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»Kup bogatih bankirjev in naftnih milijarderjev«
- tako nekako sem nekje slišal eno lepotico, ko je
bilo na kupu veliko bogatašev. In kje jih je toliko? V
centru Londona – Kensington – Knightsbridge, kjer
je skoncentrirano svetovno bogastvo. V najbogatejših delih Londona je večina prebivalcev tujcev, od
bogatih Arabcev, Indijcev, do še bolj bogatih Rusov.
Tam sem videl nakopičenih največ rollsov, bentleyjev, S klas, lamborghinijev in mclarnov na svetu.
Če bi Levstik poslal Martina Krpana v London, bi
Martin rekel, da pusti trebuh in še denarnico zunaj,
saj je Anglija v povprečju 30 % dražja od Slovenije,
bogati del Londona par kar nekajkrat dražji. Pa denar
ni vsa težava, ki vas tam čaka. Najhuje mi je bilo, ko
je bilo treba sesti za volan. Tam je vse obratno. Vozi
se po desni, volan je na desni in prestave menjaš z
levo roko. Bil sem popolnoma pod stresom, saj sem
se za volanom počutil kot prvošolček pred petdesetimi leti in prav nič drugače. To je obupen občutek,
ko sploh ne veš, kako bi vozil, saj je vse popolnoma
drugače in vse se učiš na novo. Omejitev hitrosti
štirideset. Pomislim, da je malo počasi. Pogledam na
števec, vozim štirideset, a imam občutek, da grem
vsaj 60 km/h. Aha, pogledam na tablo in vidim, da
je omejitev v miljah in števec hitrosti tudi. O kako
noro!
Angleži so posebni ljudje. Negujejo tradicijo in njihove navade, njihove mere, njihov denar, njihove
drugačne električne vtičnice in njihovo desno stran
vožnje. In hvala bogu, da so šli iz Evrope, saj kdor
hoče biti v Evropi, se mora prilagoditi evropskim
standardom. Na sploh bi moral civiliziran svet pod
okriljem Združenih narodov sprejeti dogovor o
svetovni standardizaciji. Voziti bi se morali po isti
strani, plačevati s svetovnim denarjem in meriti v
svetovnih sistemih enot.
Tudi avtomobilske tovarne bi se morale pridružiti
taki standardizaciji. Volan na isti strani, števec v kilometrih, menjalnik samo avtomatski, razmerje vijakov na platiščih standardizirano, mesto za nalivanje goriva standardizirano, avtomobilski računalnik
standardiziran, mere za moč motorja standardizirane itd.
A kaj, ko smo tako oddaljeni od dialoga… In prav
tisti najbogatejši v Londonu, ki krojijo svetovno politiko, so zagotovo proti in se bodo še dolgo vozili po
desni.
Matjaž Tomlje

Bunch of rich bankers and oil billionares
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Mercedes-Benz razred S
Mercedesov razred S je eden izmed najbolj premium
vozil na svetu. Je zastovanša znamke MercedesBenz, od leta 1972 naprej pa tudi pionir, vizioniar na
področju avtomobilizma. Na slovenske ceste je zapeljala
prenovljena zadnja generacija te limuzine presežkov, ki
cilja v prvem letu na 13 do 25 novih lastnikov.
S prenovo glavni Mercedesov oblikovalec Robert Lešnik
ni imel pretirano težke naloge, zato so površinske
spremembe zgolj minimalne. Glavna novost zunanjosti
so novi inteligentni žarometi Multibeam LED, kateri
so sposobni osvetljevati kar 650 metrov pred seboj
in se ponašajo s tremi LED linijami, s čimer bo razred
S lažje ločiti od razreda E, kateri ima vgrajeni dve LED
liniji, najmanjši C pa le eno. Na prednjem delu je rahlo
preoblikovan še spodnji del odbijača z večjimi zračnimi
odprtinami, katere so nadgrajene z novimi letvicami za
še bolj razkošen videz. Na zadku najdemo novo grafiko
LED luči in kromirano letev na spodnjem delu zadnjega
odbijača, v ponudbi pa je s prenovo tudi 7 novih platišč
v velikosti do 20 palcev.
Več sprememb pa se nahaja v notranjosti vozila in pod
samim skeletom. V kabini je seveda prav vse popolnoma
podrejeno neizmernemu udobju vseh potnikov, z
voznikom na čelu. Popolnoma nov je videz volana
s prenovljenimi stikali in z dvema poljema na dotik,
preko katerih voznik upravlja prav z vsemi funkcijami
vozila. Tudi tistimi, ki so sicer skrite v upravljalni enoti na
medsedežni konzoli, preko katere se upravlja oba 12,3
palčna barvna zaslona visoke resolucije, ki delujeta kot
ena velika neprekinjena tablica. Celotno notranjost
je ustvarjena iz najboljših materialov, od usnja, lesa,
alkantare, skupek vsega pa predstavlja resnično razkošno,
ergonomsko popolno vozno izkušnjo bodisi za volanom
bodisi na zadnjem sedežu, kjer velja omeniti, da je
6 Avto+šport

prostora na pretek. Prenovljeni S je tudi prvo vozilo,
ki dejansko izboljša vaše počutje in s krmiljenjem
udobja ENERGIZING poskrbi, da se ste po vožnji
še bolj spočiti kot pred njo. Sistem inteligentno
kombinira dišave, ambientno osvetljavo, zvoke in
masažo glede na vaše vitalno počutje. Ambientalno
osvetljavo je možno nastaviti v kar 64 različnih
barvnih odtenkih.
Prenovljeni S je povzel tudi vse inteligentne
varnostno-asistenčne sisteme znamke, ki voznika
razbremenijo bolj kot kadarkoli prej. Nadgrajeni je
aktivni tempomat Distronic, ki deluje do hitrosti 210
km/h, prepoznava prometne znamke in samodejno
tudi prilagaja hitrost, ne le omejitvam, temveč tudi
pred zavoji, krožnimi in navadnimi križišči, kakor tudi
cestninskimi postajami.
Med pomembnejše tehnološke sposobnosti sodi
tudi sistem Magic Body Control, ki pri hitrosti od
25 do 150 km/h omogoča bočno prilagajanje
karoserije do 2,65 stopinj in tako bistveno zmanjša
vpliv centrifugalne sile na potnike, do hitrosti 140
km/h pa s pomočjo skeniranja cestišča skrbi za
optimalno blaženje koles za največjo raven udobja.
Prenovljena je tudi bogata motorna paleta. Prvič je
v zgodovini znamke na voljo najmočnejši dizelski
motor z oznako S 400 d. Gre za novo razvit 3,0-litrski
šestvaljnik z močjo 340 KM in kar 700 Nm navora,
ki do stotice pospeši v pičlih 5,4 sekundah. Na
novo razvit je tudi bencinski šestvaljnik v različicah
S 450 in S 500, z integriranim zaganjalnikom in
alternatorjem v enotni električni napravi. Jermen
tako ni več prisoten, omenjena električna naprava
pa bo/je prevzela določene funkcije motorja, kot sta
npr. vodna črpalka in kompresor klime, hkrati pa bo
omogočala določene hibridne funkcije, ki so bile
prej na voljo zgolj pri priključno hibridnih vozilih
(funkcija Boost pri prisilnem polnjenju, rekuperacija
energije in nadgrajeno delovanje sistema start-

stop). Na voljo je tudi osemvaljnik v različici S 560 in AMG
S 63 ter seveda 12-valjni motor, ki je na voljo v različicah
S 600, AMG S 65 in Maybach S 650. V sredini leta 2018
lahko računamo tudi na hibridno različico A 560 e, katere
električni doseg bo znašal do 50 kilometrov.
Vstopni najšibkejši dizelski model zahteva najmanj 101
tisočak evrov, cene pa se povzpno vse do dobrih 350
tisočakov za različico AMG S 65, kar je petdeset tisočakov
več, kolikor je potrebno odšteti za prestižnega Maybacha
v različici 650.
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Volvo XC60

Vozil švedskega proizvajalca se drži določen sloves, katerega
morajo upravičiti. Njihovi razvijalci so zato poskrbeli, da bo novi
XC60 najbolj varen v svojem razredu, poleg tega so ga opremili
s pravo goro tehnologije. Preoblikovanje novega XC60 sledi
smernicam dizajna, ki sta ga postavila prejšnja nova modela,
XC in V 90, tako ima na sprednji maski značilne luči v obliki
»Thorovega kladiva«, v notranjosti pa okrasne letvice segajo čez
celotno širino avtomobila.
Model se bo pri nas ločil v tri nivoje opremljenosti: Momentum,
Inscription in R-design. Že osnovni model je opremljen z veliko
opreme, z LED žarometi in s sedeži iz umetnega usnja. Linija
R-design je športno naravnan paket opreme, ki vključuje športna
platišča, športne izpuhe in druge dodatke na zunanjosti ter
mrežasto sprednjo masko. Paket Inscription pa vključuje najvišji
nivo opreme in bogato zapolni avtomobil s krom elementi, z
usnjenimi sedeži in z bogatim naborom tehnologije.
Seveda bo vsak lastnik svojega XC60 lahko temeljito
personaliziral s široko paleto dodatne opreme in dodatkov.
Ponudba platišč vključuje velik nabor, od osnovnih 18-palčnih
do 22-palčnih športnih platišč. Vizualni dodatki vključujejo dve
vrsti sedežev, bel ali črn volan, head-up zaslon in dva avdio
sistema.
Tehnološko se XC60 lahko pohvali z največjim zaslonom v
segmentu in kar s tremi načini izrisovanja podatkov vozniku:
veliki sredinski zaslon na dotik, polno digitalni števci in headup zaslon. Volvov sistem Sensus Connect je (v polno opremljeni
različici) sposoben povezljivosti z aplikacijama Apple CarPlay in
Android Auto ter z aplikacijo Volvo on Call, ki omogoča daljinski
nadzor avtomobila. Ta aplikacija vključuje možnost daljinskega
gretja, hlajenja in pregled podatkov na razdaljo preko telefona.
Zanimivi so tudi sistemi IntelliSafe, ki pomagajo vozniku skrbeti
za varnost pri vožnji in vključujejo nabor orodij, ki neutrudno
bdijo nad vožnjo. Ti vključujejo delno avtonomno vožnjo, nadzor
mrtvih kotov, branje varnostnih znakov, preprečitev trka…
Vedeti pa morate, da je velika večina te opreme doplačljiva.
V osnovnem modelu ne dobite niti sistema za nadzor nad
mrtvimi koti, kar je sedaj skoraj standardno v že veliko cenejših
avtomobilih.
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Range Rover Velar
Tržišče prestižnih športnih terencev je
postalo bogatejše še za enega novega
člana. Najnovejši igralec je Range
Rover Velar, kateri naj bi pri nas v
prvem letu našel med 20 in 30 kupcev.
Velar je Rangeova najnovejša stvaritev
in se v znamkino paleto po velikosti
in ceni uvršča med Evoqua in
Sporta, v zelje pa bo hodil predvsem
Porschejevemu Macanu. Vstopni
model bo na voljo od 62 tisočakov
naprej, v ponudbi pa najdemo
še vizualno bolj športno različico
R-Dynamic in pa omejeno serijo First
Edition, katera bo na voljo le prvo
leto, zajema pa praktično skorajda
vso opremo, ki je pri Velarju na voljo.
Cena za prvo edicijo zato ni majhna,
pri Rangeu so jo ocenili od 123.541
tisočakov naprej. Seveda je tako pri
vstopnem modelu Velar, kot tudi pri
modelu R-Dynamic možno osnovo
nadgraditi s paketi S, SE in HSE, ki
združujejo že nekatere opcijske
funkcije, znotraj njih pa je še vedno
veliko prostora za nadgradnjo. Serijsko
bo prav vsak Velar na področju
varnosti opremljen s sistemom za
preprečevanje naleta pri hitrostih do
10 Avto+šport

80 km/h, s sistemom za nenamerno
menjavo pasu, s pomočnikom za
vzvratno parkiranje in s prilagodljivim
tempomatom z omejevalnikom
hitrosti. Ostale varnostno-asistenčne
sisteme seveda najdemo na seznamu
dodatne opreme.
Velar je za prihodnost znamke
Range Rover izrednega pomena,
saj predstavlja tudi nov oblikovalski
dotik, ki se bo postopoma prenesel
na preostale modele v ponudbi,
kakor tudi revolucijo v notranjem
oblikovanju, kjer vlada popolna
ergonomija z vrhunskimi materiali in
popolno digitalizacijo vseh funkcij.
Tako na osrednjem delu armature
standardno stoji nov sistem dvojnih
zaslonov na dotik Touch Pro Duo, ki
uporabniku omogoča, da gleda in
upravlja več funkcij hkrati. Zgornji
zaslon ob zagonu spremeni naklon,
da je vse skupaj bolj pregledno, ob
ugasnitvi vozila pa se elegantno
zloži v integriran prostor v armaturi,
katero v celoti objema usnje. Na
njem se spremlja večina funkcij,
kot so navigacija, media vsebine,
funkcije vozila itd., medtem ko spodnji
ekran primarno prikazuje funkcije
klimatske naprave, voznih programov

in nastavitev sedežev, nudi pa tudi
možnost spremljanja medie in funkcij
telefona. Opcijsko sta na voljo še
dva dodatna ekrana, integrirana v
vzglavnike prednjih sedežev, kakor
tudi interaktivni voznikov zaslon v
velikosti 12,3 palca, ki zamenjuje
klasične merilnike in si ga lahko voznik
spersonalizira povsem po svojih
željah in na njem spremlja tisto, kar
si v danem trenutku zaželi. Vožnja
je seveda nadpovprečno udobna in
prijetna, zadovolji tudi prostornost, v
prtljažniku je prostora za 632 litrov.
Posebnost Velarja so tudi pospravljive
vratne kljuke, ki so ob neuporabi
integrirane v karoserijo vozila, ob
odklepu pa v futurističnem stilu
pokukajo izven vozila.
Po novem si lahko voznik ključ
sprogramira v posebno uro (dodatna
oprema), s katero lahko odklepa

in zaklepa vozilo, brez da bi za
to pri sebi moral imetu ključ, kar
je priročno za tiste, ki so veliko
športno aktivni. Omenim naj tudi
posebne LED matrične žaromete z
laserjem, ki svetijo 550 m pred seboj
in ne slepijo drugih vozil, poseben
strešni spojler, ki med drugim ščiti
zadnje steklo pred dežjem, zaradi
česar na zadnjem steklu ni brisalca,
pa opcijsko zračno vzmetenje, s
katerim se Velar oddalji terenskih
251 mm od tal, a resnejšega
terena po vsej verjetnosti kljub
inteligentnemu štirikolesnemu
pogonu ne bo videl, še posebej ne z
opcijskimi 22 palčnimi platišči.
Motorno paleto sestavljata dva
dizelska in dva bencinska motorja,
skupno pa je na voljo 5 konfiguracij.
2,0-litrski dizel je na voljo v 180 in
240-konjski različici, šestvaljni trilitraš
pa ponuja okroglih 300 konjičev

in kar 700 Nm navora. Na bencinski
strani vstopni motor predstavlja
2,0-litrski turbak z močjo 250 KM, vrh
ponudbe pa predstavlja 3,0-litrski
turbobencinski šestavljnik s 380 KM.
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Ford KA+

domače novosti

Na slovenske ceste je zapeljal mladostni model
KA+, ki v razredu majhnih avtomobilov navdušuje
s prostorno notranjostjo in z varčno porabo
goriva, obenem pa je na voljo po dostopni ceni.
KA+ je malce krajši od Fieste, a 29 milimetrov višji,
notranjost pa je optimalno zastavljena in v svojem
razredu potnikom nudi največ prostora za glavo
na sprednjih sedežih in največ prostora za kolena v
zadnjem delu.
270 litrov prostora v prtljažniku – dovolj za
dva velika kovčka – in v razmerju 60:40 deljena

Nissanov Qashqai si lasti laskavi
naslov najbolje prodajanega
»mestnega« terenca v Evropi, kljub
ostri konkurenci v segmentu, kjer
kupci lahko izbirajo med kar 20
različnimi vozili. Qashqai suvereno
ohranja vodstvo z izjemnim
10,5-odstotnim tržnim deležem, s
prihajajočo prenovo namerava ta
položaj še dodatno utrditi. Izboljšali
so dizajn, dodali nove tehnologije
in se osredotočili na piljenje
zmogljivosti vseh pogonov v paleti.
Pri prenovi so sodelovali s svojimi
kupci in v načrtovanje prenove
vključili povratne informacije, ki so
jih podali dejanski vozniki.
Nova je peta različica Tekna+, ki
se postavlja na sam vrh ponudbe
Qashqai, nad različice Visia, Acenta,
N-connecta in Tekna. Po besedah
Nissan Slovenija, je različica Tekna+
namenjena kupcem, ki iščejo
»najboljše vozilo Qashqai«, saj
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serijsko ponuja nov, ekskluziven
nabor vrhunske opreme. Potniški
prostor se ponaša z novimi
vrhunskimi sedeži v mehkem napa
usnju najvišje kakovosti z reliefnimi
prešivi na osrednjih površinah, kar
je novost v Nissanovem izboru vozil
v Evropi. Enak dizajn je prisoten
tudi v zadnjem predelu potniškega
prostora. Serijsko je na voljo usnje
črne barve, kupci pa se lahko
brezplačno odločijo tudi za različico
temno vijolične barve. Voznikov
sedež ponuja štirismerno električno
nastavljivo ledveno oporo, ki je
prav tako novost pri vozilih Nissan
Europe. Te najdražje Qashqaije
bo mogoče prepoznati po ohišju
zunanjih ogledal in strešnih nosilcih
v srebrni barvi.
Veliko izboljšav je v notranjosti, kjer
sedaj pred voznikom kraljuje nov
elegantnejši volan, s kompaktnejšim
sredinskim delom in z debelejšim

preklopna zadnja sedežna klop ter 21
odlagališč za manjše predmete v kabini
poskrbijo za izjemno vsakdanjo praktičnost
modela KA+. Za pogon povsem novega
modela skrbi poenostavljen sklop, ki
temelji na učinkovitem novem 1,2-litrskem
bencinskem motorju Duratec. 1,2-litrski
motor z močjo 85 KM je serijsko sparjen z
ročnim 5-stopenjskim menjalnikom. Vstopna
cena za KA+ se začne pri 10.750 EUR.

Jeep Compass
S predstavitvijo novega modela Compass
znamka Jeep dopolnjuje ponudbo
v segmentu SUV vozil, ki predstavlja
pomemben in hitro rastoči trend po vsem
svetu. Novi Compass je zasnovan tudi
po okusu evropskih kupcev, saj združuje
legendarne terenske zmogljivosti vozil Jeep
v prepoznavni obliki ter uporabniku prijazno
tehnologijo, ki zagotavlja varno, udobno in
pristno vozno izkušnjo. Na voljo je v osmih
kombinacijah pogonskega sklopa, z enim
bencinskim in dvema dizelskima motorjema

ter dvema menjalnikoma – 9-stopenjskim
samodejnim in 6-stopenjskim ročnim
menjalnikom. Odlikujejo ga prepoznavni
oblikovalski elementi znamke Jeep, kot so
prednja maska s sedmimi režami in trapezasti
blatniki, prepoznavni LED žarometi pa še
poudarjajo značaj in videz sprednjega
dela novega Compassa. Prostorna notranjost
novega modela Jeep Compass je kombinacija
prefinjenih materialov in tehnoloških rešitev.
Novi Jeep Compass 1.4 Multiair 16v 140 Sport
je na voljo od 23.490 EUR naprej.
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Nissan Qashqai

obodom za športnejši občutek.
Prestižnejšemu občutku botrujejo
tudi novi sprednji sedeži, ki so
od različice N-Connect višje
preoblikovani in imajo sedaj širše
podnožje in višje naslonjalo, hkrati
pa ožji predel za ramena, tako da
je vizualno kabina prostornejša,
vidljivost na zadnjih sedežih pa
izboljšana.
A glavna prenova se je odvila na
zunanjosti, kjer so pri Qashqaiju
izvedli dramatične spremembe
izgleda. Qashqai se lahko zdaj
pohvali s popolnoma novim
sodobnim videzom, ki so ga pri
Nissanu poimenovali »Premium
Dynamism« – posodobitve so vidne
iz vseh zornih kotov.
Kot pravijo v podjetju Nissan
Slovenija, so sprednji del Qashqaija
popolnoma predelali in dodali nov
sprednji odbijač kot del standardne
opreme. Zdaj je v večji meri odet
v barve karoserije, črna plastika
pa je prevlečena s prestižnejšim
sijočim premazom. Novost sta tudi
vodoravni okrasni letvi na sredini
odbijača. Pri različicah Visia in Acenta
sta obarvani črno, od različice
N-Connect naprej pa sta na voljo v
nesvetleči srebrni barvi. V središču
prenovljenega sprednjega dela
Qashqaija je najnovejša izvedba
Nissanove prepoznavne rešetke
»V-motion«, ki obroblja nov Nissanov
znak.
Ena glavnih zvezd te prenove je
definitivno vpeljava inteligentne
polavtonomne vožnje pod okriljem
sistema ProPILOT. Ta združuje tri
nekoč ločene sisteme, aktivni
tempomat, sistem za ohranjanje
vozila na voznem pasu in sistem za
upravljanje vozila v zastojih.

domače novosti
Peugeot 5008 in 308
Pri Peugeotu so naenkrat predstavili dva
modela, in sicer prenovljeni model 308 in
popolnoma novega športnega terenca s
sedmimi sedeži, model 5008, ki so ga sicer
predpremierno pred meseci že pokazali na
avtomobilskem salonu v Ljubljani.
5008 je bil sprva zasnovan kot enoprostorno
družinsko vozilo, a so ga v skladu z
avtomobilskim trendom po dolgem in počez
preoblikovali in ga v najnovejši generaciji na
trg lansirali kot športnega terenca segmenta
C. Sloni sicer na platformi manjšega SUV-a
3008, a je od od njega daljši za skoraj 20
centimetrov, od svojega predhodnega
enoprostorca pa v dolžino meri 11 cm več.
Tako je njegov glavni adut prostornost.
Opcijsko je na voljo tudi tretja vrsta z dvema
sedežema, pri višjih stopnjah opreme pa sta
dodatna sedeža serijska. Prtljažni prostor je
eden največjih v segmentu in lahko sprejme
razkošnih 780 litrov prtljage, ob podrtju
sedežev pa pridobimo še dodatni prostor
za prevoz tudi tistih daljših predmetov.
Futuristično oblikovana kabina je sicer v
osnovi povzeta iz modela 3008, gre za tako
imenovani i-Cockpit, katerega prednost je
digitalizacija in čistost. Prav vse funkcije se
upravljajo preko velikega osrednjega zaslona,
za tiste najbolj pogoste pa so v osrednjem
delu armature namestili še bližnjice v obliki
ergonomskih stikal.
Oddaljenost od tal znaša terenskih 23,6 cm,
a v nobeni različici ne ponuja štirikolesnega
pogona, kar je sicer značilno za terenska,
oziroma športno terenska vozila. 5008
je na voljo s petimi že poznanimi paketi
opreme, in sicer Access, Active, Allure, GT
line in GT. Motorno paleto si deli z manjšim
bratom 3008, kar pomeni, da sta v ponudbi
dve bencinski različici, 1,2-litrska s 130
KM in 1,6-litrska z močjo 165 KM. Dizelsko
ponudbo sestavljajo kar štiri različice.
1,6-litrska razvija 100 in 120 KM, močnejša
2,0-litrska pa 150 oziroma 180 KM. Vstopni
model je na voljo od 22.790 evrov, cene pa
se povzpno vse do 37.588 evrov, kolikor je
potrebno odšteti za najzmogljivejšega dizla z
avtomatskim menjalnikom v različici GT.
Kot smo že v uvodu omenili, se nam je
predstavil tudi prenovljeni model 308, ki
pa kakšnih revolucionarnih sprememb
ni bil deležen. Dobil je posodobljene luči
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oglas
petrol
tako spredaj kot zadaj, malce drugačno masko, ki po novem nosi logotip
(prej je bil na motornem pokrovu), nov dizajn platišč ter bogatejši serijski
paket. Kabina sprememb praktično ni bila deležna, delovno okolje ostaja
enako, se pa zato 308 lahko pohvali že od drugega paketa dalje s serijskim
sistemom za prepoznavanje prometnih znakov, s sistemom za zaznavo
voznikove utrujenost, sistemom za nenamerno menjavo voznega pasu in
s samodejnim preklopom med dolgimi in zasenčenimi lučmi. Samodejno
zaviranje v sili je na voljo od paketa Allure naprej, ostali asistenti so seveda
na seznamu dodatne opreme. Prenovljeni 308 v osnovni različici na trg
vstopa z začetno ceno 15.190 evrov, prav tako se ponudbi pridružuje paket
GT line, ki do sedaj pri modelu 308 ni bil na voljo.
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ZANIMIVOSTI
Projekt Donuts from Space

JLR-jevi Guinessovi rekordi

Jumbo plakati in tv oglasi so očitno
premajhna platforma, zato so se pri Toyoti
odločili, da bodo promocijsko sporočilo za
model GT86 izvedli tako, da bo vidno celo
iz vesolja. Kralja driftanja in ambasadorja
znamke Fredrica Aasbøa so posedli za volan
posebne tekmovalne različice avtomobila s
kar 1.150 KM in mu naročili, da na asfalt z odtisi
gum nariše znani logotip modela, ki pa more
biti dovolj velik, da ga bo lahko prepoznal in
fotografiral satelit. Norveški dirkač je sprejel
izziv in tako se je skupaj z dvema običajnima
GT86-kama lotil dela. Za projektom je sicer
stala velika ekipa, ki je načrtovala pravi
trenutek za drzno potezo – v obzir so morali
vzeti tako vreme kot gibanje satelita po orbiti.

Avtomobilski proizvajalci so se lotevali že
raznoraznih drznih potez, da bi pokazali, kaj
njihovi modeli zmorejo. Samo spomnimo se na
primer Jaguarja, ki je v sklopu praznovanja 80.
obletnice za volan F-Pacea posadil kaskaderskega
voznika Terryja Granta, ki je z njim prevozil
360-stopinjski obrat v višini 19 metrov, s čimer je
postavil nov Guinnessov rekord. Sedaj so se rojaki
pri Land Roverju spomnili še enega ne videnega
trika, ki bi pritegnil pozornost avtomobilskih
navdušencev. Z novim Discoveryjem so se podali
v avstralsko divjino, kjer so ga dali na ultimativni
test vleke. Soočil se je namreč z gromozanskim
cestnim vlakom s sedmimi prikolicami, ki skupaj
tehtajo kar 110 ton, raztezajo pa se 100 metrov v
dolžino. Veliki SUV je bil nalogi kos.

Rekordi na Nürburgringu
Alfin Stelvio je v mogočni preobleki
Quadrifoglio z novim rekordom na
Nürburgringu dokazal, da je najhitrejši SUV
na svetu. V 7 minutah in 51,7 sekundah je
Stelvio QV prevozil znamenito stezo in se
povzpel na zavidljivo prvo mesto med vsemi
serijskimi terenskimi vozili. Zmagovalna
različica je bila opremljena s štirikolesnim
pogonom, ki je deloval skupaj z 2,9-litrskim
šestvaljnim motorjem s 510 konjskimi
močmi. A te sreče bi lahko bilo že kmalu
konec, saj so pri Lamborghiniju napovedali
pohod na Nürburgring s svojim Urusom,
ki ga bodo svetu pokazali 4. decembra.
Rekord na zelenem peklu pa je postavil tudi
Porschejev GT2 RS, ki ni samo najmočnejši
911 v zgodovini, ampak tudi najhitrejši.
6 minut in 47,3 sekunde je potreboval za
osvojitev novega rekorda za cestno-legalni
športni avtomobil na 20,6-kilometrski
stezi Nordschleife, s čimer je v prahu pustil
prejšnjega nosilca naslova, Lamborghinija
Huracána Performante.
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Kdor prej pride,
prej pomaga.
Hitra in učinkovita
avtomobilska
asistenca
Zavarovalnice Triglav.

Varni na poti s storitvami
avtomobilske asistence:
• 24-urna asistenca v Sloveniji in
Evropi,
• prihod strokovnjaka v približno
30 minutah na območju Slovenije,
• vedno na voljo na 080 2864
ali + 386 2222 2864 v tujini in
prek aplikacije Triglav Asistenca.

Več na triglav.si.

080 2864
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NOVOSTI
Kia Proceed Concept

Opel Insignia GSi Sports Tourer
Vsi, ki si želite zmogljivega, vpadljivega, a vseeno
prostornega karavana čistih linij, boste veseli
novice, da so pri Oplu pripravili prav to. Insignia
s podaljšanim zadkom je pridobila oznako GSi,
skupaj s tem pa tudi novi dvolitrski dizelski
motor BiTurbo z 210 KM in s 480 Nm navora,
dinamično nastavljeno podvozje FlexRide,
štirikolesni pogon z nadzorom vektorjev navora,
pnevmatike z odličnim oprijemom in novi
osemstopenjski avtomatski menjalnik, ki prav
tako omogoča prestavljanje z obvolanskimi
uhlji. S temi športnimi karakteristikami mora biti
seveda usklajen dizajn vozila. Oblikovalci so se
odločili za ostre kromirane odprtine za zajem
zraka ob maski, atraktiven zadnji spojler in velika
20-palčna platišča, v notranjost pa so namestili
posebej za različico GSi razvite integrirane
športne sedeže.

Čudovit Proceed Concept je nizek,
eleganten in dinamičen karavan, ki
nakazuje na nov rod modela cee’d.
Z novo generacijo v zmogljivost
usmerjenih voznikov v mislih so
pri Kii ustvarili posebno obliko
karoserije, ki je zaživela v oblikovalski
študiji Proceed Concept. Gre
pravzaprav za podaljšani hot hatch, ki
ga opredeljujejo osupljivo zaobljena
streha, mišičaste proporcije in nov
svetlobni podpis, ki bi se lahko, v
določeni meri seveda, prenesli na
novo družino c’eed. Drzno vizijo
so zarisali v Kiinem oblikovalskem
centru v Frankfurtu, zato je prav
primerno, da so jo na tamkajšnjem
avtosalonu tudi predstavili.

Nissan Leaf
Novo generacijo so opremili s popolnoma
predrugačenim dizajnom zunanjosti in
notranjosti, zaradi katerega bo priljubljeni
električar zagotovo pritegnil nove kupce.
Toda pri Nissanu poudarek dajejo predvsem
na tehnologijo in napredne sisteme, ki so
jih vpeljali. Na čelu inteligentne moči sta
pomagali ProPILOT za varnejšo in udobnejšo
vožnjo ter ProPILOT Park za popolnoma
samostojno parkiranje. Novi Leaf uvaja tudi
tehnologijo e-Pedal, ki omogoča doslej še
nepoznan in umirjen slog vožnje ter zaviranja.
Za večje možnosti potovanj doseg vozila zdaj
z enim polnjenjem akumulatorske baterije
znaša kar 378 km, medtem ko je navor
pogonskega sklopa z izhodno močjo 110 kW
povečan na 320 Nm za boljše pospeševanje.
Glavni akter Nissanove vizije inteligentne
mobilnosti na slovenski trg prihaja pomladi
2018, nekje v tistem času bodo predstavili
tudi zmogljivejšo različico Leafa s povečano
močjo motorja in kapaciteto akumulatorske
baterije.
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Audi R8 RWS
Nov član hitre družine R8 je ekskluzivna
belo-rdeča različica z zadnjim pogonom.
Audi R8 RWS, kot so ga poimenovali, se je
znebil štirikolesnega pogona, s katerim je
opremljen klasični model, puristi pa si ga
bodo lahko omislili v kupejevski kot tudi v
brezstrešni varianti. V Ingolstadtu so vanj
vgradili enak prosto dihajoči 5,2-litrski V10
kot pri bratu, ki je zmožen 532 konjskih
moči in 540 Nm navora. To se prevaja v
zmogljivostne številke 0-100 km/h v pičle
3,7 sekunde in najvišjo hitrost 320 km/h.
Različica RWS je prav tako shujšala za 50 kg
v primerjavi z modelom Quattro, prav tako
so šasijo in vodljivost posebej prilagodili
zadnjemu pogonu, da bi zagotovili zabavno
vožnjo. Najnovejši R8 bo izstopal tudi na
račun posebne podobe. Bela karoserija je
sparjena z vpadljivimi črnimi mat in glos
stilističnimi elementi ter z rdečimi črtami,
ki nakazujejo na puristični karakter vozila,
ki bo zaživel v zgolj 999 primerkih, katerih
osnovna cena se prične pri 140.000 (kupe) in
153.000 evrih (spyder).
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NOVOSTI

Dynamiq GTT 115 Hybrid
Monaški proizvajalec jaht Dynamiq v sodelovanju
s Porschejem predstavlja ekstravagantno hibridno
superjahto. Vplivni podjetji sta skupaj staknili glave,
da bi trgu ponudili nov tip superjahte. Nastal je
GTT (Gran Turismo Transatlantic) 115 Hybrid, ki cilja
na kupce, ki cenijo hitrost, zmogljivost, kakovost
in napreden dizajn. V središču je seveda hibridni
sistem z najvišjo hitrostjo 21 vozlov, nič manj
pomemben pa je tudi doseg 3.400 navtičnih milj,
zaradi katerih je avantgardno 35-metrsko plovilo
zmožno prečkati Atlantik. Gran Turismo morij, ki
bo zaživel v zgolj sedmih ekskluzivnih primerkih,
se je poklonila na monaškem salonu jaht.
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Aston Martin Project Neptune
Aston Martin je s proizvajalcem podmornic Triton ustvaril futuristični koncept, ki bo vodil do ekskluzivnega, ultra
omejenega vozila. Projekt Neptune bo Aston Martinu omogočil, da razširi svojo znamko na nova področja luksuznega
sveta, pri tem pa seveda ostane zvest svoji dobro poznani zmogljivosti in odličnemu dizajnu. Tritonovo platformo
podvodnega plovila za tri osebe so nadgradili z Astonovim oblikovalskim jezikom in nastalo je vozilo prekrasnih
elegantnih proporcij, ki bo na voljo le redkim.
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Na poti z zmagovalci.

VOZNIKOVI MODNI DODATKI

Porsche Design Sport by adidas FW 2017
Da boste tudi v hladnejših mesecih lahko telovadili v
stilu, skrbi Porsche Design s pomočjo Adidasa. Kolekcijo
oblačil in obutve so pripravili za moderne moške, ki so
nenehno v gibanju. Preko ekskluzivnih materialov, izrazitih
detajlov in odlične kakovosti kosi izražajo luksuz, kot tudi
funkcionalnost. Glavna zvezda kolekcije so športne superge
Bounce, najdemo pa še tople vetrovke in jakne, funkcionalne
trenirke in nahrbtnike, ki so vsi zamišljeni v minimalističnih
barvnih odtenkih, a z odsevnimi detajli.

Bentley GT Dark Sapphire Edition
Breitling je za Bentley ponovno kreiral prečudovit čaromer,
tokrat odet v misteriozno barvo temnega safirja. Vpadljiva
sodobna ura je nastala kot poklon novem Continentalu GT,
zato so pri njenem dizajniranju ubrali enako podrobnost do
detajlov kot pri novem luksuznem Grand Tourerju. Ohišje v
barvi redkega dragega kamna safirja je narejeno iz izjemno
lahkega, a trdega materiala, medtem ko številčnica vleče
vzporednice s prešitim Bentleyjevim interierjem. Najnovejši
merilec časa izpod rok Breitlinga bo omejen na 500 kosov, da
ohrani svojo ekskluzivnost.

OGLAS
suzuki
zlata olimpijka v judu

bronasta olimpijka v judu

Bentley Iconic Classics
Proizvajalec prestižnih avtomobilov iz britanskega
Crewea je svojo pozornost usmeril tudi v oblikovanje
imenitnih modnih dodatkov za nežnejši spol. Bentley
trdi, da nova linija torbic uteleša bistvo znamke, zato
jo ponosno predstavlja vsem ženskam, ki si želijo
nekaj drugačnega, unikatnega, a hkrati elegantnega
in brezčasnega. Vsi kosi so ročno narejeni v Italiji, kjer
toskanski mojstri iz prvovrstnega usnja oblikujejo
končni izdelek. Ta proces traja kar 15-20 ur, saj je veliko
pozornosti namenjeno prešitim podrobnostim.

www.suzuki.si
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,6-7,3 l/100km in 84-167 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0023-0,0558 g/km, trdi delci: 0,00012-0,00149 g/km,
število delcev: 0,020-9,700 E11/km. 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. Vse nadaljnje informacije o specifični
porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na
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spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične.

Po mesecih čakanj in špekulacij
je končno pred nami AMG-jev
Project ONE, ki je prvi cestnolegalni avtomobil s pogonom,
prevzetim iz Formule 1.

ONE
Mercedes-AMG Project

P

a začnimo z najpomembnejšim,
hibridnim pogonom, ki ga je MercedesAMG prevzel kar iz svojega dirkalnika
Formule 1. V tem brutalnem bolidu, ki se
lahko pelje tudi po cestah, razvija več kot 1.000
konjev in dosega hitrosti nad 350 km/h. Tako
se Project ONE uveljavlja kot prvi avtomobil na
svetu, ki združuje resno dirkaško zmogljivost z
vsakodnevni vožnji primerno priključno hibridno
tehnologijo, prav tako pa ponuja pogled v
prihodnost pogonske strategije športnih
avtomobilov AMG-ja.
Inovativen projekt je produkt dela oddelka
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FORMULA 1
s cestnim dovoljenjem
Avto+šport 25

Mercedes-AMG in motošport strokovnjakov, ki razvijajo
pogonske sisteme Formule 1. Skupaj so se lotili
predelave pogona iz dirkalnika W08, tj. turbopolnjenega
1,6-litrskega V6, ki ga spremljajo štirje električni motorji.
Eden je integriran v turbopolnilnik, drugi je nameščen
direktno na motor z notranjim zgorevanjem, preostala
dva pa poganjata prednji kolesni par; le-ta izstopata,
saj omogočata vrtenje rotorja vse do 50.000 vrt./min.
(trenutni najboljši motorji na trgu gredo do 20.000 vrt./
min.).
Moč se bo prenašala na vsa kolesa, za vrhunsko vozno
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izkušnjo so cestnega dirkača opremili z vektorskim
navorom. Pri vsakdanjih pogojih bo medtem izjemnega
pomena rekuperacija, za katero se bo uporabilo vse do
80 odstotkov zavorne energije, ki bo hranjena v bateriji
in bo omogočala daljši brezemisijski doseg.
Mislim, da smo objasnili prav, kako napreden je
pogonski sistem, ki bo sparjen s povsem novim
8-stopenjskim menjalnikom, ki lahko operira
avtomatsko ali ročno preko obvolanskih uhljev. Ta
impresivna kombinacija bo omogočala avtomobilu, da
do 200 km/h prileti v manj kot 6 sekundah.

Osnova za takšne vrhunske vozne karakteristike leži v
lahkem, rigidnem in močnem monokoku iz ogljikovih
vlaken, ki prav tako črpa navdih iz sveta Formule 1. Nanj
so poveznili ekstremno zasnovo zunanjosti, kjer vsak
delček služi specifičnemu namenu. Na oblikovalsko
filozofijo senzualne čistosti so vplivali dirkaški bolidi F1
in po besedah znamke je končni produkt utelešenje
zmogljivostnega luksuza.
Interier je medtem radikalno oskubljen do osnov;
najdemo školjkasta sedeža za dva potnika, ki sta
integrirana v monokok, prilagodljiva so tudi pedala

in motošport volan, da lahko voznik najde idealni
vozni položaj. Pod ključne potrebščine spadajo tudi
dva 10-palčna zaslona, klima in odlagalni prostor s
transparentnim pokrovom.
Mercedes-AMG bo ustvaril le 275 enot edinstvenega
vozila s ceno 2,27 milijona evrov. Ta očitno ni tako
nedosegljiva, saj naj bi bili že vsi primerki prodani.

Tekst:Ava Tomlje
Foto: ISC
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Volkswagen I.D. Crozz

Električna mobilnost
po VW-jevo

Volkswagen predstavlja prenovljenega I.D. Crozza, električnega križanca
prihodnosti, ki naj bi se čez tri leta zapeljal v proizvodnjo.

novi možgančki, ki omogočajo nadzor
avtonomne vožnje in odpiranje oziroma
zapiranje
vrat
preko
glasovnega
upravljanja.
Ohranili so vizijo karizmatičnega,
interaktivnega in brezemisijskega vozila, ki
ga bo poganjal par električnih motorjev s
skupno močjo 225 kW in z najvišjo hitrostjo
180 km/h, kar bo čisto dovolj za križarjenje
po ustaljenih tirnicah kot tudi izven njih.
Visokozmogljiva baterija bo medtem
omogočala 500 km dosega, napolniti pa
jo bo mogoče do 80 odstotkov v zgolj pol
ure ob pomoči hitrega polnilnega sistema.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Z

namka Volkswagen bo v naslednjih letih
investirala kar 6 milijard evrov v električno
mobilnost in v sklopu te ofenzive smo že
spoznali tri člane brezemisijske družine I.D. –
hečbeka, mikrobus in križanca. Slednjega smo uzrli aprila
na šanghajskem avtosalonu, toda VW-jevi oblikovalci
so se vrnili k risalnim tablam in tako je sedaj pred nami
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prenovljena verzija, ki ponuja boljši vpogled v serijski
model, ki prihaja leta 2020.
Križanec med SUV-jem in štirivratnim kupejem je zunaj
prejel nekaj stilističnih modifikacij, ki jih poudarja rdeča
metalik barva, posegli so tudi v dizajn interierja, da
bi nadaljnje prispevali k udobju potnikov z aktivnim
življenjskim stilom. K temu bodo pripomogli tudi
Avto+šport 29

Lamborghini Aventador S Roadster

Pri znamki divjega bika
so razkrili brezstrešnega
Aventadorja S, ki je
prejel enake stilske in
tehnološke nadgradnje
kot kupejevski brat,
katerim pa dodaja
razburljivo vožnjo na
odprtem zraku.

Emotivna
izkušnja
30 Avto+šport
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G

lavni adut različice roadster je seveda elegantna
streha, ki tehta manj kot 6 kilogramov. No,
če smo natančni, gre za strešne panele, ki
jih je po besedah Lamborghinija izredno
enostavno odstraniti in pospraviti v prednji prtljažnik.
Originalno so ti zaključeni v mat črnem karbonu, kupci
z globokimi žepi pa seveda lahko posežejo po sijočem
odtenku črne ali drugih personalizacijskih storitvah
obširnega programa Ad Personam.
Emotivno izkušnjo bo pričaral zvok dvanajstvaljne
pošasti, ki pride do izraza z odprtjem zadnjega okna. A
ob vožnji brez strehe je bolje pritisniti na gumb in ga
zapreti, saj se tako občutno zmanjša hrup v kabini.
Ker smo že omenili mogočni motor V12, naj povemo, da
gre za prosto dihajoči primerek s 6,5-litrsko prostornino,
ki razvija 740 konjskih moči in 690 Nm navora (enako kot
kupe). Sodeluje s sedemstopenjsko avtomatiko in skupaj
omogočata osvojitev stotice v treh sekundah, kar je v
primerjavi z bratom s fiksno streho le desetinko sekunde
počasneje. Od tam naprej bo roadster napredoval na
hitrosti vse do sanjskih 350 km/h. Za učinkovito in varno
zaustavljanje bodo skrbele keramične zavore in gume
Pirelli P Zero, ki so bile posebej razvite za Aventadorja z
značko S.
Poleg res impresivnih zmogljivostnih številk bo
brezstrešnik kupce osvajal s svojo unikatno prezenco,
ki jo pričara široka paleta barv, novih materialov in
velikodušna uporaba ogljikovih vlaken. Prvi v vrsti, ki
bodo odšteli 313 tisočakov (brez dajatev), lahko svojega
športnega, a vseeno luksuznega in udobnega cestnega
bika prevzamejo že februarja prihodnje leto.
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Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Najmocnejsi
Megane v
Zgodovini

R e n a u l t

M e g a n e

R . S .

Težko pričakovani Megane z značko R.S., ki v
tretji generaciji osvaja z novim turbopolnjenim
motorjem, s štirikolesnim krmiljenjem in
z agresivnim telescem, se je poklonil na
frankfurtskem avtosalonu.

O

braz vročega hečbeka označujejo značilne
meglenke, maska s satastim vzorcem in
športen odbijač z dekorativno srebrno
pasico. Na zadku medtem pozornost
zahtevata velik difuzor in štirikotna izpušna cev na
sredini, v primerjavi s klasičnim Meganom pa so dodali
tudi zajetne šobe za zajem zraka za večjo učinkovitost.
Športno ikono bo poganjala nova 1,8-litrska štiricilindrska
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enota, ki razvija 280 KM in 390 Nm navora. Te konjiče se bo
upravljalo preko 6-stopenjskega ročnega ali samodejnega
menjalnika z dvojno sklopko. Za najmočnejšega Megana
v zgodovini bosta na voljo dve izvedenki podvozja
(Sport in Cup), serijsko pa bo nova generacija Francoza
opremljena s štirikolesnim krmiljenjem 4CONTROL, ki bo
zagotavljalo večjo okretnost in natančnost ter izboljšalo
agilnosti pri visoki hitrosti.

A kljub temu da so novo generacijo divjega Megana
R.S. komaj predstavili, Renault že načrtuje naslednika, ki
ga bo doletela elektrifikacija. Generalni direktor Renault
Sporta Patrice Ratti je namreč povedal, da bodo vsi
Renaultovi prihodnji avtomobili prejeli določeno mero
elektrifikacije, zato bo trenutni Megane z značko R.S.
najverjetneje zadnji s klasičnim bencinskim motorjem.
Ob tem pa je izpostavil, da bi lahko šlo samo za vgradnjo

hibridne tehnologije in ne za povsem električni pogon.
No, pa ne prehitevajmo, pred novo generacijo nas čaka
še posebno razgreta različica Trophy, ki se bo pokazala
konec naslednjega leta.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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X7
BMW Concept X7 iPerformance

BMW si je zadal cilj, znatno okrepiti svojo navzočnost v luksuznem razredu in
kako bolje to doseči kot s pripadnikom cvetočega segmenta SUV-jev. Vizija
bavarskega luksuza je bila redefinirana in zaživel je novi zastavonoša družine
X, ki se bo že naslednje leto prelevil v serijski model.
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ZNANILEC
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Š

tudija Concept X7 iPerformance izraža močan
karakter z impozantnimi zunanjimi merami in
dinamično estetiko. Moderen izgled so ustvarili z
zgolj nekaj prefinjenimi potezami in z vpadljivimi

detajli.
Isti recept so uporabili pri stvaritvi interierja, ki je zaradi
radodarnih mer (dolžina 5.020, širina 2.020 in višina 1.800
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milimetrov) izjemno prostoren. Šest potnikov bo uživalo
v luksuznem ambientu, ki združuje minimalistične
linije z izbranimi materiali in s tehnološko novotarijo.
Svoje prispeva čudovita panoramska streha, kot tudi
velikodušni sedeži in ambientalna osvetlitev, ki skupaj
ustvarjajo prostor, kjer se lahko potniki oddahnejo od
stresnega vsakdana.

Kot najmodernejši med SUV-ji iz Bavarske je X7 opremljen
z značko iPerformance, kar nakazuje na prisotnost
tehnologije eDrive, ki deluje skupaj z bencinskim
motorjem TwinPower Turbo. X7 je torej zamišljen kot
učinkovit priključni hibrid, ki naj bi omogočal daljši
doseg pri popolnoma brezemisijski vožnji.
Znanilec serijske različice bo kot vozila serije 7, 8 in i8

spadal med BMW-jeve najbolje elitne modele, ki jih bodo
ožigosali s črno-belo različico proizvajalčeve značke s
polnim imenom podjetja “Bayerische Motoren Werke”.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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NOV ČLAN
VOLVOVEGA KLANA
Volvo je prvič v zgodovini v najhitreje rastočem segmentu
avtomobilskega trga prisoten s kar tremi globalno
dostopnimi SUV-ji. Na sceno se je namreč pripeljal novi
XC40, ki Švedom utira pot za nadaljnjo rast.

Volvo XC40

X

C40 je Volvov prvi podvig na področju manjših
SUV-jev, zato so skupaj s kitajskimi lastniki, s
proizvajalcem Geely, zanj ustvarili povsem
novo modularno arhitekturo (CMA), na kateri
bodo bazirani vsi prihajajoči avtomobili serije 40,
vključno z električnimi primerki.
Novi kompaktni športni terenec si deli družinsko
podobnost z večjima XC60 in XC90, toda vseeno je dizajn
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svež in mladosten, kajti z modelom ciljajo predvsem na
mlade kupce, ki iščejo praktičnost in stil.
Interier so zasnovali z mislijo na funkcionalne odlagalne
površine; prostor pod sedeži in v vratih je povečan, prav
tako so vgradili poseben prostor za induktivno polnjenje
telefonov in celo odstranljiv koš za smeti, pozicioniran
med prednjima sedežema.
Švedi, znani po svojih varnostnih sistemih, so seveda
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najnovejšega pripadnika v boj z
Audijevim Q3 poslali oboroženega
z vsemi najnovejšimi tehnologijami,
ki jih poznamo iz serije 60 in 90.
Z asistenčnimi varuškami, kot so
City Safety, Pilot Assist, sistem proti
zapustitvi cestišča in Cross Traffic
Alert s 360-stopinjsko kamero, ter
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s povezljivostjo Apple CarPlay in
Android Auto, se XC40 uveljavi kot
eden najbolje opremljenih manjših
premijskih SUV-jev na trgu.
Na začetku proizvodnje bo XC40
na voljo z dvema motorjema – z
dizelskim D4 in s štiricilindrskim
bencinskim T5. Druge pogonske

enote bodo sledile kasneje, med
njimi bosta tudi hibridna in povsem
električna različica. Novinec bo
tudi prvi model znamke, na voljo z
novim 3-cilinderskim motorjem.

Telst: Ava Tomlje
Foto: ISC

OGLAS
sony
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notranjost oskubili prav vseh nepotrebnih elementov
in vgradili aluminijasto kletko z dirkaškima sedežema
s pettočkovnim varnostnim pasom in z izčiščeno
instrumentalno ploščo.
Žal pa pri Miniju niso povedali tega, kar nas najbolj
zanima: kaj poganja tako nor koncept.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Mini Cooper JCW GP Concept

Dirkaški Mini

Svoje dirkaške
korenine je znamka
Mini pokazala s
petardo, ki je zaživela s
pomočjo
John Cooper Works.
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Izredno agresiven dizajn narekujeta velik prednji splitter
in mrežasta rešetka maske hladilnika, ki je poudarjena
z rdečimi detajli. Ti se sicer pojavljajo tako zunaj kot
znotraj in skupaj ustvarjajo dinamičen efekt. Nič manj
vpadljiva niso tudi 19-palčna platišča in stranske
reže, razširjeni blatniki in velikanski strešni spojler, ki
služijo aerodinamični učinkovitosti. Da bi dobili pravo
razporeditev teže, ki je recept za Minijev značilen gokart
občutek, so posegli po uporabi lahkih materialov,
predvsem ogljikovih vlaken.
Ker je bil koncept ustvarjen za dirkaško stezo, so

L

eta 1961 je dirkaška legenda John Cooper
nakazala potencial klasičnega Minija. Kljub
temu da ta ni bil najhitrejši ali najmočnejši, je
dominiral svoje nasprotnike na račun okretne
vodljivosti, odlične uravnoteženosti in inovativne
postavitve motorja in koles. 56 let kasneje je napočil čas
za novega visokozmogljivostnega Minija, ki je doma na
dirkališču. Gre za študijo JCW GP Concept, ki pooseblja
ultimativno zabavo za volanom.
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Test: BMW M6 Gran Coupe

ZA HITRE
IN DRZNE
BOGATAŠE
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Dotični M6 v izvedenki Gran Coupe je eden izmed najdražjih modelov
M v zgodovini znamke. Preko 230 tisočakov je vreden tale 600-konjski
bavarski stroj, ki je namenjen predvsem bogatim poslovnežem, ki radi poleg
udobnega potovanja na cilj prispejo hitro, glasno in pompozno.
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erotiko, kar se tiče zunanjega izgleda.
Vozne lastnosti takšnega avtomobila
so seveda impresivne, a kljub zajetni
zalogi moči, bi premagovanje
ovinkov in surovo dirkanje raje
prepustil
kakšnemu
drugemu
modelu. Če sem povsem iskren, je
najboljši dirkač tisti, ki predstavlja
vstopno karto v športni svet M, in to
je mali okretni pobalin M2. S svojim
kratkim medosjem in kompaktinimi
merami in z ravno pravšnjo zalogo
moči je eden izmed najbolj uživaških
M-ov, nekateri so ga celo oklicali za
najboljšega M-a v zgodovini znamke.
Na drugi strani pa imamo M6 Gran

M

6 z dodatnim parom
vrat tudi v najbolj skopi
različici ni poceni, dobrih
173.850 tisočakov je
potrebno odšteti za to športno
poslovno limuzino. A saj veste, kako
poteka nakup takšnih ekskluzivnežev,
kupci jim po navadi, ker jim žep
to omogoča, naloudajo še goro
dodatne opreme, ki končno ceno
izstreli v višave. Tale testni primerek
je eden izmed takšnih, ne zgolj
najdražjih, ampak tudi eden izmed
zmogljivejših na račun posebnega
paketa
Competition.
Dodatne
opreme je toliko, da bi si za ta znesek,
slabih 56 tisočakov, lahko privoščili
že osnovni 430i Gran Coupe, pa še 4
tisočaki bi nam ostali za kakšen first
class upgrade paket ali podobno.
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V osnovi 4,4-litrski twin turbo
osemvaljnik razvija 560 KM, prej
omenjeni paket Competition pa
konjenico dvigne na skoraj že
pretiranih 600 konjev, ki se sproščajo
zgolj na zadnjih dveh kolesih preko
samodejnega
7-stopenjskega
menjalnika, ki prestave menja
bliskovito hitro, voznik pa lahko samo
hitrost prestavljanja nastavi v treh
različnih nivojih. Paket Competition
poleg dodatne moči in tudi nekaj
vizualnih nadgradenj doprinaša
izpopolnjene blažilnike in vzmeti,
nekoliko omiljen ESP in omogoča,
da preko volanskega obroča voznik
prejema še bolj direktne informacije s
cestišča. Samo tale paket avtomobilu
dvigne ceno za dobrih 10 tisočakov
in nekaj drobiža. In ker skoraj 2 toni

težko 5-metrsko beštijo s 600 vranci v
riti ni ravno mačja malica ustaviti, so
tu še karbonsko-keramične zavore s
šestbatnimi čeljustmi M v zlati barvi
v vrednosti 10.681 evrov. Skrite so
v dvobarnih platiščih velikosti 20
palcev, ki poleg karbonskih dodatkov,
zavor in Akrapovičevega izpušnega
sistema iz titana, katerega zaključek
v štirih delih je odet v karbon,
predstavljajo pravo avtomobilsko

Coupe, športno limuzino, ki pod
haubo skriva kar 600 konjskih moči.
Kar križanec bi mu lahko rekli, saj
je v enem avtomobilu združeno
udobje poslovne limuzine in surova
moč pravega športnega avtomobila,
ki pa M6 GC s svojimi petimi metri
ravno ni. Prej je zmogljiv udobni
potovalnik, kot premagovalec zavitih
cest. Seveda takšne performanse
omogočajo pospešek do stotice pod
4 sekundami, končno hitrost preko
300 km/h in silovito pospeševanje
praktično pri kateri koli hitrosti, a
zaradi svoje velikosti ni ravno najbolj
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prijetno vseskozi skrbeti, kam ti bo
odneslo zadek 5-metrskega orjaka.
Impresiven izgled se seveda nadaljuje
v notranjosti vozila, kjer je praktično
vse obdano v usnje, alkantaro ali
karbonska vlakna. Udobni sedeži
skrbijo za dobro počutje voznika in
potnikov, tudi takrat, ko je potrebno
premagati
kakšnega
ležečega
policaja; takrat namreč pride malo
bolj do izraza trše naravnano
podvozje, ki sicer v večini primerov
izredno dobro blaži in požira manjše
neravnine. K prvovrstnemu udobju

pripomore tudi izjemna zvočna
zatesnjenost in vrhunsko ozvočenje
Bang & Olufsen. Med vožnjo so
zunanji dejavniki in mimo vozeči
avtomobili praktično neslišni. Tako
dobro tesni, da se v kabini skoraj
izgubi globok zvok osemvaljnika. V
času testa sem zato velikokrat vozil z
odprtim oknom in užival v uglajenem
Akrapovičevem zvočnem orkestru.
Voznik trdoto podvozja, volana in
samega motorja nastavlja preko
programov Comfort, Sport in Sport
Plus, posamezne funkcije pa si lahko

po želji nastavi in shrani v posebna
gumba M1 in M2 na volanu, kjer so
mu z enim samim pritiskom na voljo
že vnaprej določene nastavitve.
In koliko popije na 100 km, se
sprašujete? Nam je v času testa
potovalnik kazal porabo 20 litrov,
a realno povprečje je od 15 litrov
navzgor.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

OGLAS
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Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
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osemvaljni, vrstni, turbobencinski
poraba
4.395 ccm
emisije CO2
441 kW (600 KM)
mere
700 Nm pri 1.500 vrt/min
teža
samodejni 7-stopenjski
posoda za gorivo
3,9 s (0-100 km/h)
prtljažni prostor
300 km/h +
cena vozila

20 l/100 km
231 g/km
5.011 / 1.899 / 1.395 mm
1.950 kg
80 l
460 l
229.794 EUR

w w w . z e p t e r . s i
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Zepter Slovenica d.o.o. Informativni prodajni center - Gregorciceva ul. 13a, 1000 Ljubljana, tel: 01 422 28 40

Test: Subaru Levorg Sport Unlimited

Subaru je z modelom Levorg poznavalce avtomobilizma presenetil z
uglajenim in luksuznim pristopom. Njihov nekdanji limuzinski model Legacy
je bil robustnejši in glasnejši in so ga zdaj omejili le na ameriški avtomobilski
trg. V Evropi in na Japonskem so ponudili nadomestek za njegovo karavansko
različico in ga poimenovali Levorg.
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L

“

prilagodljive praktičnosti in težnje k varnosti, ki izhaja
tudi iz kombinacije stalnega štirikolesnega pogona in
bokserskega motorja z izrazito nizkim težiščem.
Uglajen bokserski štirivaljni agregat z dvema turbinama
je nov izdelek. Kljub precej manjši delovni prostornini
od 2,5-litrskega štirivaljnika, ki so ga vgrajevali v prejšnje
limuzine, je prav tako živahen in razpolaga celo z večjim
navorom in s prožnostjo. Izhaja iz enako zasnovanega
motorja z delovno prostornino dva litra, a so mu namenili
nov sistem za vbrizgavanje goriva v valje, drugačni
turbinski puhali in sistem start-stop, ki so ga priključili

Linija karoserije
je lepa in
poudarja
Subarujev stil

“

DRUŽINSKI
LUKSUZ IZ
SUBARUJA

evorg ni predelava Legacyja, je popolnoma nov
model, ki po obliki in uporabnosti spominja
na karavansko različico Legacyja, vendar so pri
Subaruju dodali družinskosti in uporabnosti
karavana tudi športnost limuzine WRX STI, s katero si
deli tudi prednji del karoserije in karavanski zadek. Ime je
sestavljanka iz več besed in pomeni Legacy Revolution
Touring. Pri Subaruju poskušajo z njim spet obuditi to,
kar je karavanski Legacy po njihovih besedah nekoč bil
- športno uglašen karavan. Pri njegovem razvoju so se
zato držali treh osnovnih načel: vsakdanje športnosti,
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na brezstopenjski menjalnik Lineartronic CVT s šestimi
elektronsko določenimi prestavami in z dvema režimoma
delovanja, z inteligentnim in s športnim. 170 KM in 250
Nm navora je dovolj za popolnoma uglajeno in varčno
vožnjo. Ni pa motor za tekmovalne preizkušnje. Moč
motorja se razdeli 60-odstotno na prednji, 40-odstotno

pa na zadnji kolesi, po potrebi se lahko prerazporedi tudi
zgolj na prednji ali zadnji par koles. Pri Subaruju moč
lahko porazdelite tudi sami.
Linija karoserije je lepa in poudarja Subarujev stil.
Pomembna je uporabnost in temu primerna je oblika.
Nam je bila všečna. Vožnja in počutje je za razliko od

drugih bolj uporabnih terenskih modelov Subaruja presenetljivo
luksuzna in avtomobil tiho teče in potovanje z njim je idilično. K temu
prispeva lepa v usnje obdana notranjost in vse tehnične pritikline, ki pri
Japoncih nikoli ne izostanejo. Prav lep in uporaben družinski avto!

Tekst: Matjaž Tomlje, Foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
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štirivaljni, boxer, turbobencinski
1.600 ccm
125 kW (170 KM)
250 Nm pri 1.800 vrt /min
brezstopenjski CVT
8,9 s (0-100 km/h)
210 km/h

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

9 l/100 km
164 g/km
4.690 / 1.780 / 1.490 mm
1.560 kg
60 l
522 l
35.990 EUR
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Test: Ford Kuga ST Line

TEMELJITO
PRENOVLJENA
V TRETJE

Ford je Kugo v svoji
drugi generaciji temeljito
prenovil, pravijo, da je
sprememb toliko, da
je bolje celo govoriti
o povsem novi, tretji
generaciji. Z nadgradnjo
modela so občutno
povečali svoj igralski
tempo v igri, ki je v zadnjih
letih popolnoma obnorela
avtomobilski svet, to je
svet športnih terencev.
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K

uga po prenovi izgleda bistveno
bolje, saj je po EcoSportu in nato
Edgu, kot tretji model znamke
prejela novo, svežo podobo,
kjer najbolj izstopa šesterokotna maska
hladilnika. Slednja je občutno večja,
z integriranima dvema vodoravnima
lamelama, v primeru testne različice je
bila celotna maska odeta v črno barvo,
kar doprinaša nov, športno usmerjen
paket opreme ST-Line, s katerim je bila
testna Kuga opremljena. Stane tri tisočake
več kot paket Titanium, ki je svoj čas
predstavljal vrh opremljenosti, sedaj pa je
to mesto rezervirano še za bolj unikatno,
prestižno različico Vignale.
Paket ST-Line ne prinaša zgolj vizualnih
sprememb, kot so maska, napisi,
spremenjen prednji odbijač, strešni
nosilci in zatemnjene luči, temveč tudi
10 milimetrov nižje nastavljeno podvozje,
trše vzmeti in blažilnike, s čimer naj bi
Fordovci zmanjšali nagibanje v ovinkih,
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dodelali so tudi delovanje krmilnega sistema. Unikatna so
tudi večja 18- ali 19-palčna platišča, ki z nizkopresečnimi
pnevmatikami in s centimetrom bližje k tlom niso ravno
optimalna napoved za kakšna večja brezpotja, kljub temu
da je Kuga ST-Line opremljena z zmogljivim štirikolesnim
pogonom. Pelje se odlično, nedvomno v vrhu v svojem
razredu, čeprav se športni karakter, ki je posegel tudi pod
karoserijo, pozna pri samem udobju vožnje. Zaradi trše
nastavljenega podvozja je premagovanje lukenj in slabih
cest malce manj udobno, zato pa se toliko bolj suvereno
znajde med ovinki.
Testna izvedenka je bila opremljena z najmočnejšim
dvolitrskim dizelskim motorjem z močjo 180 KM, ki se na
vsa kolesa prenašajo preko 6-stopenjskega samodejnega
menjalnika z dvojno sklopko, ki je pri najmočnejših
različicah serijski. Prestavlja dobro, tudi hitro ob višjih
hitrosti, vseeno pa se zna pri speljevanjih oziroma nižjih
hitrostih malce obotavljati. Vožnja je drugače lahkotna,
moči je vedno dovolj, tako za prehitevanja pri višjih
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hitrostih, kot tudi za vožnjo v klanec brez večjega napora.
Povprečno smo na 100 km porabili dobrih 7 litrov goriva,
s pazljivo vožnjo bi lahko pokurili tudi kakšen deci manj.
Velik napredek so oblikovalci pri prenovi namenili tudi
notranjosti vozila in njeni ergonomiji. Tu je bil korak
naprej najbolj potreben, saj miniaturni ekranček na
sredini armature in malo morje stikal v dobi digitalizacije
niso bili ravno Fordov adut. Tako je sedaj tudi Kuga
dobila 8-palčni ekran na dotik, ki ponuja upravljanje z
gestami in glasovno upravljanje z vmesnikom SYNC3,
ki v primerjavi z dvojko deluje bolje, hitreje, tudi samo
upravljanje je enostavnejše in ikone na ekranu so
večje in preglednejše. Vseeno me je preveč pokončna
postavitev osrednjega ekrana motila, predvsem zato, ker
je malce nerodno integriran v armaturo in so funkcije
na spodnjem delu ekrana težje dostopne. Merilniki so
še vedno klasični analogni, medtem ko jih že kar nekaj
tekmecev ponuja v digitalni izvedbi. So pa kazalci na
števcih prava popestritev v svoji turkizno plavi barvi.

Prav vsak, ki je prisedel v avtomobil, je to opazil in
pokomentiral.
Kuga je po prenovi na področju varnosti in asistenčnih
sistemov zelo dobro založena, večina jih je skritih v
paketih, oziroma jih je potrebno obkljukati na seznamu
dodatne opreme. Izboljšana je različica Fordovega
sistema za preprečevanje naleta pri manjših hitrostih
Active City Stop, ki zdaj deluje do hitrosti 50 km/h (prej
do 30 km/h), novost je tudi opozorilnik na prečni promet
pri vzvratni vožnji, tu so še sistemi proti nenamerni
menjavi pasu, za zaznavo vozil v mrtvem kotu in izboljšan
radarski tempomat, ki ga testna Kuga ni imela, je pa
imela zato prostoročni sistem za odpiranje prtljažnih vrat
s preprosto brco pod odbijač. Prtljažni prostor s 456 litri
ni med največjimi, a bo vseeno vase pospravil potovalno
robo za tedenski oddih štiričlanske družine, ki bo cenila
prostornost v drugi vrsti, kakor tudi preglednost iz vozila.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

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

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.997 ccm
132 kW (180 KM)
400 Nm pri 2.000 vrt/min
samodejni 6-stopenjski
10 s (0-100 km/h)
200 km/h
7,7 l/100 km
140 g/km
4.535 / 1.701 / 1.833 mm
1.716 kg
60 l
456 l
45.520 EUR
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Test: Renault Megane Grand Tour GT 165 EDC

ŠPORTNO-VARCNI
POTOVALNI PAKET

Vrh Meganove Grandtour ponudbe predstavlja različica GT, ki je na voljo s
turbobencinskim motorjem TCe 205 in tudi z dizelskim dCi 165, ki se je vrtel v nosu
našega testnega avtomobila. Družinski karavan s športnim pedigrejem oddelka Renault
Sport in z varčnim zmogljivim dizlom je popoln avtomobil za dinamičnega očka.

I

načica GT se od klasičnega Grandtourerja loči po bolj
agresivnem športnem prednjem odbijaču, z dodatnimi
odprtinami za zajem zraka, napisih Renault Sport na bokih
in zadku, zadnjim športnim difuzorjem, sivo obarvanih
stranskih ogledalih in unikatnih 18-palčnih platiščih. Tako
kot kombilimuzinski berline, ima tudi Grandtour štirikolesno
krmiljenje 4control, kar pomeni, da sistem obrača kolesa
bodisi v enaki bodisi v obratni smeri, zaradi česar je avtomobil
v mestu bolj okreten, še posebej pri krožnem speljevanju
iz mesta se to najbolj občuti, kakor tudi na cesti med bolj
dinamično zvoženimi ovinki. 4control je ekskluzivno na
voljo zgolj v inačici GT in je del serijske opreme, kakor tudi
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avtomatski menjalnik z dvojno sklopko EDC. Lahko je
6- ali 7-stopenjski, naš testnik je imel na voljo sedem
prestav.
Ob zmerni vožnji deluje dobro, medtem ko ob bolj
agresivnem pritisku na stopalko za plin potrebuje nekaj
časa za izbiro optimalne prestave. Včasih se je malce
obotavljal tudi pri speljevanjih, pod črto pa deluje
zadovoljivo, sploh če izberemo ročni način prestavljanja
preko obvolanskih lopatk. GT-ja v dizelski izvedenki
poganja 1,6-litrski motor s turbino, ki na prednja kolesa
pošilja 165 KM in 380 Nm navora. Tovarna obljublja
povrečje 4,7 litra na sto, kar je realno zgolj v idealnih

pogojih, ko pa skupaj seštejemo mestno vožnjo,
malo dinamične po regionalnih cestah, avtocestno,
prehitevanja, speljevanja, potem lahko pričakujemo
realno porabo med 6 in 7 litri, seveda odvisno od
sloga vožnje voznika, kar je vsekakor dober rezultat.
Z GT-jem voznik dobi tudi malce ojačano podvozje,
za bolj stabilno dinamično vozno izkušnjo. Skozi
ovinke se avtomobil pelje zares suvereno, voznik
preko volana dobro čuti vozilo, nagib karoserije pa je s
športno šasijo zmanjšan na minimum.
Različica GT prinaša tudi dokaj unikatno notranjo
ureditev vozila. Atrakcija notranjosti so izrazito
školjkasti športni sedeži z integriranimi vzglavniki
in napisi GT. Nudijo izjemno dobro oporo, navdušila
me je predvsem v ramenskem delu. Tam voznik
kljub dobri bočni opori lahko malce zapleše sem in
tja pri hitrih ovinkih, kar se pri GT-ju ne zgodi. Položaj
za volanom je zares dober, sedi se športno nizko,
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vozniku pa so ob vožnji na voljo tudi številni asistenčni
sistemi, kot so opozorilnik nenamerne menjave pasu,
sistem za prepoznavo prometnih znakov, head-up
zaslon in še kakšen bi se našel. Testni GT je imel kljub
bogatemu serijskemu paketu še nekaj dodatne opreme,
kot so ogrevani sedeži, sistem za samodejno parkiranje,
panoramsko strešno okno itn. Vse skupaj osnovno ceno
27.790 evrov poviša še za slabe tri tisočake. V središču
osrednjega dela armature je pokončni 8,7-palčni
ekran na dotik, preko katerega upravljamo z vsemi
funkcijami vozila, od multimedije, telefona, nastavitev
vozila in navigacije. Na medsedežni konzoli so stikala za
tempomat in omejevalnik hitrosti, električna parkirna

zavora in stikalo multisense, s katerim spreminjamo
vozne programe, ob čemer se spreminja tudi ambientna
osvetljava prostora in shema delno digitaliziranih
merilnikov. Na spodnjem delu armature je tudi stikalo
R.S., s katerim se dodatno ojača trdota volana in stopalke
za plin, omeji se delovanje ESP itd.
Športno naravnan družinski karavan je odličen
potovalnik za 4-člansko družino s hitrim očetom na čelu,
ki bo znal ceniti športni vizualni pedigre oddelka Renault
Sport, kakor tudi vozne lastnosti in seveda družinsko
prostornost. V prtljažniku je prostora za polnih 580 litrov,
prostorni in prijetni pa sta tako prva kot tudi druga
sedalna vrsta.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

bigg-r.com

oglas
big R

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
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štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.598 ccm
120 kW (165 KM)
380 Nm pri 1.750 vrt/min
samodejni 6-stopenjski
8,9 s (0-100 km/h)
214 km/h

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

6,5 l/100 km
124 g/km
4.626 / 1.512 / 1.457 mm
1.425 kg
50 l
580 l
31.240 EUR

N A U T I C W E A R
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Gran Coupe je štirivratni partner običajne serije 4, ki sama temelji na seriji 3.
Je torej štirivratna inačica dvovratne verzije štirivratne limuzine. Upam, da sem
prav izbral besede in da je napisano razumljivo.

KUPE+LIMO =
GRAN COUPE
Test: BMW 430i Gran Coupe
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S

prva je osnova, iz katere
GC izhaja, torej serija 4, bila
pravzaprav serija 3 Coupe,
a so se Bavarci odločili, da
bodo coupe umestili v popolnoma
svoj razred z novo oznako in ga
tako na ceniku pozicionirali nad
serijo 3. Znotraj nove linije 4 so
razvili tudi kabrio izvedenko, katere
test najdete v septembrski izdaji
naše revije, ter športno limuzino z
dodatnim parom vrat in kupejevsko
strešno linijo, ki smo jo preizkusili v
različici 430i Gran Coupe.
Če primerjamo serijo 4 GC s
klasično trojko, je poglavitna razlika
poleg seveda samega zaključka
strešne linije, odpiranje prtljažnih
vrat. Pri 4 GC se le-ta, namreč
serijsko opremljena s sistemom za
samodejno odpiranje in zapiranje,
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odpirajo in zapirajo skupaj z
zadnjim steklom, kar omogoča
neprimerljivo lahkoto dostopnosti,
s 435-litri pa prtljažni prostor
ni prav nič manj prostornejši.
Tudi na zadnji klopi prostora ne
primanjkuje, saj je sedalna klop pod
kotom potisnjena nekoliko nazaj
proti zadku, kar posledično pomeni
dovolj prostora za kolena in tudi za
glave višjih potnikov. Optimalno
je, da zadaj sedita dva, vmes pa
osrednji del zapolnjuje naslonjalo
za roke, v nasprotnem primeru bo
namreč tretji na sredinskem sedežu
hitro začel zganjati klavstrofobijo.
Notranje okolje je že dobro
poznano iz preostalih modelov,
funkcionalno, pregledno in
uporabno. Notranjost je skoraj
v celoti odeta v črno usnjeno
oblazinjenje, določene dele pa
krasi mehka plastika, na armaturi
celo prešita z belimi šivi. Testnik je

bil dobro založen z veliko dodatne
opreme, v kabini nas je, poleg že
omenjenega usnja tako razvajalo
tudi panoramsko strešno okno,
kar zajeten paket asistenčnih
sistemov, navigacija, kamere za
lažje parkiranje, head-up zaslon,
zelo dobro ozvočenje Harman
Kardon za doplačilo 858 evrov
in še mnogo več. Pri ozvočenju
me je presenetil dejanski učinek
prostorskega zvoka, ki je v testni
štirici GC prišel še bolj do izraza, ker
sta bila manjša zvočnika integrirana
na vrh stranskega dela zadnjih
vrat, povsem ob B stebriču, kar je
v praksi pomenilo, da ko si sedel
spredaj, je bila pozicija zvočnika tik
ob tvoji glavi in izjemen prostorski
zvok zagotovljen.
100% zagotovljena pozornost
mimoidočih in mimovozečih gre
nedvomno na račun kombinacije
sinje modre barve vozila,
zatemnjenih stekel, 19-palčnih
copatov in seveda karoserijske

verzije M Sport. Sinje modro barvo so pri
BMW-ju poimenovali Snapper rocks blue, ki
denarnico olajša za skoraj celega tisočaka,
štirici GC pa paše kot ata na mamo.
Oznaka 30i bo laike hitro zavedla, saj gre
v tem primeru za bencinski, dvolitrski
štirivaljni motor, ki iztisne iz sebe 252 konjev,
in ne za trilitrski, kar bi lahko sklepali iz
napisa na zadku. Testni GC je bil opremljen
tudi s štirikolesnim pogonom xDrive, s
prilagodljivim podvozjem M in s športnimi
zavorami M. Pelje se seveda vrhunsko, udobje
je že na znanem nivoju, ovinki mu niso
španska vas, kolesa gredo natačno tja, kamor
jih usmerite, vse skupaj seveda v mejah
normale. 4 GC ni športno vozilo, temveč
kvečjemu potovalnik, ki se najbolje počuti
na regionalkah in avtocestah, z veseljem pa
za malico zagrize tudi v kakšen ovinek ali
dva, v povprečju bo popil med 8,5 in 10 litri
na sto kilometrov, seveda odvisno od teže
vaše noge. Vstopna cena za 430i xDrive je
52 tisoč evrov, testni z vso dodatno opremo,
kakršnega vidite na fotografijah pa je lahko
vaš za dobrih 76.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

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

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.998 ccm
185 kW (252 KM)
350 Nm pri 1.450 vrt/min
samodejni 8-stopenjski
5,9 s (0-100 km/h)
250 km/h
9 l/100 km
129 g/km
4.638 / 1.825 / 1.389 mm
1.615 kg
60 l
435 l
76.110 EUR
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X
Test: Ducati Scrambler Desert Slade

PUSCAVSKI
GONIC

Pravijo, da kjer se pločnik konča, se prava
cesta začne. V tem primeru nostalgija ne
preprečuje navdušenja, ampak ga povzroča.

X

X

X

O

b pogledu od daleč na dotični motor ne
opazimo veliko razlik v primerjavi s prejšnjim
cestno orientiranim modelom. Ima višje
pozicionirano krmilo in drugačen blatnik.
Od bližje opazimo več pomembnih razlik, kot so na
primer dodatni nosilec agregata, sprednje vilice z 200-
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mm hodom, 19-colsko kolo spredaj, ojačan okvir in
nihajna roka. Nekako si predstavljamo Steva McQueena,
kako drvi cez puščavo Mojave s takim dvokolesnikom.
Že od rojstva prvega Scramblerja smo čutili do njega
nekakšno simpatijo. Končno smo dočakali tudi edicijo
Scramblerja, ki dejanko lahko ‘’scrambla’’ in je primeren

X
tudi za malce višje pilote, saj je sedišče precej višje kot
pri ostalih edicijah – 860 mm. Poganja ga klasični (Euro
4!) dvovalljni agregat L-twin z 803 ccm, ki premore 75 KM
ter 67 Nm navora, vendar je zaradi dodelav pridobil na
teži za približno 20 kg. Tudi občuti se veliko bolj robustno
kot klasični Scrambler. Na brezpotjih se počuti odlično

in v kombinaciji s pnevmatikami Pirelli Scorpion poskrbi
za odličen občutek tako na cesti, kot na drugačnih
površinah. Pri vožnji v stoje se občuti mnogo lažje kot
avanturistični motocikli, predvsem v sprednjem delu.
Prav ta model si najbolj zasluži ime Scrambler, saj
to tudi je. Ne samo, da so spremembe doprinesle k
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X

oglas
hyundai

performansu, ampak so tudi lično dodelane. Zlata
platišča s kromiranimi naperami se mu odlično podajo,
prav tako zaščitna mreža za sprednjo luč in aluminijasto
krmilo s prečno ojačitvijo. Vrnitev h koreninam nas v
takem paketu motorja potisne nazaj za 11.490 evrov, kar
sicer ni najbolj konkurenčno, vsekakor pa nabor končnih
kupcev verjetno ne bo majhen.

Tekst: Jernej Mežan
Foto: Jan Grobelšek

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

X
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dvovaljni, štiritaktni, bencinski
803 ccm
55 kW (75 KM)
68 Nm pri 5.750 vrt/min
6-stopenjski
190 km/h
5,0 l/100 km
207 kg
13,5 l
11.490 EUR
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Test: Askoll eS2

ELEKTRIČNI MESTNI
SPREMLJEVALEC

N

e pomnim, kdaj je bila vožnja s skuterjem
lahko tako zabavna, neslišna in nenazadnje
tudi udobna. A le če se vozite sami. Sicer je
skuter namenjen dvema osebama, a je sedalni
del občutno prekratek, da bi se lahko udobno namestili
in vozili dve osebi. A se da in pri vsem tem mi je bilo
najbolj fascinantno, da kljub sopotniku, skuterček vleče
in vleče in se brez težav pripelje do končne hitrosti 45

Askoll je trenutno vodilni italijanski
proizvajalec električnih skuterjev
in električnih koles, pri nas je
zastopstvo za znamko prevzelo
podjetje Špan. Na test smo zapeljali
dvosedežni električni skuter eS2.

km/h. Seveda je pospeševanje še bolj “bliskovito” in
zabavno, če se pelješ sam. Presenetila sta me okretnost
in lahkotnost vožnje, tudi v klanec.
Pod sedalnim delom ni prostora za čelado, temveč sta
tam dve 54-voltni litijevi bateriji, ki ju je mogoče tudi
odstraniti in polniti kjer koli imate na voljo klasično
vtičnico. Do 90% napolnjenosti so potrebne dobre tri
ure, voznik lahko baterijo polni tudi med vožnjo, takrat
ko spusti plin, kar se občuti kot blažje zaviranje. Na voljo
so trije vozni režimi. Trojka pomeni maksimalen izkoristek
moči in končno hitrost 45 km/h, medtem ko dvojka
in enka zgubita na moči in končni hitrosti, za nekaj
dodatnih kilometrov pa se poveča električni doseg, ki ob
polni napolnjenosti znaša okrog 66 kilometrov.
Voznik lahko s stikalom izbere, ali bo uporabljal eno ali
obe bateriji. V katerem koli primeru, tudi če smo izbrali
delovanje samo ene baterije, se je na ekranu zmanjšal
odstotek napolnjenosti na obeh. Zelo dober in realen je
izračun preostalega dosega.

Tehnični podatki
moč
baterija
navor
največja hitrost
teža
cena skuterja

3 kW
litij-ionska, 2.100 Wh
130 Nm
45 km/h
84,6 kg
2.990 EUR

Na zadku ima električni malček tudi prtljažnik, na
katerega je mogoče namestiti potovalni kovček, ki si
ga je mogoče omisliti kot dodatno opremo. Prostora za
shranjevanje je zelo malo, pod balanco je odprta polička,
pod njo pa manjši predal, kamor lahko pospravimo
telefon ali ključe.
Vse najboljše lahko rečem za eS2-ko, “resneje” mu
lahko zamerim samo dve stvari. Prva je predpotopna

halogenska luč spredaj, ki se hitro segreva, obenem
pa troši več energije kot bi jo, če bi bila nameščena
moderna LED luč. Druga stvar pa je cena, 2.990 evrov se
mi zdi vseeno preveč za dvosedežni električni skuter z
udobjem za enega in s pomanjkanjem shranjevalnega
prostora.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Test: Ducati Multistrada 950 in MV Agusta Turismo Veloce
Tokrat smo se odločili za vzporedni test dveh avanturističnih motociklov
italijanskih proizvajalcev, ki sta sicer bolj prepoznavna v svetu športnih zverin,
vendar se oba odlično prilagajata trgu tudi v drugih segmentih. Sprva smo
domnevali (beri: si želeli), da bo boj ‘’z glavo ob glavo’’, vendar se je izkazalo,
da smo primerjali piranjo in volka ...

O

dkar je “Duče’’ leta 03 prvič ponudil moto
skupnosti motor za več cest, je ta prejel
ogromno oboževalcev. Od takrat je konjiček
preživel ogromno nadgradenj, predelav in
sprememb agregata. Letos je na trg prispela nova baby
Multistrada 950, ki je sicer ne bi opredelili kot vstopni
model, vsekakor pa je precej bolj dostopna kot ostali
Multi dvocikli. KYB 48-milimetrsko vzmetenje na glavo
obrnjenih vilic lahko povzroča veliko zavisti. Pa vendar ne
samo to, dobro se razume tudi z zadnjim amortizerjem
Sachs monoshock, ki je nastavljiv glede na željo pilota.
Celoten motor tako odlikuje odlična ciklistika, izredno
udobna vožnja ter agilnost v ovinkih. Seveda k temu
pripomore tudi ogromno elektronskih minjonov, kot so
3-stopenjski Boschev ABS, ki sodeluje z 8-stopenjskim
traction controlom, in tri nastavitve agregata. Na testu
smo imeli Multiko, obuto v Pirellijeve čeveljce z oznako
Scorpion trail II, ki so se z odliko izkazale na suhem in
mokrem asfaltu ter ob sončnem in deževnem vremenu.
Konjičku požene oktane po žilah vodno hlajena,
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Oba motocikla tehnično
pripadata isti kategoriji, vendar
je razlika očitna
937-kubična dvocilindrska L-twin Testastretta s 113 poniji
in s 96 Nm navora. Ni vse samo v številkah, pač pa tudi
v samem občutku vožnje celotne mašine. Enostavno
odličen potovalnik, na katerem lahko brez težav
prevozimo 1.000 kilometrov.
Hitri turist? Vsekakor se mu bolj poda, kot turistično
hiter. MV Agusta Turismo Veloce je vsekakor prej
dirkalnik kot avanturist. Predpostavljamo, da kupec MV
Aguste ne kupi zato, da se bo s tem motorjem odpravil
na 1.000-kilometrsko pot preko planinskih brezpotij.
Poganja ga 798-kubični trovaljni agregat, ki premore
110 konjev in 80 Nm navora. Na papirju številke niso nič
posebnega, vendar ob kontaktu z asfaltom glede na
občutek zrastejo vsaj za 20 %. Pri Agusti trdijo, da bicikl
doseže 90 % navora ob preboju 3.000 obratov na minuto,
kar po testu z lahkoto verjamemo. Quickshifter, ki je
obešen na motor, je svojevrstna poezija – eden boljših na
tržišču. Dovajanje moči preko ročice je gladko kot polito
olje, zato niti ni tako važno, v kateri prestavi je menjalnik
– v tretji nimamo veliko dela za hitri prenos iz enega v
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drug ovinek. Nikakor ga ne bi opisali kot avanturista, pač
pa kot udoben športni motor, vsekakor prijeten svež vetrič
na tržnici. Verjetno ni malo takih, ki se strinjajo, da MVA ne
izdeluje le motociklov, pač pa prave dvokolesne umetnine.
In tako perspektivo tudi potrebuje – unikatno.
Oba motocikla tehnično pripadata isti kategoriji, vendar je
razlika očitna. Vsak od njiju je svojevrsten in od posameznika
je odvisno, s katerim bo preživljal prosti čas. Vsekakor lahko
trdimo, da nobeden od ne bi bil zgrešen nakup.
Leonardo ali Raffael?

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

dvovaljni, štiritaktni, bencinski
937 ccm
83 kW (113 KM)
96 Nm pri 7.500 vrt./min.
6-stopenjski
220 km/h
5,5 l/100 km
206 kg
20 l
13.990 EUR

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

Tekst: Jernej Mežan, Foto: Jan Grobelšek
Ducati Multistrada 950

MV Agusta Turismo Veloce

trivaljni, štiritaktni, bencinski
798 ccm
81 kW (110 KM)
80 Nm pri 7.100 vrt./min.
6-stopenjski
230 km/h
5,8 l/100 km
202 kg
21,5 l
16.990 EUR

Letošnji frankfurtski avtosalon je v svoji 67. ediciji postregel s trenutnimi trendi
industrije, v ospredju so tako bile električne študije, le korak stran od proizvodnje,
izostanek vesoljskih odštekanih konceptov pa je nadomestila pravcata formula
1 s cestnim dovoljenjem.
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Mercedes-AMG Project ONE

D

rugi najpomembnejši avtosalon leta,
znan tudi kot IAA, je svoja vrata odprl 12.
septembra in čeprav ga je letos preskočilo
kar devet pomembnih proizvajalcev
(Volvo, Peugeot, DS, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Nissan,
Infiniti in Mitsubishi) smo videli morje novih
avtomobilov in študij.
Največ proizvajalcev je kakor pričakovano
predstavljalo svojo vizijo električne prihodnosti, ki že
nekaj časa ni več pravljica. Še korak dlje pa je razvoj
popolnoma avtonomnega brezemisijskega vozila,
ki predstavlja novo poglavje človekove mobilnosti.
Seveda so popolnoma oborožene s svetovnimi
debiji v Frankfurt prišle nemške znamke z
Mercedesom na čelu, ki je pokazal po mnenju
mnogih najbolj atraktivno premiero salona. Težko
pričakovani Project ONE, prvi cestno-legalni
avtomobil s hibridnim pogonom, prevzetim iz
formule 1, je navdušil s svojim brutalnim dizajnom
kot tudi s 1.000-konjskimi močmi, ki jih generirajo
štirje električni motorji, povezani s turbopolnjenim
motorjem V6.
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Ferrari Portofino
Edinstveno vozno izkušnjo bosta zagotovo nudila
tudi nov član Audijeve družine R8 in posebna različica
devetstoenajstice GT3, ki sta poskrbela za zaprisežene
puriste. Novi M5 je na njihovo žalost medtem prejel
štirikolesni pogon, a vseeno ostaja čudovit cestni stroj.
Še en vrhunec med športnimi avtomobili je bil Ferrarijev
Portofino, naslednik kabrioleta California T, od katerega
je močnejši, lažji in privlačnejši. Ljubitelji avtomobilskih
hlapov so vriskali tudi na štantu Brabusa, ki je razkazoval
pošastne količine konjskih moči. Najlepše je sijal
predelani Mercedes-AMG G65, ki je postal najbolj
zmogljivo dvanajstcilindrsko off-road vozilo na našem
planetu. Marsikdo bi tu vskočil in rekel, kaj pa Brabusova
raketa? Mislil bi na najhitrejšega in najmočneješega
kabrioleta z 900 KM, ki brnijo v telescu modela S65.
Svoje mesto v srcih avtomobilistov najdejo tudi vroči
hečbeki, katere je najbolje zastopala nova generacija
Megana R.S. z agresivnimi aero elementi in z novim
turbopolnjenim motorjem.

Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO

BRABUS ROCKET 900 Cabrio

Audi R8 RWS

Lamborghini Aventador S Roadster

Porsche 911 GT3
Touring Package

Bentley Continental GT

Porsche Cayenne Turbo
Volkswagen I.D. Crozz

Renault Megane R.S.
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Poleg športnikov se je fotografskim objektivom nastavljala
cela paleta SUV-jev in križancev. Med serijskimi modeli
so izstopali Porschejev Cayenne, Jagov E-Pace in bolj
dostopni Dacia Duster, med koncepti pa veliki X7 in
električni I.D. Crozz.
Ko potegnemo črto, lahko rečemo, da smo se letos v
Frankfurtu nagledali najnovejše bleščeče pločevine, ki je
napovedala trenutne ali bodoče serijske modele in ne
zgolj prikazovala domišljijske vaje oblikovalcev, ki nikoli
ne bodo dosegle proizvodnje.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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F1 - VN Singapurja

HAMILTON
izkoristil
DRAMATIČEN
START

Prvič v zgodovini Formule
1 se je nočna dirka začela
v dežnih razmerah, ki so
skupaj s slabo vidljivostjo
ter slabim startom
vodilnega Vettla še pred
prvim ovinkom botrovali
k odstopu Räikkönena,
Verstappna, nekaj ovinkov
kasneje pa še Vettla, pri
čemer je vodstvo izkoristil
Hamilton, ki je startal šele
iz petega.
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Z

a trenutek je kazalo, da bo kot tretji prvi ovinek
speljal Alonso v McLarnu, a je bil ta ob nepravem
trenutku na nepravem mestu, saj sta ga iz dirke
izločila Räikkönen in Verstappen, ki sta pred tem
že medsebojno trčila. Räikkönen je iz četrtega startnega
mesta uprizoril enega izmed najboljših startov letošnje
sezone in takoj preskočil Ricciarda na tretjem mestu.
Verstappna na drugem je želel obvoziti po levi strani,
a se je slednji zaradi poznega zapiranja Vettla iz desne
strani znašel v sendviču dveh ferrarijev. S prednjim levim
kolesom svojega RedBulla je tako zapel v Räikkönenovo
zadnjo desno gumo, zato je Finca obrnilo in z nosom je
udaril v Vettlov bok, ki se je kljub temu lahko začasno
še odpeljal naprej. Räikkönen je med izletom s steze
s seboj pobral Verstappna, skupaj pa sta odnesla še
Alonsa. Hamilton je medtem pripeljal tik za Vettlov zadek
na drugo mesto, nekaj metrov pozneje pa je prevzel
tudi vodstvo, saj se je Vettel zavrtel in izgubil prednji
del vozila. Vse skupaj je bila posledica trka z moštvenim
kolegom Räikkönenom na startu.
Vettel je tako v boju za naslov prvaka proti svojemu
tekmecu izgubil prav vseh 25 točk, saj je Hamilton na
koncu zmagal pred Riccardom na drugem in Bottasom
na tretjem mestu. Med dirko je na stezo varnostni avto
zapeljal kar trikrat, zato je na koncu dirka dosegla tudi
2-urni limit, kar se ne zgodi praktično nikoli. Z osvojenim
četrtim mestom si je uvrstitev kariere privozil Sainz,
ravno tako Palmer z Renaultom na šestem mestu. Peti je
bil Perez, desetirco pa so zaključili še Vandoorne, Stroll,
Grosjean in Ocon.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC
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Rezultati VN Singapurja:
1.

Lewis Hamilton
Mercedes

4.

Carlos Sainz
Toro Rosso

7.

Stoffel Vandoorne
McLaren Honda

2.

Daniel Ricciardo
Red Bull Racing

5.

Sergio Perez
Force India

8.

Felipe Massa
Williams

3.

Valtteri Bottas
Mercedes

6.

Jolyon Palmer
Renault

9.

Romain Grosjean
Haas
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F1 - VN Malezije

VERSTAPPEN
DRUGIČ 1.
Še pred samim startom
se je klavrno začelo za
Ferrari. Poleg tega, da
je moral Vettel startati
iz ozadja, je moral
Räikkönen zaradi okvare,
povezane s turbom,
zapustiti prvo startno
vrsto in se odmakniti v
bokse. Še pred samim
startom je tako Finec
zabeležil svoj drugi
zaporedni odstop.

O

dlično je startal Bottas, ki se je prebil na
tretje mesto mimo Ricciarda, nekaj ovinkov
je vzporedno vozil tudi s Verstappnom, ki
je uspel zadržati drugo pozicijo. Vodilni
Hamilton je vodil dirko zgolj do četrtega kroga, ko ga je
napadel mladi Verstappen v Red Bullu in vse od tedaj si
je privozil nekaj sekundno prednost in dirko nadzoroval
povsem do konca in tako osvojil svojo drugo zmago v
Formuli 1, pred Hamiltonom in Ricciardom.
Vettel, ki je startal povsem iz začelja, se je do tretjega
kroga že uspel prebiti na 11. mesto, a potem je za nekaj
krogov obtičal za Alonsom v McLarnu. Riccardu je nato v
9. krogu uspelo z izjemnim prehitevalnim manevrom, ki
ga je začel po zunanji strani ovinka, priti mimo Bottasa.
Slednja sta kolo ob kolesu tesno skupaj odpeljala nekaj
naslednjih ovinkov, a je zadnji bil naklonjen Riccardiu in
tako je vknjižil v svojo zbirko še eno pravo prehitevalno
mojstrovino.
Po desetih krogih v vodstvu je uspel Verstappen pred
Hamiltonom nabrati že lepo, 7-sekundno prednost,
katero je iz kroga v krog občutno povečeval, na tretjem

mestu pa je osamljen vozil Riccirado, ki se je od Bottasa
oddaljil že za dobrih deset sekund.
Za vodilno četverico je peto mesto držal Perez, za njim
je že vozil Vettel na šestem mestu, ki je od starta pridobil
kar 14 mest, na koncu pa mu je uspelo prehiteti tudi
Bottasa in osvojiti četrto mesto, kar je bilo maksimum,
kar je lahko izvlekel iz dirke.
Sicer je 20 krogov pred koncem za tretjim Ricciardom
zaostajal dobrih deset sekund, prednost je iz kroga v
krog izničeval po sekundo. V 40. krogu je postavil tudi
nov rekord proge, katerega si je do sedaj lastil Montoya
iz leta 2004, krog kasneje pa ga je še izboljšal. V 49.
krogu je Vettel prvič resneje napadel Ricciarda za tretje
mesto, a napad je ta uspel ubraniti in obdržati pozicijo
vse do konca dirke. Vettel se je moral zadovoljiti s četrtim
mestom. Peti je zaključil Bottas, za njim Perez, med
dobitniki točk so bili še Vandoorne, Stroll, Massa in Ocon.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC

Rezultati VN Malezije:
1.

Max Verstappen
Red Bull Racing

4.

Sebastian Vettel
Ferrari

7.

Stoffel Vandoorne
McLaren Honda

2.

Lewis Hamilton
Mercedes

5.

Valtteri Bottas
Mercedes

8.

Lance Stroll
Williams

3.

Daniel Ricciardo
Red Bull Racing

6.

Sergio Perez
Force India

9.

Felipe Massa
Williams

F1 - VN Japonske

Hamilton
zmagal,
Vettel odstopil
Z osvojeno zmago na VN Japonske in z drugim odstopom Vettla na zadnjih treh
dirkah je Lewis Hamilton povečal svojo prednost v boju za naslov prvaka na kar
59 točk in je tako korak bližje svojemu 4. naslovu svetovnega prvaka.

V

ettel je takoj po samem startu občutil
pomanjkanje moči v svojem Ferrariju in hitro
je začel zgubljati mesto za mestom. V petem
krogu so ga inženirji poklicali v bokse, kjer je
moral predčasno parkirati svojega Ferrarija in od tedaj
naprej je lahko le še spremljal, kako se njegov največji
tekmec v boju za prvaka pelje proti polnemu izkupičku
25 točk, medtem ko je sam zabeležil ničlo. Hamiltonova
zmaga je bila vseprej kot lahka, saj je bil Verstappen vso
dirko praktično v stiku z njim. Pred prvimi postanki je bila
razlika med njima dobre štiri sekunde, po postankih pa
se mu je Verstappen uspel tesno približati, a ga resneje
do konca dirke ni ogrozil. K temu je v kritičnem trenutku,
ko je Verstappen popolnoma zmanjšal zaostanek,
pripomogel tudi Bottas, ko je Hamiltona spustil predse,

da si je ta lahko nabral nekaj ključnih sekund prednosti,
medtem ko je Verstappen ostal za Bottasom vse do
njegovega prvega postanka.
Na tretjem mestu je dirko končal Ricciardo, pod
zmagovalnim odrom pa je ostal Bottas v mercedesu.
Räikkönen, ki je startal iz 10. mesta zaradi pribitka
5 dodatnih mest, je dirko zaključil peti, z več kot
polminutnim zaostankom za zmagovalcem, četrto
mesto je bilo zanj oddaljeno dolgih 22 sekund. Za njim
sta dirko na šestem in sedmem mestu končala oba pink
panterja, točke pa sta osvojila še oba Haasa, Magnussen
in Grosjean pred desetim Felipejem Masso.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC

Rezultati VN Japonske:
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1.

Lewis Hamilton
Mercedes

4.

Valtteri Bottas
Mercedes

7.

Sergio Perez
Force India

2.

Max Verstappen
Red Bull Racing

5.

Kimi Raikkonen
Ferrari

8.

Kevin Magnussen
Haas

3.

Daniel Ricciardo
Red Bull Racing

6.

Esteban Ocon
Force India

9.

Romain Grosjeann
Haas
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Moto GP - VN San Marina in Aragonije

Marquez vse bližje
naslovu sv. prvaka
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Na dirkališču, ki nosi ime v spomin na tragično preminulega Marca Simoncellija,
je bila 13. dirka nova priložnost dirkačev motoGP za nabiranje točk v svetovnem
prvenstvu, navijači pa tokrat žal niso uzrli slovitega Italijana Valentina Rossija,
ki je okreval po operaciji. Za tovarniško moštvo Yamahe je tako tekmoval le
Maverick Viñales, saj dirkaškega Doktorja ni menjal nihče.
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hudi poškodbi se je zavihtel na tretje mesto. Pred njim
sta kvalifikacije zaključila Jorge Lorenzo na drugem in
Maverick Viñales na prvem mestu. Marc Marquez je
kljub padcu zaključil na petem mestu za Britancem
Calom Crutchlowom. Toda glavni obraz sobotnega
kvalifikacijskega dne je bil nedvomno izjemni Rossi,
ki je priznal, da se je nekoliko bal odziva poškodovane
noge, a je preizkus uspešno prestal in dobil zeleno luč
za nastop na nedeljski preizkušnji. Najbolje je dirko začel
Lorenzo, saj je drugo mesto iz kvalifikacij hitro spremenil
v vodstvo ter nato prevladoval v prvi polovici dirke v
Alcanizu. Slabše je šlo Mavericku Viñalesu, najboljšemu iz

R

azmočena steza v Misanu je ponudila vse, kar
premore vrhunski motociklistični šport. Na
začetku so dirkači začeli s previdno vožnjo,
ko se je proga v drugem delu pričela sušiti, so
nam dirkači postregli z nekoliko več adrenalina. Na dirki
svetovnega motociklističnega prvenstva v Misanu se je s
prvega mesta pognal Španec Maverick Viñales (Yamaha),
sledila sta mu domačin Andrea Dovizioso (Ducati) in
svetovni prvak Španec Marc Marquez (Honda). Slednji
je dva kroga pred koncem z mojstrskim prehitevanjem
presenetil Danila Petruccija (Ducati), ki je pred tem vodil
večji del dirke v Misanu in dolgo je kazalo, da bo prav on
slavil, potem ko je po tretjini dirke zdrsnil in odstopil do
tedaj vodilni Jorge Lorenzo. Španec mu je še poizkusil
preprečiti zmago, a je po rahlem zdrsu ugotovil, da nima
smisla tvegati padca, zato je raje ostal drugi in ciljno črto
prečkal za Špancem. Tako si je priboril četrte stopničke
v karieri in za las ostal brez prve zmage. Z zmago se je
Marquez izenačil z Andreom Doviziosom (Ducati), ki je
končal na tretjem mestu, saj tudi ni želel preveč tvegati
in je raje v žep pospravil novih 16 točk. Nove točke so
bile tudi za Valentina Rossija, ki je presenetil z nastopom
na dirki v Aragonu na točno 24. dan, odkar je doživel
hude poškodbe desne noge. Po nastali poškodbi ga je
marsikdo že odpisal in mu pripisal konec kariere, slovo
od motoGP-ja. Neuničljivi Rossi pa je že drugi dan po
operativnem posegu utišal vse govorice in napovedal,
da se bo na stezo vrnil še močnejši in ni se šalil, saj je svoj
prihod najavil že na VN Aragonije. Pred nedeljsko dirko so
bile na sporedu kvalifikacije, v katerih je največ pozornosti
požel prav dirkaški doktor. S čudežnim povratkom po
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kvalifikacij, ki se je vozil na četrtem mestu. Za Lorenzom
je v prvi polovici dirke vozil Rossi, potem so ga tekmeci
le ujeli in eden za drugim prehitevali. Marc Marquez je na
dirki za VN Aragonije potrdil svoj sloves, ko je osem krogov
pred koncem na spektakularen način prehitel vodilnega
Lorenza in Rossija, a je nato nekoliko zašel z idealne poti,
vendar nadoknadil le nekaj trenutkov zatem, ko sta tako
Italijan kot Španec začela vidno popuščati. Marquezov
manever je opogumil tudi Danija Pedroso, kateremu je
v zadnjih dveh krogih uspel odličen zaključek, s katerim
je prehitel Lorenza na drugem mestu, ki je s končnim 3.
mestom zaokrožil tokratno zmagovalno trojico. Na 4.
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mesto se je zavihtel Rossijev moštveni kolega Maverick Viñales, legendarni dirkaški doktor je kljub zdravstvenim težavam
navdušil s 5. mestom. Andrea Doviziso je tokrat povsem odpovedal in končal na skromnem 7. mestu, v moštvu Ducatija
pa sedaj upajo, da nekoliko slabša predstava ne bo pustila prevelikih posledic na psihi Andrea Doviziosa, ki se je precej
oddaljil od želene skupne zmage. Z novo zmago, peto v sezoni, se je Marquez utrdil in prevzel vodstvo na vrhu SP, sezona
pa se bo nadaljevala 15. oktobra z dirko v japonskem Motegiju in nam postregla z novimi dogodivščinami na stezi.

Tekst: Jana Mihor, Foto: Janez Papež, ISC
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