijo
in druge centralne države. A bomo naše okolje mazali z umazanimi
dizelskimi vlaki, progami in luko in to za druge, za bedno plačilo?
In čisti zaslužek Luke, Železnic in logistov je 50 milijonov evrov.
V Luki je zaposlenih 1.000 ljudi, od katerih je 700 začasnih tujih
delavcev, ki v državno malho ne odvajajo davkov in prispevkov.
Turizem pa da Sloveniji 100.000 delovnih mest in multiplikativno
4,8 milijarde evrov prihodkov. Primorska ga pridela vsaj polovico.
Če bi Luko zaprli (ali občutno zmanjšali) in v njej razvili marino za
luksuzne mega jahte, luksuzne hotele in turistično infrastrukturo, bi
Koper postal turistični biser in dobil bi mnogokratnik dobička, ki je
ustvarjen danes z umazano dejavnostjo.
Dragi šoferji, koliko časa bomo še trpeli, da se »lažna elita« igra z
našo usodo in zapravlja naš trdo prigarani kruh?

Vse nam poberejo

Matjaž Tomlje
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Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost
(ur.l. RS št. 89/98) sodi mesečnik med proizvode,
za katere se obračunava DDV po stopnji 9,5 %.
Za vse prispevke veljajo avtorske pravice in so
zaščiteni. Nenaročenih rokopisov ne vračamo.
Vse pravice so pridržane. Ponatis celote ali
posameznih delov je dovoljen samo s pisnim
privoljenjem uredništva, enako kot vsako drugo
mehansko ali elektronsko razmnoževanje.
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Prvi kilometri

Mazda MX-5
Končno se je zgodil dolgo pričakovani trenutek.
V Slovenijo je prispela povsem nova MX-5. Eden
najbolj zanimivih avtomobilov zadnjega leta je
obnorel avtomobilske navdušence po celem svetu. Z
oblikovanjem, ki se brez težav kosa tudi z najdražjimi
super avtomobili, pogonom na zadnja kolesa,
legendarno odlično vožnjo in izredno ugodno ceno,
je na MX-5 težko najti kakšno stvar, ki nam ne bi bila
všeč.
Hkrati z začetkom prodaje MX-5 v Sloveniji sovpada
tudi zaključek japonskega fiskalnega leta. Prodajna
ekipa Mazde se je tako imela priložnost pohvaliti ne
le z najboljšim avtomobilom ampak tudi z odličnimi
prodajnimi rezultati in številkami. Zvestoba kvaliteti,
ugodnosti in odličnemu dizajnu je prepričala več
kupcev kot katerokoli prejšnje leto in je Mazdi
prinesla rekordno poslovanje na globalnem nivoju.
Odgovorno ravnanje s proračunom pa je Mazdi, kljub
nenehnemu vlaganju v nove tehnologije in razvojne
projekte, omogočilo tudi največji neto dobiček doslej.
Boljša potrošniška klima in zadovoljstvo kupcev se je
odrazila tudi v Sloveniji. Rast prodaje pri nas je bila
močno nad evropskim povprečjem. Mazda ima pri
nas sedaj 1,6 % tržni delež, po popularnosti pa si
sledijo avtomobili mazda 3, CX-5 in CX-3. Seveda se
tudi najboljši produkt ne prodaja sam, za uspešnimi
številkami stoji trdo delo slovenske ekipe, ki kljub
izjemnim uspehom ne spijo na lovorikah in svoje
dobičke vlagajo v rast podjetja. Letos bo največja
novost celostna prenovitev Mazdine podobe z
novimi prodajnimi in servisnimi prostori. Za letos si
zato obetajo odlične številke: prodanih naj bi bilo
1.100 vozil, od tega pa žal samo 20 modelov MX-5.
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Za prvi preizkus nove MX-5 na slovenskih tleh smo bili na
test povabljeni v odročna Goriška Brda. Sprva mi izbira
lokacije ni bila najbolj jasna, a me je z obilo fenomenalnih
in povsem praznih cest hitro prepričala. Na predstavitvi
smo imeli možnost preizkusiti oba motorja – na izbiro so
nam bili osnovni in najdražji modeli. Na kratko smo se
popeljali v obeh.
Pod pokrovom Mazde se nahaja 1,5- oziroma 2,0-litrski
atmosferski motor. Šibkejši 1,5-litrski dostavlja 130 KM
in 150 Nm navora, vrti pa se do 7.000 obratov, močnejši
2,0-litrski motor nudi 160 KM in 204 Nm navora, omejitev
obratov pa je tu nižja pri 6.000. Poleg nižje meje obratov
je avto z večjim agregatom tudi 25 kg težji oziroma celo
40 kg s sistemom i-ELOOP. Hitrosti do 100 sta 8,3 in 7,3
sekunde.
Najprej sem šel na vožnjo s šibkejšim MX-5. Preden
sem se odpeljal, sem bil prepričan, da bo 130 konjev
povsem premalo za športni avto, a sem že po nekaj
minutah ugotovil, da sem se zelo motil. Zaradi nizke
teže in odlične šasije se avto na cesti odlično znajde.
Sorazmerno tanke gume nudijo ravno dovolj oprijema,
da lahko skozi ovinke avto leti kot raketa, a ne dovolj, da
bi bil povsem sterilen. Mazda med hitro vožnjo pleše
skozi ovinke in pri agresivnem zaviranju vozniku z rahlim
odnašanjem zadka pomaga skozi ovinke. 1,5-litrski
motor je poln značaja in se z visoko mejo obratov vrti in
vrti. Zaradi male prostornine in nizkega navora je večina
moči pri vrhu obratov, motor zato voznika prav prosi za
stiskanje do konca.
Po impresivni predstavi 1,5-litrske verzije sem presedlal
v močnejšo verzijo. Razliko v motorju opazim v trenutku,
že ob bolj globokem brbotanju motorja ob mirovanju.
Več navora pomeni, da je pri nižjih hitrostih odziv
motorja bistveno občutnejši. Če je 1,5 rojeni roadster
za uživaške vožnje po odličnih cestah, je 2,0 čisto pravi
huligan. 204 Nm je več kot dovolj navora, da pnevmatike
odlepi od ceste, zato je vožnja v njem bistveno bolj
dinamična tudi med pospeševanjem. V ovinkih zadnji
del z veseljem pleše in od voznika zahteva celo trenutno
zavijanje v kontra smer. Nadzorovanje v ovinkih je zaradi
odlične šasije povsem enostavno, pravzaprav tako lahko,
da bi mazdo brez pomisleka lahko dal voziti popolnemu

začetniku. Ljudi, ki uživajo v športni vožnji, bo močnejši
motor definitivno navdušil. Z izključenim nadzorom
oprijema je mogoče, z zelo velikim nasmehom na
obrazu, skozi večino počasnih ovinkov peljati postrani.
Kljub večji zahtevnosti vožnje motor ni niti približno
dovolj močan, da bi avto lahko zletel s ceste, zato je
vožnja še vedno varna. Seveda pa je vozniku vedno na
voljo računalniška kontrola oprijema in stabilnosti, katera
lahko ustavi kakršnokoli drsenje po cesti.
Obema modeloma je skupna odlična šasija, ki nagrajuje
dinamično vožnjo in vozniku nudi izredne užitke. Kar
niti ni tako presenetljivo od avtomobila, ki je narejen
izključno za uživanje v vožnji. Bolj ko voznik pritiska, bolj
uživa.
Težko se je odločiti, kateri model je boljši. Oba sta
polna karakterja in nudita eno izmed najboljših
avtomobilističnih izkušenj. Ljudje velikokrat postavljajo
preveliko pomena na moč in ceno vozil – v Ferrariju
si nikdar ne bi upali brezskrbno dirjati po cestah, saj
so hitrosti povsem previsoke, škoda ob morebitnih
nesrečah pa astronomsko visoka. MX-5 je postavljena v
genialno zlato sredino, kjer je avtomobil dovolj počasen,
da je varen na cestah, a hkrati dovolj agilen in hiter, da
vozniku nudi nore užitke.

Za bolj popolno in poglobljeno recenzijo in mnenje
boste morali počakati, da MX-5 dobimo v roke za polni
test. Rekel bi le še vsem, ki mogoče razmišljate o nakupu
MX-5: nehajte oklevati in pojdite vsaj na testno vožnjo in
se o njem prepričajte sami. Z nakupom ne boste naredili
usluge samo sebi, ampak tudi vsem nam, ki bomo ta
čudovit avtomobil videli na cestah.

Tekst in foto: Erazem Zver
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Fait Tipo

Fiat Tipo
Ime Tipo v Fiatovem repertoarju ni novo. Med leti 1988
in 1995 so Italijani prodali kar dva milijona primerkov
tega izjemno uspešnega hatcbacka, ki je leta 1989 prejel
tudi nagrado za evropski avto leta – Car Of The Year.
Tudi novi Tipo je svojo življenjsko pot začel obetavno,
saj je takoj po svojem prihodu prejel nagrado Autobest
2016, kar pritrjuje dejstvu, da zagotavlja najboljše
razmerje med ceno in opremljenostjo.
Najprej bo med kupce zapeljala štirivratna limuzinska
inačica, za katero se pri slovenskem uvozniku nadejajo,
da bodo našli 50 novih kupcev, proti koncu leta pa bo
sledila še karavanska inačica.
Fiat Tipo ponuja veliko prostora in udobja za relativno
nizko ceno. 520-litrski prtljažnik je eden najprostornejših
v razredu, prav tako se novi Tipo v svojem razredu
ponaša z največjim prostorom za noge na zadnji klopi.
Zadnja klop je deljiva v razmerju 60/40, prostornina
prtljažnega prostora se tako poveča na zajetnih 1.150
litrov, prav tako je v notranjosti veliko uporabnih
odlagalnih površin – za kar 12 litrov, če smo natančni.
V dolžino kompaktna limuzina meri 4,54 metra, v širino
1,79, v višino 1,49 metra, medosna razdalja pa znaša
2,64 metra, zaradi katere pri Fiatu trdijo, da lahko v
notranjosti udobno potuje pet odraslih oseb.
Kupci bodo lahko izbirali med tremi paketi opreme:
Pop, Easy in Lounge, ki so kompatibilni z vsemi
tremi motorji v kombinaciji bodisi s pet- bodisi s
šeststopenjskim ročnim menjalnikom.
Vstopni motor predstavlja 1,4-litrski bencinar s
skromnimi 95 konjskimi močmi in največjim navorom
127 Nm. Dovolj za končno hitrost 185 km/h in
11,5-sekundni pospešek do sto, a pomembnejša je
cena. S popustom ta znaša skromnih 11.990 evrov
– v ceno je všteta tudi petletna garancija, ki velja do
120.000
prevoženih kilometrov, odvisno od pogoja, ki
8 Avto+šport
nastopi prej.

Na voljo sta še dve dizelski različici, šibkejša iz 1,3 litra
prostornine razpolaga s 95 KM, močnejša pa iz 1,6 litra
delovne prostornine iztisne 120 KM, ob čemer naj
ne bi poraba drastično presegala štirih litrov na sto
prevoženih kilometrov.
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Ford Ranger
Lani je Ford Ranger z vodilnim modelom Wildtrak na
čelu prehitel tekmece in postal najbolje prodajani
pickup v Evropi, saj so jih prodali več kot 27 tisoč,
kar je 27 % več kot leto poprej. Sedaj pa novi Ranger,
ki je v evropske prodajne salone prispel v začetku
letošnjega leta, osvaja kupce z varčnejšo porabo
goriva, drznim novim oblikovanjem in vrhunskimi
tehnologijami.
Kupci lahko izbirajo med tremi karoserijskimi
različicami: običajno dvovratno kabino, štirivratno
dvojno kabino in podaljšano kabino z dodatnimi
zadnjimi vrati za dostop do druge vrste sedežev.
V ponudbi izboljšanih dizelskih motorjev sta tudi
različici najnovejšega 2,2-litrskega motorja TDCi
z močjo 130 KM in 160 KM – moč predhodnega
modela je povečana s 125 KM oziroma 150 KM –
ter zmogljivi 3,2-litrski petvaljni TDCi z 200 KM. Na
voljo sta tako šeststopenjski ročni kot samodejni
menjalnik, kupci pa lahko izbirajo med štirikolesnim
in dvokolesnim pogonom. Wildtrak je serijsko
opremljen s štirikolesnim pogonom.
Z robustnim elektronsko nadzorovanim preklopom
lahko vozniki modelov s štirikolesnim pogonom
z gumbom na sredinski konzoli kar med vožnjo
prestavljajo med pogonom 4x2 in 4x4 z višjo
stopnjo prenosa. Za večji navor pri manjši hitrosti ali
dodatno zaviranje pri spuščanju lahko voznik izbere
pogon 4x4 z nižjim prenosom, elektronska zapora
zadnjega diferenciala pa pomaga izboljšati prenos
moči v najzahtevnejših pogojih.
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Ti terenski pripomočki omogočajo tudi vleko do 3500 kg
težke prikolice in izjemno nosilnost, ki znaša do 1260 kg.
Z zmogljivostjo za bredenje čez vodo do globine 800
mm (največ v razredu) in 230 mm odmika od tal je
Ranger zasnovan in izdelan za lahkotno obvladovanje
ekstremnih terenov. Pristopni kot 28 stopinj in izstopni
kot 25 stopinj omogočata vozniku samozavestno

premagovanje strmih ovir.
Trpežni Ranger je na voljo s paleto vrhunskih tehnologij,
ki vozniku pomagajo ohraniti nadzor nad vozilom, med
katerimi je tudi Fordov sistem za povezave z glasovnim
upravljanjem SYNC 2 z 8-palčnim zaslonom na dotik z
barvnimi oznakami kotov za preprostejšo navigacijo po
menijih.
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Citroën DS3, DS4 in DS5

Ducatijeva otvoritev nove sezone
Pri AS Domžale so otvorili letošnjo motoristično sezono s
prijetnim druženjem v novem Ducati salonu v Trzinu, kjer so
povabljenim motoristični strokovnjaki predstavili celoten
nabor Ducatijevih motociklov, vključno z vsemi novostmi
sezone. Na testu bomo tako letos lahko preizkusili modele
kot so Xdiavel, Multistrada 1200 Enduro in Pikes Peak, 959
Panigale, Hyperstrada 939, Hypermotard 939, Scrambler
Flat Track Pro in Scrambler Sixty62.

Comshopova prenovljena serija namiznih računalnikov

TRON

Na slovenskem trgu že vrsto let predstavljamo sinonim za zmogljivost in zanesljivost, letošnjo pomlad pa na policah Comshop
najdete povsem pomlajeno linijo teh. Pri sestavljanju računalnikov so bili naši mojstri pozorni na najboljše razmerje med
zmogljivostjo in ceno, pri tem so uporabili preverjene in zanesljive komponente priznanih proizvajalcev.

DS3 in DS3 Cabrio
Od lansiranja vozila DS 3 v letu 2010 do danes je šarmu tega
elegantnega in povezljivega Parižana podleglo že 390.000
kupcev. Od Pariza do Tokia, od Londona do Buenos Airesa,
…. DS 3 je zahvaljujoč močni osebnosti, edinstvenem stilu,
užitkom v vožnji in sodobni opremi postal že prava ikona. Kot
različica kabriolet ali limuzina svojim kupcem ponuja najboljšo
kombinacijo udobja in dinamičnosti.

MUS
CATTUS
EDICTUM
LUPUS

DS4 in DS4 Crossback
En model, dve karoserijski različici in novi prednji del. Edinstven
slog temelji na identitetnih elementih, ki izražajo moč in
simbolnost sloga vozila DS. Dvojna ponudba je odgovor
znamke DS na pričakovanja kupcev iz razreda kompaktnih
razkošnih vozil. DS 4, razkošna, dinamična in prefinjena
limuzina, ter DS 4 Crossback, ki nastopa kot “prefinjen
pustolovec” zavoljo 30 mm višjega podvozja, velikih črnih koles
ter specifičnih pustolovskih karoserijskih elementov (okrasni
elementi blatnikov, spojlerji in strešni prtljažni drogovi).
DS5
Nov prednji del - okrasna maska, žarometi in bočne odprtine
za dovod zraka - gre z roko v roki z avantgardnim stilom vozila.
Obliko karoserije novega DS 5 je moč prepoznati v množici
drugih tako s prednjega ali zadnjega dela kot tudi s profila.
S profila pa en del pritegne čisto vse poglede in zaznamuje stil
zunanjosti: kromirana usločena letev, ki se razteza od konice
žarometa vse do prednjih stekel.
Od zadaj pa ima novi DS 5 še bolj mogočno postavo zaradi
izjemno širokih kolotekov. Njegovo postavo dodatno poudarja
še dvojno ustje izpušne cevi, ki je integrirano v zadnji odbijač. K
impozantnemu videzu zadnjega dela pa nenazadnje prispeva
tudi šest vodnikov, ki poskrbijo za svetlobni podpis.

DRACO
PISTRIS
LEO

Tron MUS
Intel Pentium 3260,
4GB Rama,120GB SSD disk

279,99 €
Tron DRACO
AMD A8-7650, 4GB Rama,
120GB SSD Disk, 1TB disk,
Sapphire R7 240 2GB
Windows 10

579,99 €
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FORMICA

Tron CATTUS
Intel Pentium G3260,
4GB Rama,120GB SSD disk
WINDOWS 10

Tron EDICTUM
Intel i3-6100, 4GB
Rama,120GB SSD disk
WINDOWS 10

Tron LUPUS
Intel i5-6500, 4GB Rama,
240GB SSD disk
WINDOWS 10

Tron PISTRIS
AMD A10-7850K,
8GB Rama, 1TB trdi disk,
Gigabyte GTX750 Ti 2GB
Windows 10

Tron LEO
Intel i5-6500, 8GB Rama,
120GB SSD disk,
Gigabyte GTX950 Ti 2GB

Tron FORMICA
Intel i5-6700, 8GB Rama,
1TB trdi disk,
Gigabyte GTX960 4GB

859,99 €

1189,99 €

359,99 €

699,99 €

499,99 €

659,99 €

PE Ljubljana BTC Hala 9, Šmartinska 152/9, 1000 Ljubljana • PE Velenje, Kidiričeva cesta 2b, 3320 VelenjeAvto+šport
PE Maribor Europark, Pobreška 18, 2000 Maribor • PE Maribor Trg Svobode, Trg Svobode 5, 2000 Maribor
PE Celje, Mariborska cesta 100, 3000 Celje • PE Murska Sobota, Ul. Štefana Kovača 43, 9000 Murska Sobota
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Zanimivosti
Znani so zmagovalci World Car Awards

Na newyorškem avtosalonu so razglasili
zmagovalce prestižnih nagrad World Car
Awards. Žirija 73-ih mednarodnih avtomobilskih
novinarjev je izbrala zmagovalce petih kategorij,
med katerimi je najpomembnejšo lovoriko
prejel Mazdin roadster MX-5, ki je sicer prejel
še nagrado za najboljše oblikovanje leta. Slavili
so še: BMW serije 7 – luksuzni avto leta, Audi R8
Coupe – zmogljivostni avto leta in Toyota Mirai
– zeleni avto leta.

Zeleni pekel ponovno brez hitrostnih omejitev
V12 Vantage S prejel ročni menjalnik

Lastniki slovitega dirkališča Nürburgring so na
določenih odsekih zaradi varnostnih razlogov omejili
hitrost in s tem posledično preprečili postavljanje
novih rekordnih hitrih krogov. Razlog za takšen ukrep
je bila lanskoletna huda nesreča iz prvenstva VLN, ki
se je tragično končala za enega izmed gledalcev.
Čez zimo je vodstvo sprejelo sklep, da se hitrostne
omejitve ukinejo in tako ponovno omogočijo
dirkačem in moštvom, da lahko Zeleni pekel v celoti
prevozijo s polnim plinom in se tako borijo za nove
rekordne kroge.

Poleg avtomatskega menjalnika Sportshift III si bodo kupci sedaj lahko V12 Vantage S omislili tudi s 7-stopenjskim ročnim,
pri katerem pa je prva prestava postavljena levo spodaj, kjer bi v tradicionalnem H menjalniku bila druga. ”Dogleg”
postavitvi, značilni predvsem za športne menjalnike, se pridružuje sistem AMSHIFT, ki s pomočjo senzorjev na sklopki,
pogonski gredi in menjalniku posnema tehniko prestavlja navzdol ”prsti-peta”. V12 Vantage S z ročnim menjalnikom
je mehanično identičen tistemu s samodejnim, tako zmogljivost ostaja enaka, s poželjivim pospeškom do stotice v
3,9 sekunde in končno hitrostjo 330 km/h. Enaka bo tudi osnova cena, za leto 2017 pa bosta obe različici prejeli nove
možnosti zunanjosti in notranjosti ter nov infotainment sistem.

DNK formule 1 v Aston Martinu
Red Bull Racing bo s svojim znanjem s področja
formule 1 pomagal Aston Martinu proizvesti
revolucionaren superavto, legalen za cestno vožnjo.
V ”inovacijskem partnerstvu” bosta staknila glavi
tehnični direktor moštva Red Bull Racing Adrian
Newey in kreativni direktor Aston Martina Marek
Reichman za projekt ”AM-RB 001”, ki bo združeval
najnovejšo tehnologijo F1 z Aston Martinovim
značilnim dizajnom. V počastitev partnerstva bodo
skozi celotno letošnjo sezono dirkalnika Red Bull
Racing krasila ikonična Aston Martinova krila, s
čimer se logotip britanske znamke prvič po letu
1960 vrača v najprestižnejši šport na svetu.
14 Avto+šport
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- tehnologija najnovejše generacije nemškega proizvajalca Christ
- 6 krtač iz mehkega tekstila
- Jet Stream predpranje s 40 visokotlačnimi šobami
- trojno sušenje

OD PONEDELJKA DO PETKA MED
20. IN 22. URO PRANJE 5 EUR!
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Zanimivosti
Najagresivnejši Bentley vseh časov

Govori se, da naj bi BMW do leta 2020 pripravil
novo generacijo legendarne serije 8. Med leti
1989 in 1999 je osmica veljala za zastavonošo
bavarske znamke. Izdelanih je bilo sicer samo
31.062 modelov, zato je bil avtomobil še toliko
bolj poželjiv in še danes ga označujemo za
legendarnega. BMW je leta 1999 serijo 8 umaknil
iz proizvodnje in takrat je osmica izginila iz
prodajnega kataloga BMW, med tem časom
pa sta se v razredu prestižnih športnih kupejev
dobro namestila Bentleyjev Continental GT in
Mercedesov CL, po novem S Coupe. In zdaj naj bi
napočil čas, ko bo BMW v boj prestižnih športnih
kupejev 21. stoletja poslal nov model, ki naj bi
nosil oznako serija 8, a v kakšni obliki bo le-ta, še
ni povsem znano. Govori se o dveh potencialnih
opcijah. Ena naj bi bila ta, da bi nova osmica bila
štirisedežni kupe, druga pa dvosedežni kabriolet.

Nov obraz Toyote GT86
Sprememb na zunanjosti je veliko, najočitnejše
so v preoblikovanem sprednjem in zadnjem
odbijaču in agresivnejših linijah telesa. Vendar
je tudi manjših sprememb veliko: spremenjeni
so LED žarometi in zadnje pozicijske luči, pod
zadnjim odbijačem se nahaja večji difuzor, na
telesu pa je nekaj novih zračnikov in odprtin.
Da pa je preobrazba popolna poskrbijo tudi
nova platišča.
V notranjosti je sprememb manj: za osvežen
izgled so posodobili volan in spremenili izgled
sedežev. Za vsak slučaj, da voznik ne bi pozabil,
kateri avtomobil je kupil, pa se sedaj na več
mestih nahaja tudi logotip 86 avtomobila.
Novosti pa so tudi pod telesom vozila.
Podvozje je prejelo nadgradnje z novejšimi
amortizerji, ki »lajšajo nadzor in večajo
okretnost« avtomobila, tako pojasni izjava
PR. 2.0-litrski motor boxer sedaj proizvaja 5
konjev več, za skupno moč 205, prenove pa
je bil deležen tudi ročni menjalnik, s sedaj
drugačnim razmerjem prestav.
2017 verzija Toyote GT 86 bo na prodaj proti
koncu tega leta, cene pa še niso znane.
Predvidoma se avto ne bo bistveno podražil,
kar pomeni, da ga v Sloveniji lahko dobite za
približno 30.000 evrov.
16 Avto+šport
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Posodobljen A3 s tehnološkimi bonbončki
Dve legendarni znamki sta se ponovno združili in na salonu navtike v Miamiju predstavili novo stvaritev – 41’ SD GT3, ki
je najmočnejši gliser v zgodovini Cigarette Racing. Glede na to, da motorni čolni ameriških strokovnjakov spadajo med
najzmogljivejše in najekskluzivnejše stroje na svetu, ta izjava ni brez pomena. Toda, ko pomislimo, da se novo plovilo
zgleduje po Mercedes-AMG GT3-ju, razumemo zakaj takšna moč, saj se mora kosati s 500 konji, ki jih ponuja avtomobil.
41’ SD GT3 združuje privlačne linije in čistokrvno motošport tehnologijo nemškega dirkalnika, poganjata pa ga dva
Mercury Racing motorja s 1.100 KM. S takšno močjo 41 čevljev dolg gliser doseže najvišjo hitrost več kot 160 km/h.
Ročno narejeno notranjost in zunanjost plovila, vključno z mat dodatki, lesenimi tlemi iz tika in usnjenimi AMG sedeži,
je oblikoval Gorden Wagener, vodja dizajna pri Daimlerju, da bi zagotovili maksimalno podobnost z brutanim GT3-jem.
Kakšna pa je cena nove dirkaške ikone na vodi? Razkrili jo bodo samo resnim potencialnim kupcem.
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Voznikovi modni dodatki
Kolekcija oblačil Hugo BOSS za Mercedes-Benz
Znamka Hugo BOSS je razširila svoje sodelovanje s proizvajalcem
Mercedes-Benz in poleg kolekcije formalnih oblek sedaj predstavlja
kolekcijo casual oblačil za letošnje pomlad in poletje. V oglasni
kampaniji sta se v manekena ponovno prelevila dirkača Mercedes
AMG Petronas Lewis Hamilton in Nico Rosberg, ki sta v morskem
letovišču pozirala ob GLE Coupeju. Kolekcijo, ki jo je navdahnila
dirkalna steza, sestavlja deset kosov, nam pa se najbolj dopadeta jakni
v motorističnem stilu, idealni za pomladansko pohajkovanje.

Gospodarji polnega formata
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Ferrari kolekcija oblačil pomlad/poletje 2016
Ferrarijeva lifestyle kolekcija za letošnjo pomlad in poletje navdih
črpa iz tradicije poskočnega konjiča ter je skrbno oblikovana okoli
subtilnega, toda jasnega sklicevanja na Ferrarijeve Grand Tourerje.
Vse barve, materiali in proizvodne metode so navdihnili interierji
avtomobilov in tako na oblačilih opazimo detajle, kot so italijanska
zastava in dirkaški elementi, ne pozabimo pa tudi na srce znamke –
motorje, ki so se prav tako prikradli v kolekcijo, namenjeno moškim,
ženskam in otrokom.

Kolekcija oblačil Porsche Design Sport by adidas
Sodelovanje med znamkama Porsche Design in adidas
se je začelo pred desetimi leti in je znano po mešanici
minimalističnega dizajna z odlično nosljivostjo.
Občutek nemškega inženiringa je združen z
visokotehnološko kolekcijo sodobnih športnih oblačil,
kjer najdemo vse od superg, ki bodo spremenile vaš
način vadbe, do jaken in hlač, ki dihajo in tako skrbijo
za prijeten občutek med tekom. Skratka, znamki
sta skupaj ustvarili nov pogled na luksuzno športno
opravo, znano pod imenom Porsche Design Sport.
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Gospodarji polnega formata
18 Avto+šport

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

Sony vam predstavlja serijo

Golf GTI TCR

Golf GTI na steroidih

Razkrit naslednik Ferrarija FF
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Delovno okolje najmočnejšega
serijskega GTI-ja v zgodovini

Volkswagnov GTI praznuje 40 let in za
rojstni dan je dobil 20 dirkaških GTI-jev
TCR, ki bodo tekmovali v seriji touring
avtomobilov.
Vseh 20 primerkov je že razprodanih
privatnim dirkaškim ekipam, ki so
dirkalnike v svojo last prejele danes, uradna
predstavitev pa sledi čez tri dni v Valenciji,
kjer se bodo začela uvodna testiranja
letošnjega prvenstva TCR.
GTI TCR sloni na serijskemu GTI-ju
sedme generacije, a ima z njim bolj malo
skupnega. Karoserija je za kar 40 cm širša,
spredaj značilno masko GTI dopolnjuje
zajetna odprtina za zajemanje zraka, pod
katero je nameščen karbonski spojlerček,
na zadnji šipi pa je montirano velikansko
karbonsko krilo.
Notranjost je špartansko oskubljena. V
varnostne namene je tu dirkaška kletka,
športni sedeži z zaščito glave in varnostni
rezervoar za gorivo. Pod skeletom deluje
zmogljiv 2,0-litrski turbo štirivaljnik, ki ga
najdemo v Golfu R, le da v GTI TCR verziji
razvija 330 konjskih moči in 410 Nm
navora, ki se na prednja kolesa prenašajo
preko 6-stopenjskega sekvenčnega
menjalnika.
Volkswagen Motorsport je tale zverinski
stroj razvil v sodelovanju z ekipo Seatovega
športnega oddelka, katera je prispevala
svoje znanje in izkušnje, pridobljene z
modelom Leon Cup Racer, s katerim si GTI
TCR tudi deli MQB platformo.
In ker 40 let ne praznuješ vsak dan,
jih je Volkswagen ovekovečil še z
najzmogljivejšim serijskim GTI-jem v
zgodovini – GTI Clubsport razvija 265 KM,
ob aktivaciji programa boost pa je vozniku
za določen čas na voljo maksimalna moč
kar 290 konjskih moči.

SPREMLJAJTE NAŠ NOV
SPLETNI PORTAL IN NAM SLEDITE
NA FACEBOOKU
IN INSTAGRAMU

www.avto-sport.net

Nissan GT-R

Svež izgled
in več moči
22 Avto+šport

Novi GT-R je prejel znatno transformacijo, saj je opremljen s svežimi elementi
na zunanjosti in notranjosti vozila kot tudi z izboljšavami voznih zmogljivosti.
Nissanov najpomembnejši športni avtomobil je tako doživel največ sprememb
od uvedbe leta 2007.
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varnejše prestavljanje, saj voznik ne potrebuje premikati
rok z volanskega obroča.
Nagrajeni 3,8-litrski motor V6 twin-turbo sedaj dostavi
565 konjskih moči pri 6.800 vrtljajih na minuto in 633
Nm navora, kar pomeni povečanje za 20 KM in 5 Nm.
Moč je sparjena s temeljito dodelanim 6-stopenjskim
menjalnikom z dvojno sklopko, ki se ponaša z bolj
gladkim prestavljanjem in z manj hrupa. Agresivni zvok
motorja pa še nikoli ni zvenel bolje, zahvaljujoč novemu
izpušnemu sistemu iz titana.
GT-R že od nekdaj velja za avtomobil z odlično
vodljivostjo, sedaj pa so njegove sposobnosti v ovinkih
še izboljšali. Bolj toga karoserija in novo vzmetenje
omogočata pnevmatikam, ovitim okoli novih 20-palčnih
aluminijastih platišč, da se prilepijo na cesto in
omogočajo boljšo stabilnost.
Prenovljeno japonsko pošast bodo kupci lahko naročili
poleti.

“

Nagrajeni 3,8-litrski motor V6
twin-turbo sedaj dostavi 565
konjskih moči pri 6.800 vrtljajih
na minuto in 633 Nm navora

“

P

a začnimo s preobrazbo zunanjosti. Maska”Vmotion”,
eden
Nissanovih
najnovejših
oblikovalskih podpisov, je nekoliko razširjena,
da zagotovi boljše hlajenje motorja in je sedaj
finiširana v mat krom odtenku. Nov pokrov motorja, ki
ga krasijo izrazite linije, je okrepljen, da poveča stabilnost
med vožnjo pri visokih hitrostih, sveže oblikovan prednji
spojler in odbijač pa dajeta GT-Ru videz čistokrvnega
dirkalnega avtomobila, medtem ko ustvarjata veliko
podtlaka. Avtomobil je sicer prejel kar nekaj izboljšav,
ki pripomorejo k ne samo bolj športnemu in ostremu
izgledu, ampak tudi k aerodinamični učinkovitosti z
impresivnim koeficientom zračnega upora 0.26.
Kabina je preoblikovana in kar sije od premium
materialov, kot se spodobi za visoko zmogljivi športni
avtomobil. Popolnoma nova armaturka je ovita v en
kos prelepega napa usnja in minimalizirana. Japonci
so končno zmanjšali število stikal iz 27 na 11, na dotik
občutljiv zaslon so povečali in njegov sistem poenostavili.
Prestavni uhlji so nameščeni na nov volan in omogočajo

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Avto+šport 25

Mercedes GLC Coupé

SUV + kupe
= GLC Coupé
26 Avto+šport

Dinamični koncept GLC Coupé je ob lanskoletni premieri v Šanghaju pritegoval
mnoge poglede s svojimi privlačnimi potezami, ki združujejo kupejevske
elemente z oblikovalskim jezikom terenskih vozil. Sedaj pa je koncept postal
realnost, saj se skorajda nespremenjen odpravlja v serijsko proizvodnjo.
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dolžino 4,73 metra, višino 1,60 metra in
medosno razdaljo 2,87 metra je GLC Coupé
tako kompakten kot dinamičen. Od brata GLC,
s katerim si deli osnovno arhitekturo, je daljši
in nižji, svoj kupejevski značaj pa dolguje preoblikovani
strešni liniji, ki se zaključuje v elegantnem, a hkrati
mišičastem zadku. Jasen namig k terenski dediščini vozila
pa podajajo opcijski stranski pragovi in široka kolesa
do velikosti 20 palcev, ki kar prosijo po raziskovanju
neasfaltiranih in makadamskih cest. Dominanten je tudi
prednji del z diamantno masko hladilnika in inovativnimi
žarometi, ki opcijsko svetijo v LED tehnologiji High
Performance, športni videz pa zaključijo zajetne stranske
reže za zajemanje zraka.

načini vožnje DYNAMIC SELECT in štirikolesni pogon
4MATIC z 9-stopenjskim avtomatskim menjalnikom
9G-TRONIC združujejo vozno udobje z izrazito športno
agilnostjo. Na voljo sta dve različici vzmetenja: novi
DYNAMIC CONTROL BODY kot tudi že znani CONTROL
AIR BODY, ki še dodatno izboljšata vozno dinamiko in
udobje.
Kupci bodo lahko izbirali med osmimi različicami terenca,
in sicer štirimi dizelskimi in štirimi bencinskimi motorji,
plug-in hibridom ter mogočno različico Mercedes-AMG.
Vstopni modeli so štirivaljni dizelski motorji GLC 220 d in
GLC 250 d 4MATIC coupé z močjo v razponu od 125 kW
(170 KM) do 150 kW (204 KM) kot tudi bencinski štirivaljni
motor GLC 250 4MATIC coupé s 155 kW (211 KM).

Plug-in hibrid GLC 350e 4MATIC Coupé z največjo
hitrostjo 235 km/h združuje agilno vožnjo z ekološkostjo,
saj lahko v električnem načinu brez emisij prevozi več kot
30 km, željni hitrosti pa bodo veseli različice MercedesAMG, katere biturbo motor V6 je zmožen 270 kW
(367 KM), kar kupe izstreli do stotice v manj kot petih
sekundah.
GLC Coupé, ki bo na voljo jeseni, pa je seveda opremljen
tudi z vsemi znamkinimi varnostnimi in asistenčnimi
varuškami ter najnovejšim multimedijskim sistemom.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Interier sledi oblikovalski filozofiji zunanjosti,
kar pomeni, da potnike razveseljuje s kupejevsko
eleganco in kančkom športnosti
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“

“

Dizajn avtomobila pa je prav tako prispeval k njegovi
odlični aerodinamiki, ki s koeficientom zračnega upora
0.31 in površino upora 2,53 m2 vodi v svojem segmentu.
GLC Coupé je med vodilnimi tudi na področju teže, kajti
kljub velikodušnim zunanjim meram in dolgi medosni
razdalji tehta le 1.710 kilogramov.
Interier GLC Coupéja sledi oblikovalski filozofiji zunanjosti,
kar pomeni, da potnike razveseljuje s kupejevsko
eleganco in kvalitetnim ambientom, ki smo ga vajeni pri
Mercedesu. Temu je dodan kanček športnosti, ki zaokroži
idejo sodobnega razkošja. Glavna stilistična elementa
notranjosti sta armaturna plošča in sredinska konzola z
jasnimi, tekočimi linijami, ki dajejo občutek prostornosti.
Standardno športno podvozje, bolj direkten krmilni sitem,

Avto+šport 29

T e s l a

M o d e l

V 24 urah
180.000
prednaročil
30 Avto+šport

3

Model 3 ponuja domet 346 km z enim polnjenjem,
zmožen je šprinta do 96 km/h v manj kot 6
sekundah in namesti lahko 5 oseb

Razkritje Tesle Model 3 je bilo eden največjih avtomobilstičnih dogodkov leta.
Avtomobil je v samo 24 urah pritegnil 180 tisoč prednaročil, spodbudil delnice
podjetja in ga usmeril na bolj ambiciozno pot rasti.
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T

eslina predstavitev Model 3 je sledila odprtju
spletnega naročanja uro pred dogodkom, že
cel dan prej pa so se kupci zbirali pred Teslinimi
saloni in stali v dolgih vrstah, da bi lahko dali
depozit v vrednosti 1000 ameriških dolarjev za rezervacijo
avtomobila, ki ga sploh še niso videli in ki sploh ne bo na
voljo pred koncem naslednjega leta.
Ko je Model 3 le pokazal svojo kožo, smo opazili, da ima
prednji del drugačen kot obstoječa Model S in Model X,
pravzaprav je brez maske in ima privlačne nove žaromete.
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Novi obraz izredno spominja na Panamero, medtem ko
profil izgleda kot skrčen Model S. Velikost je primerljiva z
A4, s serijo 3 in z razredom C, ki bodo tudi njegovi glavni
konkurenti. Standardno bo Model 3 opremljen s stekleno
streho, ki naj bi odpravila klavstrofobijo.
Odločili so se tudi za nov, športnejši dizajn notranjosti;
funkcije vozila se bo upravljalo s širšo tablico, a ostajajo
zvesti minimalizmu.
Model 3 ponuja domet 346 km z enim polnjenjem,
zmožen je šprinta do 96 km/h v manj kot 6 sekundah in

namesti lahko 5 oseb. Prav tako ga bo možno polniti na
Teslinem polnilnem omrežju in ima vgrajeno podjetjino
avtonomno tehnologijo. Z začetno ceno 31.000€ (pred
dajatvami) je bolj ugoden kot Chevroletov, prav tako
električni, Bolt (s ceno 33.000€) in ponuja tudi več
dometa in seveda veliko več prestiža.
Množice je Model 3 s svojo obljubo futurističnosti za
vsakogar tako navdušil, da je v prvih 24 urah zbral kar
180.000 prednaročil. Teslin šef Elon Musk je preko
Twitterja povedal, da tako velikega povpraševanja za

njihov prvi cenovno ugodni avtomobil niso pričakovali.
A če so menili, da bodo prejeli samo 1/4 do 1/2 zbranih
prednaročil, se sprašujemo, kako dolgo bo trajalo, da
Tesla izpolni vsa ta dodatna naročila? Uradno naj bi bil
Model 3 na voljo ob koncu leta 2017, toda ne pozabimo,
da bodo Američani prvi prejeli nove Tesle, šele potem
smo na vrsti Evropejci.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Audi R8 Spyder

Mednarodni sejem avtomobilizma v New Yorku se je zaključil, navdušenje
o naznanitvah pa se ne polega. Težko bi bilo reči, da je novi R8 Spyder
presenečenje: prav vsi super avti dobijo verzije Spyder, nezamaskirane slike pa
smo videli že pred meseci. R8 Spyder sicer ni presenetil, to pa še ne pomeni,
da ni osupnil.
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“
Z

532 konjev in 5,2 litrov je vse prej kot malo in dovolj,
da Spyderja od 0 do 100 pripelje v 3,6 sekunde

aenkrat je R8 Spyder na voljo samo z osnovnim
motorjem V10, verzija Plus bržkone sledi
kasneje. Sicer pa na Lamborghinijevem motorju
V10 ni prav nič osnovnega; 532 konjev in 5,2
litrov je vse prej kot malo in dovolj, da Spyderja od 0 do
100 pripelje v 3,6 sekunde (samo 0,1 sekunde počasneje
kot verzija kupe), končna hitrost 317 km/h pa je skoraj
povsem enaka tisti v kupeju.

“

R8 Spyder naravnost
iz New Yorka

Kljub vsej vesoljski tehnologiji v novem Audiju je streha
še vedno narejena iz blaga. Seveda jo voznik nadzira
elektronsko, 20-sekundno odpiranje in zapiranje pa
se lahko izvede tudi med vožnjo pri hitrosti do 50
kilometrov na uro. Kot je od kabrioleta pričakovati, je
mehanizem za streho skupaj s potrebnimi ojačitvami
karoserije avtomobilu dodal kar nekaj teže, ki sedaj
znaša 1.612 kg. Kot kaže so jo dobro izkoristili, saj je
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šasija za 50 % odpornejša proti zvijanju kot v prejšnjem
modelu R8 Spyder.
Razen tega se pod zunanjostjo nahaja kupeju identična
osnova. Motor V10 še vedno nima turbin in je še vedno
povezan preko 7-stopenjskega sistema S-Tronic na
quattro pogon. Vozniku so na voljo štirje načini vožnje,
v načinu “extreme” pa naj bi quattro zmogel na zadnjo
os poslati vseh 100 % moči motorja. Če gre audiju
verjeti, se bo R8 Spyder s klikom gumba preobrazil iz
prijaznega super avta v huligana, ki gre skozi ovinek
najraje postrani.
Si ga želite? Zaenkrat lahko sanjate, saj cene še niso
javne. Morda pa bo stal 32.999 evrov. Brez popustov.
Ampak verjetno ne. Verjetno bo cena bližje 200.000
evrom.

Tekst: Erazem Zver
Foto: ISC
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McLaren 570S GT4

McLarnov baby dirkalnik
Novinec je čisto dirkalna, trdojedrna verzija cestnega 570S. Brez cestne
homologacije bodo te avtomobile prodajali strankam, ki jih zanima izključno
drvenje po dirkališčih.

5

70S GT4 se prilega homologacijskim pravilom
FIA GT4 in bo tekom leta dirkal na britanskem
prvenstvu GT. Avtomobil je bil razvit v
sodelovanju McLarnovega dirkalnega oddelka in
podjetja CRS GT, specializiranega za avtomobile GT. Ker
avtomobil še ni povsem pripravljen, se letos ne bo znašel
v rokah strank, marveč ga bodo skozi leto izpopolnjevali
v dirkalni seriji. Pri tem bo McLarnu pomagala ekipa
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Black Bull Ecurie Ecosse, ki bo z avtomobilom nastopila
na britanskem prvenstvu.
Pravila GT4 zahtevajo veliko podobnost cestnim
verzijam, zato od avtomobila ne gre pričakovati veliko
novosti. Podvozje je za razliko od cestnega avtomobila
nedinamično in bolj robustno, kolotek je rahlo razširjen,
previs pnevmatik pa pokrivajo karbonski blatniki. Za
večje potrebe hlajenja so pod nov sprednji pokrov

‘‘

Avtomobil je bil razvit v sodelovanju
McLarnovega dirkalnega oddelka in podjetja CRS
GT, specializiranega za avtomobile GT

‘‘

namestili ogromen radiator, seveda pa dirkalnik
potrebuje veliko potiska na tla, za kar skrbita sprednji
in zelo velik zadnji spojler. Pri pogonskem sklopu ni bilo
sprememb, avtomobil še vedno žene McLarnov 3,8-litrski
V8, na kolesa povezan s 7-stopenjskim dvosklopčnim
menjalnikom.
Kot pri večini McLarnovih dirkalnikov GT je kupcem na
voljo tudi hitrejša verzija, ki ne upošteva FIA restrikcij.

570S Sprint bo verjetno skorajda enak kot GT4, le z večjo
močjo motorja. Kupci pa bodo Sprintu lahko brez večjih
težav dodali restriktorje moči in ga tako spremenili v
verzijo GT4, če se bodo kasneje želeli udeležiti dirkalnih
serij. Več podrobnosti o verziji Sprint McLaren obljublja
kasneje.

Tekst: Erazem Zver, Foto: ISC
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Riva 88’Florida
Stil, eleganca in tehnologija, kombinirane z impresivno močjo in hitrostjo.
Ikonična navtična znamka Riva predstavlja 88’ Florido, prvo jahto na svetu, ki
združuje vznemirjenje kupeja s svobodo odprte strehe.

Prva
cabrio
jahta
na svetu
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K

lasične linije Rive, ki
utelešajo brezčasno
eleganco znamke,
gredo z roko v roki s
tehnološkimi inovacijami zložljive
strehe, ki inspiracijo črpa iz sveta
avtomobilizma, in tako se v eni

spektakularni jahti prepletata dve
različni duši.
Ideja za prvo cabrio jahto na svetu
je oblikovalcu Mauru Micheliju
rojila po glavi že deset let in sedaj
jo je uspel realizirati. Pomična
streha se namreč s hidravliko kot

pri cabrio avtomobilih dvigne in
se pospravi naprej tako, da spredaj
zapre lounge prostor. Sistem seveda
deluje električno in ga reguliramo
povsem preprosto s pritiskom na
gumb, celoten postopek pa lahko
spremljamo na zaslonu v kokpitu.

Dve duši,
prepleteni
v eni
spektakularni
jahti
Rezultat je izkustvo, ki ga svet še ni
videl.
88’ Florida, tako kot razkriva ime, v
dolžino meri 88 čevljev oziroma 27
metrov, odeta pa je v novi odtenek
‘’Moon Grey’’, svetlo kovinsko
sivo, ki poudarja vitke linije jahte
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in je v lepem kontrastu s črnimi
detajli. Profil trupa je resnično
nemogoče spregledati, zahvaljujoč
inovativnemu dizajnu neprekinjene
zasteklitve s ploščo iz nerjavečega
stekla, ki ponosno nosi logotip Riva.
Veliko vetrobransko steklo in roll bar

zaključita dizajn prestižne Floride.
Krma je bila modificirana v smislu
postavitve in sedaj omogoča več
uživanja na vodi, saj ponuja prostor
za skoraj 4-metrski gumenjak in jet
ski, garažo pa se lahko zniža tudi za
meter v vodo, s čimer se poenostavi

proces lansiranja in pospravljanja
vodnih igrač.
Na krmi je velik prostor za sončenje
in manjšo zofo, pred katero je
prazen prostor, ki ga kupci po želji
lahko opremijo s pohištvom. Nekaj
korakov stran je kokpit, do katerega

lahko dostopamo tudi, ko stopamo
na krov s pomola preko prikritega
prehoda. Veliko vetrobransko steklo,
katerega površine uokvirja struktura
iz poliranega nerjavečega jekla, daje
celotnemu kokpitu mogočen videz.
Z njim je povezan jekleni roll bar, ki

vsebuje vse navigacijske antene.
Osrednji del je organiziran kot velika
dnevna soba ali jedilnica, ki je kot
nalašč za obed ali občudovanje
zvezdnatega neba. Zofo v obliki črki
L dopolnjuje še ena manjša, tako da
prostora za goste ne bo zmanjkalo.
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Skupaj s sedeži, ki so na voljo, jih osrednji del
sprejme osem. Še dva gosta bosta lahko sedela
pri kapitanu, eden pa se bo lahko zleknil na zofo v
stilu chaise longue. Pomična streha skriva dodatno
mesto za sproščanje na zofi v obliki črke C, seveda
pa se lahko gostje sončijo tudi na blazinah ob
premcu.
V podpalubju Florida ponuja štiri kabine s
kopalnico, ki se nahajajo pod dnevno sobo, ki se
lahko uporablja tudi kot notranji jedilni kotiček.
Dekor spominja na pozna 80. leta in se poklanja
ikonskim Rivam iz tega časa, predvsem Bahamas,
prvi jahti, ki jo je oblikoval Mauro Micheli; ta pravi,
da ima interier topel mediteranski stil, ki združuje
vintage s sodobnim razpoloženjem.
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Opazimo les, jeklo, usnje in lakirane
materiale, ki so v skladu s filozofijo
topline in prestiža. Detajli temno
modre, ki jih opazimo tudi zunaj,
popestrijo dekor in se odlično
skladajo z belimi stropovi, v katere
so subtilno vgrajene LED luči.
Glavna kabina se nahaja na
srednjem delu jahte in se tako
ponaša z izjemno zasebnostjo. Tri
stopnice nas ločijo od pogleda na
posteljo in velika okna, ki v prostor
spustijo ogromno naravne svetlobe.
Postelja, katere okvir je usnjen, je
narejena po naročilu in okrašena z

elegantno paleto tkanin luksuzne
znamke Loro Piana. Pred posteljo
sta omari, ločeni z mizo, v kateri
se skriva televizija. Prefinjenost
dekorja je nadaljnje poudarjena z
mnogo premišljenimi detajli, kot
npr. usnjenimi paščki na postelji in
estetskimi bralnimi lučmi. Kabina je
seveda opremljena s kopalnico, ki
je, tako kot celotna jahta, dodelana
v piko.
Na drugem delu jahte najdemo
kabine za goste, in sicer dve
dvoposteljni in eno, kjer bodo
počivali otroci, saj ima dve enojni

postelji. Vse sledijo dekorju Floride
z mešanico toplega lesa in belomodre kombinacije.
Prvo cabrio jahto na svetu poganjata
dva motorja MTU, vsak z močjo
kar 1792 kW. Tolikšna moč 27
metrov dolgemu plovilu omogoča
maksimalno hitrost 38,5 vozlov,
medtem ko potovalna znaša 34
vozlov ob dometu 340 navtičnih
milj.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
Avto+šport 45

Test: BMW X1 20d xDrive

X

kot
križanec
Posvarili smo vas, da se bo to zgodilo.
Po pol stoletja posvečenega iskanju
popolne vozniške izkušnje – pogona
na zadnja kolesa, prvovrstnih
štiri- in šestcilindrskih motorjev,
popolne 50:50 razporeditve – je tudi
bavarski velikan podlegel pritiskom
optimizacije profita in iskanju
kapitala. Zavili so s svoje poti in se
pridružili množici: povsem tipična
maska z ledvičkami skriva dejstvo,
da se pod površjem nahaja povsem
netipičen BMW. Nov X1 nam nudi
vpogled v prihodnost BMW-jev na
sprednji pogon.

S

mernice trga so zadnja leta jasne: rast prodaje
crossover vozil je kot podivjani vlak, v deželi
velikih ljudi in še večjih avtomobilov onkraj
oceana pa naj bi križanci postali celo najbolj
prodajana vozila v letu 2016. BMW je bil torej primoran
pogoltniti svoj ponos in ustvariti crossover ponudbo, ali
tvegati, da ga konkurenca pusti v prahu.
Odgovor na vprašanje, zakaj pogon na sprednja kolesa,
pa je težji, in morda bolj spekulativen. Dejstvo je, da
je tak pogon cenejši za proizvodnjo, predvsem pa
omogoča lažjo stvaritev standardnih podvozij, ki si jih
lahko delijo mnogi avtomobili. To podvozje si trenutno
delijo Mini Clubman, 2 Grand Tourer in X1, vemo, da
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ga bo imel tudi prihajajoči 2 coupe. Zagotovo pa bo
in skupaj z odličnim 8-stopenjskim avtomatskim
menjalnikom tvori pogonski sklop, ki je za razrede boljši
seznam vozil v prihodnjih letih postal mnogo večji.
od konkurence. Približajo se mu lahko le drugi prestižni
Standardizacija pomeni optimizacijo in večje dobičke.
Na odločitev pa je morda vplivalo tudi dejstvo, da imajo
nemški križanci. Hitrost, odzivnost in pamet menjalnika
vozila s pogonom na sprednja kolesa rahlo manjšo
pomenijo, da ni frustrirajočih trenutkov, ko avtomobil
porabo.
noče in noče narediti tega, kar voznik od njega
Za mnoge morda ne bo presenečenje, da so se Bavarci
pričakuje. 8 prestav pa pomeni, da je motor v vsakem
trenutku znotraj optimalnih obratov. Kljub 2,0-litrskem
pri nalogi odlično odrezali. Vožnja v X1 je tipično
BMW-jevska. Udobno, a dokaj trdo podvozje, skupaj
motorju, 190 konjskih močem in škatlasti silhueti je X1
z relativno težkim volanom, voznika takoj opomni na
na testu uspelo porabiti impresivno nizkih šest litrov
na 100 prevoženih kilometrov. S sterilno vožnjo bi se jo
poreklo vozila. Ljudje, ki bodo presedlali iz starejših
morda dalo spraviti celo pod šest litrov.
modelov, se bodo počutili kot doma.
Odličen turbo-dizelski motor nudi ogromno navora
Kvaliteta in pozornost na podrobnosti se nadaljuje tudi
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v notranjosti. V kabini je ogromno luksuznih materialov,
Testno vozilo je bilo opremljeno z BMW-jevim
od aluminijastih okrasov do lesenih elementov in
sistemom iDrive. Ta je odličen, morda celo najboljši
usnjenih sedežev. Tudi plastične stvari so narejene iz
sploh, in navdušuje z odlično odzivnostjo, dodelanim
operacijskim sistemom, polno funkcionalnostjo in
visoko kvalitetnih plastik. Med vožnjo v kabini ni slišati
enostavnim analognim opravljanjem. Visokoločljivostni
neprijetnih zvokov, brnenja ali drugačnih pokazateljev
površnosti pri sestavi. Notranjost deluje robustno in
zaslon je prvovrsten in s čudovitimi barvami izrisuje
kvalitetno ter bo ob pravilni skrbi bržkone ostala v
vrsto nastavitev in funkcij, ki jih iDrive nudi. Žal je to
odličnem stanju še vrsto let.
v letu 2016, ko se v žepu slehernika nahaja pametni
telefon s HD zaslonom, še vedno stvar, ki jo je potrebno
Sami sedeži so nenavadne oblike in nekoliko majhni.
izpostaviti. V večini avtomobilov se kljub napredku še
Med normalno vožnjo so sicer povsem udobni, a med
ovinki na žalost ne nudijo dovolj bočne opore, zato se
vedno nahajajo domala kockasti ceneni zasloni.
Analogni nadzor je hvalevreden, saj tradicionalni način
morajo potniki, ki na stolih ne želijo drseti levo in desno,
upravljanja omogoča ne le natančnejše nadziranje,
opreti drugače.
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“

BMW je z novim X1 dokazal, da
zmorejo narediti avtomobile na
sprednji pogon, ki so ne le odlični,
ampak boljši od konkurence

“

ampak tudi opravljanje brez pogleda na zaslon (klik
podatke o vožnji. HUD je sposoben prikazati trenutno
na joystiku je vedno natančen, zadeti majhen gumbek
hitrost, omejitve, ki jih avtomobil prebere s cestnih
na zaslonih na dotik med vožnjo pa je lahko prava
znakov, navigacijske napotke in seznam predvajanja
preglavica).
glasbe. Sama slika je svetla, jasna in ostra tudi v izredno
Testno vozilo je bilo opremljeno s HUD-om, ki pred
sončnem vremenu. Z njegovo pomočjo pogleda sploh
voznika na vetrobransko steklo barvno izrisuje osnovne
ni več treba odmikati s ceste in je zato po nekaj dneh

testa hitro pristal na vrhu mojega seznama najboljše
doplačljive opreme.
Žal pa se po ogrevanih sprednjih sedežih, HUD-om in
multimedijskem sistemom seznam luksuza pravzaprav
konča. Poleg standardov, kot so ogrevana zadnja šipa,
električna ogledala in avtomatske klime, so na avtu
izstopajoči le še LED žarometi.
Za primerjavo, Hyundai Tucson enakega cenovnega
razreda nudi hlajenje sedežev, ogrevano zadnjo klop,
gretje volana, gretje vetrobranskega stekla, zaklep
diferenciala, večji potovalni računalnik in električno
nastavljive stole. Skratka, cel kup opreme. Vendar
notranjost v Tucsonu deluje ceneno in »kitajsko«, o
prestižnih materialih ni niti sledu, vse skupaj pa ne vliva
samozavesti, da bo zdržalo več kot par let.
Povedati želim, da z nakupom prestižne znamke ne
plačujete le prestiža, ampak tudi kvaliteto. Sami pa
se morate odločiti, kaj je pomembnejše – ali želite
imeti več opreme ali brezkompromisnost pri izdelavi.
Kvaliteta ali kvantiteta, torej.
O zunanjosti ne nameravam izgubljati veliko besed,
če vam je avto všeč, se morate odločiti sami: definicija
lepote je povsem odvisna od vsakega posameznika.
Vem, da je v preteklosti X1 veljal za »ženski BMW«, in
čeprav se mi osebno taka karakterizacija avtomobila
zdi nesmiselna, lahko rečem, da je novi X1 malce širši in
agresivnejši od predhodnika.
BMW je z novim X1 dokazal, da zmorejo narediti
avtomobile na sprednji pogon, ki so ne le odlični,
ampak boljši od konkurence. Z repozicijo na trg
prestižnih križancev pa je BMW Audiju in Mercedesu
postavil dobro konkurenco. Cena je znamki in kvaliteti
primerna in se začne pri 31.550 evrih, če pa želite tudi
približno spodobno opremljenega, pa morate biti
pripravljeni odšteti veliko več, testni model, denimo,
je vreden 53.350 evrov. Za ta denar dobite kvaliteto in
prestižno znamko. Če ste pripravljeni odšteti toliko, pa
najbolje veste sami.
Tekst: Erazem Zver, Foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki

50 Avto+šport

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

turbodizelski, 4-valjni vrstni
1995 ccm
140kW (190 KM)
400 Nm pri 1750/min
8-stopenjski avtomatski
7.6 s
218 km/h
6,5 l/100 km
133 g/km
4439 / 1598 / 1821 mm
1550 kg
61 l
505 l
53.350 EUR
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Test: Kia Sorento 2.2 CRDi EX Exclusive

Največ
za vaš
denar!

Prvi Sorento, Kiin luksuzni SUV, je luč sveta ugledal pred 13 leti. A takrat se
nisi mogel ravno pohvaliti sosedu, da imaš v garaži novo Kio, saj so takrat še
vsi imeli to znamko za drugorazredno, manjvredno. No, novi Kia Sorento nima
nič skupnega z drugorazrednim, manjvrednim vozilom, je absolutni luksuzni
športni terenec, za katerim se obračajo glave in za katerega ni potrebno odšteti
100.000 evrov, vse kar je je to, da se morate sprijazniti z logotipom na haubi.
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N

ajvečji Kiin predstavnik je na trgu kot smo
že omenili 13 let, a se zdi, kot da bo šele
zdaj, v svoji tretji generaciji našel svoje pravo
občinstvo in začel odžirati kupce konkurenci.
Oblika ostaja klasično škatlasta, a je vseeno dovolj
zaobljenih, sodobnih linij, ki novega Sorenta naredijo
bolj privlačnega. Spredaj izstopa velika tigrasta maska,
ki poskrbi za mogočno podobo sprednjega profila, ki
jo dopolnjujejo dnevne LEDice, atraktiven zadek pa

“

popestrijo strešni spojler, LED žarometi in terenska
zaščita pod zadnjim odbijačem. Celoti se lepo podajo
tudi številni kromirani detajli, zatemnjena stekla in velika,
19-palčna platišča.
Notranjost novega Sorenta bi najlažje opisal kot
sodobno domačo dnevno sobo. Obilo prostora, udobja,
vrhunski materiali, ergonomija in funkcionalnost, vse
štima tako kot mora. Ker je bilo testno vozilo opremljeno
s paketom opreme EX Exclusive, to pomeni, da nam je

bilo na voljo vse, kar si je mogoče omisliti na seznamu
opreme. Dvobarno usnje, gretje in hlajenje sedežev,
360-stopinjski pogled okoli vozila, panorama, ozvočenje
Infinity in še vsi drugi varnostno-asistenčni sistemi, ki
jih je kar nekaj. Večino funkcij je možno opravljati preko
velikega osrednjega zaslona, ki se izvrstno odziva, je
pregleden in enostaven za uporabo. Vozne programe,
zaklep štirikolesnega pogona, vklop kamer in funkcije
samodejnega parkiranja pa najdemo na komandnem

pultu ob ročici samodejnega 6-stopenjskega menjalnika.
Menjalnik lahko mirno izpostavim kot največjo hibo
novega Sorenta, saj se na trenutke zna hitro zmesti in
povsem po nepotrebnem prestavljati gore dole. Moč
prihaja iz 2,2-litrskega dizelskega agregata, ki proizvede
okroglih 200 KM in se razporeja na vsa štiri kolesa in je
je vedno dovolj na razpolago. Dovolj ne pomeni veliko,
saj mora teh 200 KM premikati dobro tono in osemsto
kilogramov.

Moč prihaja iz 2,2-litrskega dizelskega
agregata, ki proizvede okroglih 200 KM in se
razporeja na vsa štiri kolesa

“
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Za preizkus smo Sorenta zapeljali tudi na teren, kjer se je
dobro izkazal. Štirikolesni pogon je brez težav premagoval
kamenje, gozdnate poti, klance, a nekje se je zataknilo.
Na blatni travnati podlagi, ki je bila za nameček še malce
rosna, sem obstal kot zakopan. Potreboval sem kar dve
minuti, da sem izkopal 1,8 tone težkega korejca iz blata in
se odločil, da po nepotrebnem ne bom nikdar več zapeljal
na takšno podlago.
V večini primerov novi Sorento po vsej verjetnosti ne bo
služil kot delovna mula, temveč kot družinski potovalnik. Še
najbolj mu odgovarja avtocesta in hitrost 130 kilometrov
na uro na tempomatu, ob čemer troši okoli osem litrov
na sto prevoženih kilometrov. Dodajte še malce mestne
vožnje, pa boste težko zabeležili porabo pod devetimi litri.
Torej, 54.990 evrov za Kio je veliko, se strinjam, ampak
za avtomobil nemškega konkurenta s podobno
opremljenostjo, konjažo, kubikažo, boste morali odšteti še
vsaj enkrat toliko!
In ko potegnemo črto, za pol manj torej, si lahko omislite
prostoren, udoben, športni terenec, naloudan z vso
mogočo opremo, vsemi varnostno-asistenčnimi sistemi,
štirikolesnim pogonom in samodejnim menjalnikom. V
praksi se pelje sicer slabše kot BMW ali Mercedes - jasno,
a stane približno polovico manj… odločitve, odločitve…

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
poraba
emisije CO2
mere
teža
posoda za gorivo
prtljažni prostor
cena vozila
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štirivaljni, vrstni, turbodizelski
2199 ccm
147 kW (200 KM)
441 Nm pri 1750 vrt/min
6-stopenjski samodejni
9,6 s (0-100 km/h)
203 km/h
XXXXXXXX l/100 km
172 g/km
4780 / 1890 / 1690 mm
1821 kg
71 l
660 l
54.990 EUR
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Test: Peugeot 308 SW BlueHdi Allure

Peugeot je z modelom 308 sestavil izjemno všečen in popularen avtomobil - tudi
dodaten nahrbtnik na riti mu izjemno lepo pristoji in nudi tudi izjemno prostornost,
eno večjih v razredu – vanj lahko z lahkoto stlačite do 660 litrov prtljage.
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Druzinski
ideal
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K

aravanski 308 je od klasičnega daljši za 33
centimetrov, kar se najbolj pozna v prtljažnem
prostoru, kjer je za kar dodatnih 22 cm več
uporabne površine. Zadnja klop je zložljiva v
razmerju 60:40 in tako lahko poveča skupno prostornino
prtljažnega prostora na uporabnih 1.660 litrov. 308 SW je
eden izmed uporabnejših in prostornejših predstavnikov
svojega razreda. Na zadnji klopi je dovolj prostora za
udobno namestitev dveh oseb, a po vsej verjetnosti
bo le-ta rezervirana za vaše male otročaje. Notranjost
je minimalistično zasnovana, čista in pregledna, lahko
bi zapisal edinstvena. Tako imenovani iCockpit, kot
so komandni del poimenovali pri Peugeotu, zajema
zgolj velik zaslon, občutljiv na dotik, preko katerega
upravljamo z vsemi funkcijami vozila. Notranjost odlikuje
tudi unikaten majhen volanski obroč ter postavitev
analognih merilnikov nad njim, na katere se je potrebno
navaditi, pa tudi na obratomer, ki poskakuje navzgor v
kontra smeri kot smo sicer vajeni.
Testni 308 SW je bil opremljen s paketom opreme
Allure, ki je dokaj bogat že sam po sebi, a za 6.000 evrov
vredne dodatne opreme ne more ravno škoditi, kajne?
Notranjost je izredno premijsko naravnana in izstopa
od razrednega povprečja. Vsak detajl je premišljeno
oblikovan in izdelan iz visoko kakovostnega materiala.
Tudi plastika v kabini je daleč od tiste cenene. Za
usnjeno oblazinjenje v sivi barvi je potrebno odšteti
1.700 evrov, a sem mnenja, da je usnje pretrdo in ne
nudi dovolj udobja, za kar pa skrbi izjemno udobno in
mehko podvozje, ki nekako pretehta trde sedeže.
Za dodatno svetlobo in prostornost priporočam v
celoti panoramsko stekleno streho za 500 evrov, za
varnejšo vožjo pa paket za pomoč pri vožnji, ki vključuje
dinamični tempomat, opozorilo v primeru trka in sistem
za zaviranje v sili, za kar je potrebno odcolati še dodatnih
600 evrov. Toliko predlagam, da namenite še sistemu,
ki namesto vas parkira bodisi vzvratno bodisi bočno,
nadzira mrtve kote namesto vas ter snema okolico za
vozilom in vam sliko projicira na osrednjem zaslonu.
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308 SW je na voljo z bencinskim ali z dizelskim motorjem
z razponom moči od 60 kW do 110 kW, v kombinaciji z
ročnim ali pa samodejnim 6-stopenjskim menjalnikom.
Kombinacija 1.6-litrskega dizla z 88 kW oziroma 120 KM
in samodejnega 6-stopenjskega menjalnika je izvrstna. V
povprečju ne porabi več kot 6,2 litra na 100 prevoženih
kilometrov, prestavljanje je dokaj hitro, brez občutnih
zatikanj in zamujanj, le malce glasen zna biti, če plin
pohodimo do konca.
Eden lepše oblikovanih karavanov v svojem razredu nudi
izjemno prostornost, francoski šarm z minimalističnim
modernim dizajnom ter obilico uporabne in zabavne
tehnologije. Ne pozabimo še na potovalno udobje
ob nizki porabi goriva in na zadostno mero moči.
30.030 evrov se sliši malce veliko, kajne? Malo ravno ni,
zato vam do konca meseca pri Peugeotu ponujajo še
dodaten zajeten popust. Takšen 308 SW je lahko torej
vaš za 24.025 evrov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični pod
atki
motor
štirivaljni, vrst
ni, turbodizel
prostornina
ski
1560 ccm
moč
88 kW (120 KM
)
navor
300 Nm pri 35
00/min
menjalnik
6-stopenjski
samodejni
pospešek
9,
9 s (0-100 km
največja hitros
/h)
t
194 km/h
poraba
6 l/100 km
emisije CO
96 g/km
2
mere
4585 / 1471
/ 1804 mm
teža
1200 kg
posoda za go
rivo
53 l
prtljažni pros
tor
310 l
cena vozila
24.025 EUR
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Renault Clio R.S. 220 EDC Trophy

igraca
za odrasle

Kot pri vseh cliih z značko renaultsport, je vsem poznavalcem in nenazadnje
tudi laikom, predvidevam, nemudoma jasno, da se tudi novinec prav nič ne
pretvarja o svojih zmogljivostih. Samo omemba imena R.S. je dovolj, da se vsi
prisotni strinjajo o njegovih cestnih sposobnostih, a tu ne govorimo o klasičnem
cliu R.S., temveč o njegovi izboljšani, še zmogljivejši inačici Trophy, ki vozno
izkušnjo še potencira.
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ki nam je z 200 konji in počasnim dvosklopčnim
menjalnikom pustil grenak priokus in pri katerem smo
si želeli, da bi za šaltanje skrbeli sami preko klasičnega
6-stopenjskega menjalnika. Pri inačici Trophy pa je ravno
izboljšan dvosklopčni menjalnik EDC pravi biser, ki v
programih normal in sport prestavlja do 40 % hitreje,
v načinu race pa kar za polovico hitreje od tistega v
osnovnem modelu R.S. Kar 80 % testa sem prevozil v
načinu race. Kako le ne bi, ko pa je zvok motorja občutno

“

Zvok iz izpuha je v Cliu R.S. Trophy prava simfonija za ušesa,
svoj višek pa doseže ob prestavljanju iz višje v nižjo prestavo

bolj izrazit, stopalka odzivna kot sam hudič, brbotanje in
pokanje iz dvojne izpušne cevi pa spremlja vsak poteg
prestavne ročice – bodisi navzgor bodisi navzdol. Zvok iz
izpuha je v Cliu R.S. Trophy prava simfonija za ušesa, svoj
višek pa doseže ob prestavljanju iz višje v nižjo prestavo,
s čimer lahko vedno in povsod na hitro ovekovečite svoj
prihod. Lahko pa drugim voznikom in mimo hodečim
pokažete, kako speljati kot voznik dirkalnika, ker

64 Avto+šport

nenazadnje se v takšnem avtomobilu po vsej verjetnosti
tako tudi obnašate, mar ne? Zatorej je tukaj funkcija
launch control, ki omogoča kar se da hitro pospeševanje
iz mirovanja, vklopimo pa jo tako, da aktiviramo način
sport, potegnemo k sebi obe obvolanski prestavni ročici,
stisnemo zavoro in plin hkrati ter že smo v nizkem štartu.
Avto počepne, pripravljen na sprint, brbotanje iz izpuha
je vse izrazitejše in v trenutku, ko spustimo prestavni

ročici, odmaknemo nogo iz zavore in obenem tiščimo
plin do daske, nas ta hrupno pospremi do stotice v 6,6
sekundah.
Pogon je speljan na prednji kolesi, 1,6-litrski turbo
motor pa na cesti postreže z 220 KM in 260 Nm navora.
20 KM in 40 Nm več od klasičnega R.S.-a. Moči je več
kot dovolj, da lahko vsakemu, ki sedi poleg, postane
nemudoma slabo, saj R.S. Trophy vleče kot zmešan,

“

C

lio R.S. Trophy je nedvomno eden izmed bolj
zabavnih avtomobilov, ki smo jih preizkusili
v zadnjem delovnem letu. Ni lepšega kot se
poditi v majhnem, lahkem in zmogljivem
cestnem dirkalniku, ki ti ob vsakem pritisku na plin in ob
vsaki menjavi prestave pričara neizbežen nasmešek na
obraz, a obenem poskrbi za potne roke in povečan srčni
utrip.
Kar pa ne morem z gotovostjo zapisati za predhodnika,

pospeševanje se ustavi šele pri 235 km/h, zato boste v
njegovih zmogljivostih najlažje uživali sami. Podvozje je
izjemno trdo, skorajda nečloveško za vožnjo po naših
ubogih razritih cestah, zato na udobje ne računajte, so
pa sicer izjemno udobni usnjeni športni sedeži, ki dobro
stisnejo telo med norenjem med ovinki. So del paketa
Trophy – oblazinjenje z rdečimi šivi, gretje prednjih
sedežev, integrirana vzglavnika, za kar je potrebno
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odšteti dodatnih 1.900 evrov. Še 600 jih je treba dodati
za avtomatsko klimo, električni pomik stranskih ogledal
in zadnjih stekel. Se strinjate, da bi v letu 2016 lahko to
šteli med nujno serijsko opremo? Notranjost sicer še
zmeraj deluje preveč plastično in ceneno, a ergonomijo
dvignejo športni sedeži in številni rdeči dodatki ter
napisi Trophy.
Testna raketa je bila odeta v posebno biserno mat barvo
v kombinaciji s črno streho, kar podraži avtomobil še
za dodatnega tisočaka. Ne pozabimo še na parkirne

senzorje s kamero za vzvratno vožnjo (500 evrov) in
že smo obkljukali za 4.000 evrov vrednosti dodatne
opreme in prišli do končne cene 28.450 evrov. Računajte
še na 2.050 evrov popusta in Clio RS Trophy z 220 konji je
lahko vaš za 26.450 evrov. Aja, v zakup je potrebno vzeti
tudi porabo, ki vam v načinu race ne bo prizanašala pod
15 litri.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

oglas
ZEPTER

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1618 ccm
162 kW (220 KM)
260 Nm pri 2000 vrt/min
6-stopenjski robotiziran
6,6X s (0-100 km/h)
235 km/h

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

12 l/100 km
135 g/km
4090 / 1732 / 1432 mm
1204 kg
45 l
300 l
26.400 EUR
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Test: Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 Titanium

Dobro
utrjena
pota
Razred športnih terencev cveti,
ponudb je iz meseca v mesec
več, med seboj so si na prvi
pogled vsi dokaj podobni, a
po drugi strani na področju
cen, kakovosti izdelave in
funkcionalnosti zelo različni.
Kje ima tukaj svoje mesto
Fordova Kuga?

N

a trgu je že v svoji drugi generaciji
in s prenovo, ki jo je doletela pred
tremi leti, se še vedno lahko kosa z
novo nastalimi konkurenti, a kako
dolgo še, je vprašanje časa. Njen zunanji videz
je še vedno dovolj moderen in sodoben, a
povsem druga zgodba se odvija v potniški
kabini, kjer je vse »po starem«, bi lahko rekli. S
tem mislim predvsem na osrednji komandni
del, ki je prenabit z raznimi stikali in ima
miniaturen zaslon, ki v letu 2016 nima več kaj
početi v avtomobilu, ki košta več kot 30.000
evrov. Večina ostalih Fordovih modelov je
že prevzela povsem novo delovno okolje
z velikim zaslonom na dotik, novimi, bolj
ergonomsko razporejenimi komandami,
novimi digitalnimi merilniki in novim dizajnom
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volanskega obroča. Prav tako svež je zunanji videz, z
bistveno agresivnejšo in markantnejšo prednjo masko,
ki bo sčasoma krasila, upajmo, tudi novo Kugo.
Na testu smo imeli najmočnejši turbodizelski agregat
s 180 konji v kombinaciji z ročnim, šeststopenjskim
menjalnikom, ki je moč pošiljal na vsa štiri kolesa. 4X4
pogona praktično v 90 % primerov ne potrebujete, tudi
samo delovanje je neopazno, vključuje se po potrebi, ko
je oprijem slabši, a bo potrebe povprečnega voznika znal
zadovoljiti tudi samo prednji pogon.
180 KM je v Kugi kar veliko, zato je vožnja v njej lahko tudi

precej dinamična, celo nadpovprečno, če jo primerjam
z vožnjo v konkurenčnih modelih, saj so ponavadi
crossoverji in SUV-ji izrazito nagnjeni k dodatnemu
nagibanju skozi ovinke in zibanju sem ter tja zaradi
višjega težišča, a pri Kugi je ta občutek bistveno manj
izrazit, 400 Nm navora pa poskrbi, da je na zalogi vedno
zadostna mera moči.
Testna različica je bila opremljena s paketom Titanium,
bolj založen od njega je še Titanium Plus, seveda pa
si lahko na seznamu dodatne opreme obkljukate še
razne dodatne bonbončke. Svetujem vam, da pred

multimedijo in zabavo postavite varnost in posežete
po varnostno-asistenčnih sistemih, ki vam pomagajo
nadzirati mrtve kote, ohranjajo vozilo znotraj voznega
pasu, samodejno preklapljajo med kratkimi in dolgimi
lučmi in tudi parkirajo namesto vas.
Notranjost je dobro založena z uporabnimi odlagalnimi
površinami in nudi veliko prostora tako vozniku in
sovozniku kot tudi potnikom na zadnji klopi. Prtljažni
prostor s 456 litri ni med največjimi, a bo za šalo pogoltnil
vso prtljago, ki jo bo štiričlanska družina spakirala za na
tedenskih oddih.

Porabo goriva je bilo skorajda nemogoče obdržati
pod osem litrov - ob izjemno previdni vožnji in ob
optimalnem prestavljanju morda, a če ste varčni, potem
vam raje svetujem, da posežete po šibkejšem agregatu,
ki vas že v osnovi ne bo silil k priganjanju, namenite mu
še prestavno avtomatiko in za 30 tisočakov boste imeli
zmogljiv, varčen, udoben, varen in sodoben družinski
avtomobil.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
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štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1997 ccm
132 kW (180 KM)
400 Nm pri 2000 vrt/min
ročni 6-stopenjski
9,2 s (0-100 km/h)
202 km/h

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

8,5 l/100 km
135 g/km
4524 / 1838 / 1703 mm
1702 kg
60 l
456 l
33.445 EUR
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Otvoritveni del sezone avtomobilskih salonov za leto 2016 se je končal z velikim
finalom v New Yorku, kjer pa nismo videli tako veliko neverjetnih konceptov
in ogenj bruhajočih superavtov, ampak je letošnji šov postregel z veliko nove
serijske kovine, ki bo kmalu zapeljala na ceste.

Lincoln Navigator

Genesis New York Concept
Acura NSX GT3

A

vtosalonov si ne moremo predstavljati brez
konceptnih vozil, toda v New Yorku je bilo
njihovo število omejeno. Med njimi je zagotovo
izstopal Genesis New York Concept, ki je
morda najbolj nazoren opomin, da je Hyundai v zadnjih
letih zaposlil skupino vrhunskih oblikovalcev. Najvkljub
ne najbolj domiselnem imenu avtomobil dokazuje, da
lahko korejski proizvajalec ustvari odličen dizajn, ki naj
bi skoraj nespremenjen pristal v salonih v naslednjih 18
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mesecih. BMW 3, pazi se!
Naslednji zanimiv koncept je Lincolnov Navigator, ki
pa kljub prostornosti in uveljavljenosti nikoli ni bil tako
stilno dodelan kot Escalade. Toda, če koncept predstavlja
večino tega, kar bomo videli na končnem izdelku, se bo
za glavo prijel Cadillac in morda celo Land Rover. Samo
vprašanje časa je, preden bodo novega Navigatorja
opazili ameriški profesionalni športniki, zaljubljeni v
masivne SUV-je in velika kolesa.

Na poti na dirkališče se je v New Yorku ustavila Acura
NSX GT3, bazirana na za ceste legalni različici, toda z
nekaj pomembnimi spremembami. Za začetek se je
znebila hibridnega vsekolesnega pogona in ohranja le
3,5-litrski V6, tokrat sparjen s 6-stopenjskim sekvenčnim
menjalnikom. Bolj ekstremnemu aero paketu bo jeseni
sledila še homologacija za tekmovalca serije GT3, mi pa
se že veselimo njenega debija na dirkaški stezi.
Pri konceptih je omembe vredna tudi Toyota Corolla, ki

Toyota Corolla

morda ni najbolj razburljiv znamkim avtomobil, a je eden
najdlje in najbolje prodajanih. Na Japonskem se je Corolla
začela proizvajati leta 1966, lužo pa je prečkala leta 1968.
V dveh letih je bila drugi najbolje prodajani uvoz v ZDA,
do leta 1983 so prodali 10 milijonov primerkov, še 14 let
kasneje pa je postala najbolj prodajani model na svetu.
Da bi ovekovečili praznovanje 50. obletnice, so ustvarili
Corolla 50th Anniversary Special Edition, a na voljo bo le
8 tisoč enot, katere bodo najbrž hitro pošle.
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Kaj pa vozila, ki si jih lahko omislite sedaj? Ljubitelji
športnih avtomobilov so bili navdušeni nad GT-Rom,
R8 Spyderjem, MX-5 RF in seveda Camarom ZL1. Pa
začnimo z zvezdo šova, Mazdo MX-5 RF. Najnovejša
različica najbolje prodajanega roadsterja na svetu je
v NYC-ju prejela trdo streho, njena sestra z mehko pa
prestižen naslov Svetovni avto leta 2016. Pri inačici RF je
debitirala posebna barva Machine Grey, ki po besedah
Mazdinih inženirjev poudarja oblikovalski jezik KODO in

daje občutek, da je telo vozila izklesano iz enega samega
bloka jekla.
Domačini so kakopak noreli nad 640-konjskim Chevrolet
Camarom ZL1, ki se je predstavil v kupejski in kabriolet
različici. Njegove agresivne, ostre linije niso samo okras,
ampak nakazujejo na pošast, ki se skriva pod pokrovom.
6,2-litrski superpolnjeni LT4 osmak, prevzet iz Z06
Corvette, razvije 60 konjičev in 114 Nm navora več kot
predhodnik ter hitrost 96 km/h osvoji v samo 4 sekundah.

Kaj pa prenovljena Godzilla? Tudi na stojnici Nissana se je
prerivalo mnogo oboževalcev GT-Ra, ki je prejel znatno
transformacijo, saj je opremljen s svežimi elementi na
zunanjosti in notranjosti vozila kot tudi z izboljšavami
voznih zmogljivosti.
Najbrž vas najbolj zanima dejstvo, da 3,8-litrski motor
V6 twin-turbo sedaj dostavi 565 konjskih moči pri
6.800 vrtljajih na minuto in 633 Nm navora ter s tem
poskrbi, da japonska pošast močno zarenči. Proizvajalec

iz Yokohame pa je presenetil še z nečem; prvič v svoji
zgodovini je na sejem čez lužo pripeljal vse generacije
GT-Ra, kar lahko opišemo kot epsko razstavo zmogljivosti
in dediščine.
Svet je v New Yorku premierno pozdravil tudi novi R8
Spyder, ki je shujšal 113 kg, njegovih 532 KM in 540 Nm
navora pa zagotovita pospešek do stotice v 3,6 sekunde,
kar je samo desetinko sekunde počasneje kot kupe.
Toda Američani ljubijo svoje terence in v Velikem

Abarth 124 Spider

Audi R8 Spyder

Chevrolet Camaro ZL1

Nissan GTR
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jabolku smo lahko videli kar nekaj premium variant.
Mercedes je razkril GLC Coupeja, kjer stavi na združitev
funkcionalnega SUV-ja in elegantnega kupeja. Tu
ni presenečenj, saj je serijski model skoraj identičen
konceptu, ki smo ga videli v Šanghaju. Od brata GLC
je daljši in nižji, prav tako pa ima bolj agresiven zadek,

ki inspiracijo za luči črpa iz S Coupeja. Barve zvezdnate
zastave je zastopal Jeep Grand Cherokee Trailhawk,
ki domuje na off-road terenu. Klasičnemu modelu so
dodelali zračno vzmetenje, posebej oblikovano za
potrebe vožnje po divjini, in povečali naklon, pod katerim
se bo lahko vzpenjal in spuščal čez brezpotja. Opcijsko

so ponudili tudi možnost 20-palčnih platišč, oblečenih v
Goodyearove off-road pnevmatike, ojačane s kevlarjem.
Acura MDX je pokazala nov obraz z diamantno
peterokotno masko, bolj oglatim pokrovom motorja
in ostrejšimi LED žarometi. Še večje spremembe pa je
MDX dobil pod kožo; vsi modeli so sedaj opremljeni z

AcuraWatch varnostno tehnologijo, na voljo na je tudi
MDX Sport Hybrid, ki združuje 3,0-litrski V6 s hibridno
pogonsko enoto.
Poleg Impreze letos družinski avtomobili niso bili velik hit,
vsaj ne tisti klasični. Na pomenu vedno bolj pridobivajo
‘’zelenci’’, kot so preoblikovan Prius in trojčki Ioniq.

Jeep Gran Cherokee Trailhawk

Mercedes-Benz GLC Coupe
Acura MDX
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Hyundai Ioniq

Subaru Impreza Sedan
Pod žarometi se je bleščala popolnoma nova Impreza v
limuzinski in hečbek inačici, kateri se kot prvi poslužujeta
nove globalne platforme, na katero je Subaru zelo
ponosen, saj je za 70 % bolj toga in izboljšuje absorbcijo
energije pri trčenju za kar 40 % boljše kot platforma, ki jo
nadomešča. Nova rigidnost je omogočila nižjo težišče in
prenovljeno vzmetenje, Subaru pa pravi, da je to največji
preskok doslej v znamkini evoluciji zmogljivosti.
Pri ekoloških avtomobilih moramo izpostaviti
preoblikovanega Priusa, ki ponuja znatno večji domet,
moč in najvišjo hitrost. V električnem načinu bo vozilo
pospeševalo do 135 km/h s kar dvojnim dometom, ki bo
večji od 50 km, polnjenje baterij pa bo trajalo le 2,3 ure
kljub povečani zmogljivosti baterije. Ob tem bo poraba
goriva znašala samo 1,4 litra na 100 km, kar predstavlja
najboljši izkoristek goriva od vseh plug-in hibridov
trenutno na trgu.
New York pa je elektrificirala tudi trojica Ioniq, s katero
Hyundai ponuja nekaj res unikatnega. Za razliko od
Priusa, Leafa ali Volta je Ioniq na voljo s tremi energetsko
učinkovitimi različicami pogona – hibridno, plug-in
hibridno in električno, kar pomeni, da kupci niso več
omejeni na samo eno vrsto varčnega avtomobila.

Kia Cadenza

Toyota GT86

Toyota Prius

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Formula 1 - VN Avstralije

ROSBERG DOBIL
RAZBURLJIVO
UVODNO
DIRKO

Za nami je razburljiva uvodna dirka
Formule 1, ki jo je z dvojno zmago dobil
Mercedes, na najnižjo stopničko pa je na
koncu stopil Ferrarijev Sebastian Vettel.
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Eden izmed junakov uvodne dirke pa je nedvomno
moštvo Haas z Romain Grosjenom na čelu, ki mu je
uspelo osvojiti odlično 6. mesto. Haas je prvo moštvo
moderne Formule 1, ki je na svoji krstni dirki osvojilo
točke – nazadnje je to uspelo Toyoti, ko je debitirala v
F1 leta 2002.
Četrto mesto je osvojil lokalni heroj Ricciardo, peti je bil
Massa, šesti kot rečeno Grosjean, ki je dirko sicer začel
z 19. mesta, deseterico pa so zaključili še Hülkenberg,
Bottas in oba dirača Toro Rossa, ki sta uspela iz točk izriniti
novinca Palmerja v Renaultu, ki je osvojil 11. mesto.

Tekst: Jan Grobelšek, Foto: ISC

Z

a dvojno zmago na uvodni dirki je moral
Mercedes pošteno garati, saj sta Lewis in Nico
štartala zelo slabo in mimu njiju sta se tako s
svetlobno hitrostjo katapultirala oba Ferrarija,
Hamilton pa je ob rahlem trčenju z Rosbergom v prvem
ovinku moral predse spustiti še Masso in Verstappna.
Aktualni svetovni prvak se je tako prvo tretjino dirke
vozil za mladim Verstappnom, katerega nikakor ni mogel
prehiteti, medtem ko je vodilna trojica Vettel, Räikkönen,
Rosberg iz kroga v krog bežala in si povečevala prednost.
Vse pa se je obrnilo na glavo v 18. krogu, ko je prišlo do
hude nesreče med Gutierrezom in Alonsom, zaradi česar
je bila za kratek čas dirka tudi popolnoma prekinjena.
Pred zavojem 3 je Alonso vozil v Gutierrezovem zavetrju,
nakar ga je v coni zaviranja želel prehiteti, a je bil kontakt
premočan in Alonsu je v trenutku odtrgalo gumo in ga
po zraku katapultiralo v ograjo. Na srečo je McLarnov
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voznik izstopil iz dirkalnika nepoškodovan, kar je pravi
mali čudež, saj od razbitega McLarna ni ostalo praktično
nič.
Sledile so rdeče zastave in prekinitev dirke, zato so
dirkači začasno parkirali svoje dirkalnike v bokse, kjer so
lahko opravili tudi menjavo gum, ki pa je bila usodna za
ekipo Ferrari. Odločili so se, da bosta Kimi in Sebastian
nadaljevala na supermehki različici, medtem ko sta
Mercedesova dirkača namestila srednje trde gume, kar
se je na koncu izkazalo za pravo potezo. Po treh krogih
po ponovnem začetku dirke je bil zaradi okvare primoran
odstopiti Räikkönen, ki je pravi čas opozoril svojo ekipo,
da z dirkalnikom nekaj ni v redu in ravno ko ga je parkiral
pred garažo, je slednji za nameček še zagorel, a so ogenj
Ferrarijevi mehaniki hitro pogasili.
Vettel se v nadaljevanju nikakor ni mogel odlepiti od
Rosberga, zato so se rdeči odločili, da ga pokličejo v bokse
še na tretjo menjavo gum. Tako se je v zadnjem delu
dirke s tretjega mesta pognal v lov za drugim Lewisom
Hamiltonom, za katerim je brez težav nadoknadil
15-sekundni zaostanek, a mimo ni šlo, vsi upi pa so se
razblinili dva kroga pred koncem, ko je Vettel nesrečno
zapeljal iz steze, kjer se je moral še dodatno izogniti
Verstappnovemu krilcu (kontakt z moštvenim kolegom
Sainzom) in tako je tudi drugo mesto moral prepustiti
Mercedesovemu dirkaču, medtem ko je Rosberg več ali
manj povsem neogroženo držal vodstvo v zadnjem delu
dirke.

Rezultati VN Avstralije:
1.

Nico Rosberg
Mercedes

4.

Daniel Ricciardo
RedBull Racing

7.

Nico Hulkenberg
Force India

2.

Lewis Hamilton
Mercedes

5.

Felipe Massa
Williams

8.

Valtteri Bottas
Williams

3.

Sebastian Vettel
Ferrari

6.

Romain Grosjean
Haas

9.

Carlos Sainz
Torro Rosso
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Formula 1 - VN Bahrajna

Rosberg ,
kralj
puscave
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Nico Rosberg je prvič v karieri slavil na VN Bahrajna in s tem zabeležil svojo že
peto zaporedno zmago v F1 ter povečal vodstvo v skupnem seštevku na 17
točk pred Lewisom Hamiltonom.
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D

irka se je začela izjemno dramatično še preden
so sploh ugasnile rdeče luči, saj je v krogu za
ogrevanje Vettlu odpovedal motor in 4-kratni
svetovni prvak je bil primoran odstopiti ter
pozabiti na boj za zmago, preden se je ta sploh lahko
začel.
Na štartu je najbolje potegnil Rosberg in varno pripeljal v
prvi ovinek na prvem mestu, medtem ko sta Hamilton in
Räikkönen imela precej ponesrečena štarta. Räikkönen
je krenil izjemno slabo in mimo njega sta padla oba
Williamsa, izmed katerih je Bottas v prvem ovinku
nasadil Hamiltona, ki ga je zavrtelo, a je vseeno uspel s

poškodovanim prednjim krilcem nadaljevati na devetem
mestu.
Räikkönen je v uvodnih krogih obtičal za Ricciardom,
Bottasom in Masso, katere je potem enega za drugim z
lahkoto prehitel in ujel tempo vodilnega Rosberga, ki si
je medtem nabral že 10-sekundno prednost.
Prav tako je za trojico obtičal Hamilton, ki pa je potreboval
nekoliko več časa kot Räikkönen, da jih je ugnal, a mu je
uspelo in podal se je lov za drugouvrščenim Ferrarijem.
Ta je konstantno držal hitrost vodilnega Rosberga,
kateremu se je po prvih postankih tudi približal na dobre
štiri sekunde, a Rosberg je vedno našel odgovor na hitre

čase Kimija. Hamilton se na tretjem mestu z nekoliko
večjim zaostankom in s poškodovanim krilcem ni uspel
v celi dirki resneje približali in ogroziti vodilna dva.
Veliko dogajanja pa je bilo tudi v boju za nižja mesta. Na
začetku konkurenčna Williamsa sta dokaj hitro popustila
tempo in na koncu končala na osmem in devem mestu s
krogom zaostanka. Bottasa je doletela tudi kazen vožnje
skozi bokse zaradi trka v prvem ovinku s Hamiltonom.
Na četrtem mestu je končal Ricciardo, odlično predstavo
je pokazal Grosjean, ki je s Haasom skozi cilj pripeljal kot
peti in dokazal, da šesto mesto na uvodni dirki v Avstraliji
za novo moštvo ni bilo naključje. Zopet odlično dirkanje

smo videli s strani Verstappna, ki je v cilj pripeljal šesti
pred Kvyatom, z desetim mestom pa je točko odnesel
Vandoorne, ki je nadomeščal Alonsa. Dobro dirko je
odpeljal tudi Magnussen z Renaultom, ki je štartal
iz boksov, na koncu pa osvojil enajsto mesto pred
Ericssnom v Sauberju.
Poleg Vettla pred samim štartom so odstopili še Gutierrez,
Button in Palmer.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC

Rezultati VN Bahrajna:
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1.

Nico Rosberg
Mercedes

4.

Daniel Ricciardo
RedBull Racing

7.

Daniil Kvyat
RedBull Racing

2.

Kimi Raikkonen
Ferrari

5.

Romain Grosjean
Haas

8.

Felipe Massa
Williams

3.

Lewis Hamilton
Mercedes

6.

Max Verstappen
Torro Rosso

9.

Valtteri Bottas
Williams
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MotoGP - VN Katarja in Argentine

Za nami je prvi že tako težko pričakovan boj v najelitnejšem razredu motoGP.
Dirko pod žarometi na dirkališču v Losailu za VN Katarja je najbolje začel prvi iz
kvalifikacij Jorge Lorenzo, za njim pa so se zvrstili vsi trije Italijani iz tretje startne
vrste.
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Vroča
Argentina
začinila
dogajanje
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A

ndrea Iannone se je s svojim Ducatijem prerinil
na drugo mesto, takoj za njim se je uvrstil
Dovizioso, na četrto mesto je zapeljal Rossi,
ki je že v prvem zavoju pridobil eno mesto.
Viñales, ki je startal s tretje pozicije, je na samem startu
zamudil svoj moment in v prvi ovinek zapeljal kot šesti.
Dva kroga pozneje se je vodstvo zamenjalo in vajeti je v
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svoje roke prevzel Iannone, kateremu je sledil Dovizioso.
V bitki za četrto mesto je podlegel Rossi in mimo njega
je tokrat v čisti liniji zapeljal Marc Marquez.
Vse je dišalo po čisto drugačnem razpletu kot smo
ga vajeni iz prejšnje sezone, a je z napako in zdrsom
sprednjega kolesa vse svoje sanje in želje uničil Iannone
sedemnajst krogov pred koncem. Štirinajst krogov do

konca je Lorenzo privil plin in švignil mimo Doviziosa na
prvo mesto in tako je ostalo vse do konca. Iz kroga v krog
si je pridobil nekaj prednosti pred zasledovalci, ki ga niso
uspeli resneje ogroziti.
V boju za drugo mesto je boljši konec potegnil Dovizioso
in tako kot lani na uvodni dirki dokazal, da je Katar
pravi naslov za Ducati. Kot tretji je tik za njim ciljno črto

prepeljal Marquez, kateremu je sledil Rossi.
Zmagovalec dirke je s prihodom v cilj med novinarji
zopet sprožil številna ugibanja, kaj je s svojo potezo želel
sporočiti. Zmagoslavno se je povzpel na svoj motocikel
in z gesto, kot da zapira zadrgo na ustih, sporočil marsikaj.
Ko so ga vprašali, kaj je s tem mislil, je preprosto odvrnil,
da slika pove več kot tisoč besed. No, pa smo tam!
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VN Argentine
Motociklistična karavana se je preselila v vročo
Argentino, kjer so spolzka podlaga in zahtevne razmere
začinili dogajanje in spremenili sam potek dirke. Po
večini mnenj gre za spolzko stezo in veliko bolj zahtevne
razmere kot prejšnja leta, kar je najbolje izkusil Scott
Redding, kateremu je med četrtim prostim treningom
pri visoki hitrosti razneslo zadnjo gumo in mu huje
poškodovalo zadek motocikla. Po tem dogodku je

vodstvo dirke prekinilo trening in sprejelo varnostne
ukrepe za nedeljsko dirko, zmanjšalo število krogov s 25
na 20 ter odredilo obvezno menjavo motocikla s svežimi
gumami med devetim in enajstim krogom.
Menjavo je najbolje izkoristil in izpeljal Marc Marquez, ki
je v enajstem krogu zapeljal v bokse, tik za njim mu je
sledil Rossi. Marquez je preizkušnjo za VN Argentine začel
s prvega startnega mesta, sledil mu je lanski zmagovalec
dirke Valentino Rossi. Vse do trenutka menjave motocikla
sta bila zelo blizu in imela sta hiter tempo, po menjavi
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pa Rossi ni uspel več slediti Marquezu. Kot da bi ta
presedlal na motocikel, ki namesto goriva uporablja red
bull, je iz kroga v krog nizal večjo prednost. Rossi je bil
na drugem mestu vse bolj nekonkurenčen in nemočen
proti Marquezu, še celo Viñales, Dovizioso in Iannone
so ga dohitevali. Tri kroge pred koncem dirke je Viñales
podlegel pritiskom v boju za drugo mesto in zaključil
z dirko predčasno, ko mu je zdrsnilo sprednje kolo. V
naslednjem krogu sta z druge pozicije Rossija izrinila
oba dirkača Ducatija in bili smo priča italijanskemu

troboju, iz katerega je kot zmagovalec izšel Rossi, saj sta
se Dovizioso in Iannone zapletla in ostala brez stopničk.
“Zelo sem razočaran. Katastrofa je, da padeš tik pred
ciljem. To je velika smola, saj bi lahko osvojil novih 20 točk
in bi za Marquezom v skupnem seštevku zaostajal le za
točko, “je po dirki svoje občutke strnil Dovizioso in dodal:
‘‘Nisem vedel, ali je za mano Iannone ali Rossi, a ko sem
padel, sem vedel, da je krivec Iannone. Kar pričakoval
sem nekaj takšnega.” Dovizioso se je po padcu pobral in
svoj motocikel požrtvovalno kar peš pripeljal čez ciljno
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črto in na koncu osvojil 13. mesto. Iannone pa bo zaradi
nespretnega manevra naslednjo dirko začel tri mesta
nižje od mesta, ki si ga bo priboril na kvalifikacijah, ob tem
pa si je prislužil še eno kazensko točko. Dirkač znan pod
vzdevkom Maniac Joe se je po dirki pokesal: “Z menoj je
vse v redu, a sem razočaran. Seveda me skrbi za moštvo
in moštvenega tekmeca Andrea. Počutim se zelo slabo,
saj sem padel in ob tem trčil v Andrea. Nedvomno se mu
bom opravičil.’’ Nepričakovano je tako do tretje stopničke
prišel Dani Pedrosa, ki je na samem startu doživel trčenje
in se večino dirke peljal v ozadju. “Imel sem dober start,
kazalo je na dobro dirko, potem pa me je nekdo zadel
in večino dirke sem se boril nekje na sredini. Nikakor
nisem mogel ujeti svojega ritma, tako da sem hotel zgolj
preživeti. Očitno sem bil nagrajen za to, ker sem sploh
vztrajal,” je po dirki dejal nekdanji svetovni prvak Pedrosa.
Svojega ritma po menjavi motocikla ni več našel tudi
Rossi, a sta mu uslugo storila dirkača Ducatija in mu
poklonila stopničke, sicer bi ostal praznih rok. ‘‘Čeprav
na začetku nisem imel dobrega ritma, sem bil s prvim
motociklom zelo hiter. Z Marquezom sva se ravno začela
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boriti in zabavati, ko smo morali zamenjati motocikle.
Z drugim motociklom nisem mogel dirkati tako kot s
prvim, zato je drugo mesto zame super rezultat. Srečen
sem, saj so to prve stopničke sezone.’’ Vsekakor pa srečno
dirkaškega vikenda ni zaključil aktualni svetovni prvak,
ki je dirko sicer začel s tretjega startnega mesta, a je že
v uvodnih krogih svoj motocikel položil na tla in končal
svojo preizkušnjo za VN Argentine. Lorenzo zmage na
stezi v Argentini še ni zabeležil, najboljšo uvrstitev ima iz
leta 2014, ko je bil tretji, lani pa je dirko končal na petem
mestu. Na popravni izpit bo potrebno počakati kar leto
dni. Dirko je zaključilo le 13 dirkačev, v petem krogu
sta padec zabeležila Cal Crutchlow in Aleix Espargaro,
še krog prej je padel Jack Miller. Med samo dirko se je
nad Reddingom zgrnil oblak nesreče in zaradi odpovedi
motocikla je bil pet krogov pred koncem primoran
zaključiti in pustiti svoj motocikel ob stezi. Svojo
priložnost bodo dirkači ponovno dobili na VN Amerike.

Tekst: Jana Mihor
Foto: ISC

