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Promet bo vedno hitrejši! Od tega, da smo pred
tisoč leti iz hoje po štirih vstali in tekli, do tega,
da smo izumili kolo, kočije s konjsko vprego, do
kočije z motorjem, imenovano avto. Iz minimalne
hitrosti premikanja do današnjega prometa,
kateremu vizionarji, kot je Elon Musk, pripisujejo
nove rekordne hitrosti. Če ne bomo hitrost prometa
drastično dvignili, ne bomo nikoli osvojili planetov
v našem osončju.
Potem pa se naši cestarji in policisti hvalijo, kako
so z radarji omejili hitrost. Kako ironično! Namesto
da bi zgradili ceste in hitrost prometa povečali.
Ljudje, ki krojijo slovenski promet, so vsi bivši
policisti. Prisegajo samo na omejitve, kontrole,
kazni in prisilo. Danes ne moreš več brez skrbi voziti
po slovenskih cestah. Povsod moraš imeti oči na
pecljih, ker povsod na vas preži policija, redarji in
radarji. Tista krilatica bavarskega proizvajalca »užitek
v vožnji« v Sloveniji več ne velja. In kaj povzroči strah
pred policijo? Povzroči to, da smo v stalnem strahu.
Strah je stres in stres je najpogostejši krivec naših
bolezni, od raka do bolezni krvožilja, od katerih
največ Slovencev umre. Izgovarjanje oblastnikov na
preveliko število nesreč je laž. Gre jim samo za nasilje
in prevlado nad šoferji in da nas držijo v strahu in
seveda da nam pobirajo denar, da si izplačujejo
plače. Naš materialni svet je dualizem, črno in belo
se spreminjata v zaprtem krogu. Noč in dan, sreča
in nesreča in brez nesreč v tem svetu na žalost ne
gre. Če bi bila hitrost prometa edini krivec nesreč,
bi najbolj uspešen narod na svetu že zdavnaj omejil
hitrost na avtocestah. Vsako leto imamo nova, bolj
varna, varčnejša in hitrejša vozila. Ne moremo kriviti
voznega parka za nesreče. Ključni krivec so slabe
ceste in prav zato so krivi oblastniki, saj milijard, ki jih
šoferji zmečemo v centralni proračun, oblastniki ne
uporabijo za nove ceste, ki bodo omogočale večje
hitrosti in varen promet. Druga pomembna naloga
oblasti je izobraziti voznike za boljšo in varno vožnjo.
Najbolj pomembna naloga nas pa je, da damo vse
od sebe, da čimprej iznajdemo čisto energijo, ki
bo avtomobilu odvzela naziv onesnaževalec in ga
postavila v svetlo luč, največje človekove pridobitve
vseh časov. Seveda vse ni na nas ljudeh, za to je
ključen kozmos nad nami.
Matjaž Tomlje

Promet bo vedno hitrejši!
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Naročniška služba:
jan.grobelsek@avto-sport.net
Letna naročnina znaša 29 EUR.
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.

Formula 1 - VN Brazilije
Formula 1 - VN Abu Dabija
MotoGP - VN Valencije
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Hyundai Kona
Najbolj vroč segment križancev razreda B je bogatejši
za novega, korejskega predstavnika. Hyundai pošilja
svojega najmanjšega križanca, ki sliši na ime Kona, v boj s
Capturjem, s Stonicom, z 2008 in z drugimi.
Kona je grajena na povsem novi platformi, tudi oblikovno
je povsem samosvoja, saj je oblikovno zelo drzna. Tako na
prednjem kot zadnjem delu so dvojni, ločeni žarometi, ki
jih delno oblega plastična zaščita. Tudi maska spredaj je
bolj ostre oblike, kakor tudi drugi del vitkih LED luči, ki so
pozicionirane visoko, med njimi pa je še dodatna zračna
odprtina, ki hkrati poskrbi za močan videz. Kona je na voljo
tudi v dvobarvni karoseriji in v desetih izstopajočih barvah
zunanjosti, s čimer je kupcu na voljo kar 28 individualnih
kombinacij personalizacije. Svoj pečat dodajo tudi velika
18-palčna platišča.
Prav nič manj zanimiva ni niti notranjost nove Kone. V večji
meri je zasnovana podobno kot pri novem modelu i30, a
ima vseeno nekaj svojevrstnih detajlov, kot so na primer
barvni dekorativni vložki, šivi in celo varnostni pasovi v
enaki barvi. Notranjost je prostorna in pregledna, s 361 litri
prostornine je soliden tudi prtljažni prostor.
Seveda je Kona dostopna z vsemi naprednimi funkcijami
povezljivosti in s številnimi asistenčnimi sistemi, ki vozniku
pomagajo pri vožnji. Ne manjkajo niti velik osrednji ekran
na dotik, navigacija, panorama, itd.
Nova Kona je prvi Hyundaijev model, ki v ponudbi ponuja
projekcijski zaslon. Za razliko od drugih tekmecev je
mogoče novo Kono opremiti s štirikolesnim pogonom,
pri čemer se navor v večini časa prenaša na prednji kolesi,
ob izgubi stika s podlago pa se lahko na zadnja kolesa
prenese do 50 % navora.
Paketi opreme so štirje: trend, style, premium in
impression. Prvega, osnovnega, je mogoče kombinirati
zgolj s šibkejšim bencinskim motorjem, ki predstavlja
tudi vstopno točko v Hyundaijev svet športnih terencev,
za katero je potrebno odšteti najmanj 14.990 evrov z
vključenim popustom v višini dveh tisočakov.

VW Tiguan Allspace
Volkswagen tudi na slovenskem trgu širi svojo ponudbo
športnih terencev z najnovejšim članom Tiguanom
Allspace, ki se po velikosti in v ponudbi uvršča med
navadnega Tiguana in največjega Touarega.
Od klasičnega Tiguana se oblikovno ne razlikuje, le malce
bolj razpotegnjen je, saj ima medosje večje za 109 mm,
v dolžino je pridobil dodatnih 215 mm. S tem omogoča
opcijsko izbiro dveh dodatnih sedežev v tretji vrsti in
obenem ponuja veliko bolj prostorno notranjost, kakor
tudi sam prtljažni prostor, ki je v osnovi od Tiguanovega s
krajšim medosjem večji za 145 litrov in tako vase sprejme
760 litrov prtljage. Ob podrtju naslonjal druge sedežne
klopi se prostornina za nalaganje prtljage poveča na kar
1.920 litrov.
Poleg večjih dimenzij je druga glavna značilnost novega
Tiguana Allspace bogatejša serijska oprema, ki dodatno
poudarja umestitev modela med Tiguana z navadnim
medosjem in bolj prestižnim Touaregom.
V osnovi je podaljšan Allspace dražji od klasičnega
Tiguana za vrednost med 2.500 in 3.000 evri, odvisno
od izbranega paketa. Za vstopni model z bencinskim
1.4-litrskim motorjem TSi bo potrebno odšteti vsaj
28.884 evrov, za močnejšega bencinarja s štirikolesnim
pogonom in z menjalnikom DSG kar 10 tisočakov več.
Pri dizlih se cene začnejo pri 31 tisočakih za motor s 150
KM in z ročnim menjalnikom, povzpnejo pa se vse do
47.388 evrov, kolikor stane najzmogljivejši dizel z 240 KM,
s štirikolesnim pogonom in z menjalnikom DSG. V enem
letu naj bi se za večjega Tiguana odločilo okrog 400
kupcev, medtem ko naj bi jih klasični Tiguan prepričal še
približno trikrat toliko.
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Tiguan Allspace.
Nova svoboda gibanja.

BMW X3 in 6 GT

Po uradnem lansiranju novih vozil BMW serije 6 Gran
Turismo in BMW X3, je BMW Group Slovenija organiziral
poseben dogodek za medije, ki se je začel na Bledu, kjer
je potekala predstavitev vozil, kasneje pa so se aktivnosti
preselile na vozilu BMW X3 bolj domačo lokacijo,
Pokljuko.
BMW serije 6 Gran Turismo postavlja popolnoma
nov segment vozil v luksuznem razredu. Vozilo nudi
edinstveno kombinacijo udobja, športnih in dinamičnih
voznih lastnosti ter elegantne zunanje oblike.
BMW X3 pa je leta 2003 s svojim prihodom na trg zasnoval
segment srednje velikih športnih terencev. Od začetka
proizvodnje je bilo svetovno izdelanih 1,5 milijona vozil,
lansiran model pa je že tretja generacija vozila. Sprva
bosta na voljo dva dizelska motorja s 140 in 195 kilovati
moči ter najzmogljivejši bencinski motor z oznako X3
M40i, ki razvija 360 KM. Vsi bodo serijsko opremljeni z
osemstopenjskim samodejnim menjalnikom, štirikolesni
pogon pa bo na voljo pri zmogljivejšima različicama
motorjev.

OGLAS
VW
Tiguan
Na voljo tudi s 7 sedeži.

Novi Tiguan Allspace prinaša novo svobodo gibanja v vseh pogledih. Z napredno
tehnologijo ter zmogljivimi in varčnimi motorji boste zlahka kos vsakršnim cestnim
razmeram, ne glede na to, kam vas bo peljala pot. Z opcijskimi 7 sedeži pa se bo cestnih
dogodivščin lahko udležilo kar sedem potnikov.

Uresničujemo prihodnost.

Emisije CO2: 185−131 g/km. Kombinirana poraba goriva: 8,1−4,9 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX:0,0636−0,0172 g/km.
Število delcev: 0,00900−0,00145 x 1011. 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. Na sliki je model Tiguan Allspace z
opcijsko opremo R-Line. Slika je simbolna. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.
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Volvo XC40
Volvo je v sklopu meseca oblikovanja v Ljubljani predpremierno
pokazal svojega tretjega in najmanjšega športnega terenca,
novega XC 40, ki bo na slovenske ceste prvič zapeljal konec
februarja prihodnje leto.
XC40 po vzoru oblikovanja sledi večjima bratoma XC60 in XC90,
a je v veliki meri samosvoj, saj je kot prvi Volvo grajen na povsem
novi platformi CMA, na kateri bodo v prihodnosti nastali tudi
novi modeli serije 40 in novi električni avtomobili.
Novi XC40 v dolžino meri 4,42 metra, od tal je odmaknjen za
21 centimetrov, kar mu omogoča izlet tudi na kakšno manj
zahtevno terensko podlago. Pri tem ne bo imel večjih težav,
saj Volvo v njem ponuja tudi štirikolesni pogon. Sprva bosta
na voljo le dva motorja, dizelski D4 s 190 KM in bencinski
T5 z močjo 250 KM, ki sta serijsko opremljena s štirikolesnim
pogonom in samodejnim menjalnikom. Kasneje bodo na
voljo še trije motorji, dizelski D3 in bencinski T4, v kombinaciji
z ročnim ali s samodejnim menjalnikom in z možnostjo izbire
pogona AWD ter 150-konjski T3, ki bo na voljo samo s pogonom
spredaj. V prihodnosti bodo ponudili tudi priključno hibridno in
tudi povsem električno različico.
Notranjost novega XC40 je skladna z vsemi drugimi modeli
znotraj znamke, ta pa še dodatno ponuja številne barvne
možnosti personalizacije. Celotna kabina je inovativno
zasnovana, saj je prostor izrabljen zelo premišljeno in učinkovito,
s čimer so pridobili večje in bolj praktične odlagalne površine.
Praktičen je tudi prtljažnik s prostornino 479 litrov in številnimi
kombinacijami prilagoditve za olajšan prevoz stvari.
Seveda je tako kot večji modeli opremljen z vso napredno
varnostno in povezljivostno tehnologijo, ki vključuje sisteme
City Safety, Pilot Assist, sistem proti zapustitvi cestišča (RunOff Road Protection and Mitigation) in Cross Traffic Alert s
360-stopinjsko kamero, ki skupaj olajšujeta parkirni manever.
Za XC40 D4 AWD z bolj bogatim paketom Momentum bo
potrebno odšteti vsaj 39.990 evrov.
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Fiat 500L
Po petih letih Fiat predstavlja svoj največji model 500L v prenovljeni podobi, ki bo na voljo v dveh različicah, v klasični
500L in bolj terensko naravnani 500L Cross. Kar 40 % delov je popolnoma novih, tako zunaj kot znotraj, a je 500L kljub
temu ohranil svojo prepoznavno, prostorno obliko. Različica Cross je od klasičnega modela L višja, širša in daljša, od zunaj
pa jo bo moč prepoznati po dodatnih zaščitah spredaj, zadaj in na boku v matirani sivi barvi in unikatnih 17-palčnih
platiščih. Od tal je podvozje dvignjeno za dodatnih 25 milimetrov, voznik pa ima na voljo tudi stikalo, s katerim izbira
med tremi programi vožnje.
Osvežena je tudi notranjost vozila z novimi merilniki in novim TFT-zaslonom med njimi, s posodobljenim volanom z
novimi stikali, s prestavno ročico in z novim informacijskim osrednjim zaslonom, ki je pri nižjih dveh opremah popstar in
city na voljo v velikosti petih palcev, pri opremi lounge in v različici cross pa je serijski osrednji zaslon v velikosti sedmih
palcev. Na področju varnosti je poskrbljeno s samodejnim zaviranjem v mestih pri hitrostih do 30 km/h, s parkirnimi
senzorji in s kamero za vzvratno vožnjo. Kabina je visoka, zračna in prostorna, kakor tudi prtljažnik s svojimi 455 litri,
kateremu se prostornina ob podrtju zadnje klopi poveča na 1.480 litrov.
Motorna paleta je sestavljena iz dveh bencinskih in dveh dizelskih motorjev v razponu moči od 70 kW (95 KM) do 88
kW (120 KM), ki so na voljo s 5- ali 6-stopenjskim ročnim ali robotiziranim menjalnikom Dualogic. Za vstopni model bo
potrebno odšteti najmanj 12.990 evrov oziroma tisočaka več za različico Cross. Ob nakupu pa prejmete še letno vinjeto,
zimske pnevmatike in dodatno 5-letno jamstvo. V polnem letu pri uvozniku računajo na 250 prodanih modelov.

Avto+šport 11

NOVOSTI
Tesla Semi

Tesla predstavlja tovornjak prihodnosti. Tovarnjak, ki obljublja večjo varnost ob sočasnem zmanjšanju stroškov transporta
na račun električnega pogona. Toda Semi je še nekaj, je badass tovornjak s futurističnimi linijami in koeficientom upora
0.36, s čimer je bolj aerodinamičen kot dva milijona evrov vredni superavtomobil Bugatti Chiron. Z močjo štirih motorjev
na zadnji premi bo povsem naložen svojih 36,3 ton premaknil do 96 km/h v dvajsetih sekundah, če pa odklopi priklopnik,
prileti do te hitrosti v samo petih sekundah. Brez heca. Izredno osupljivo, ampak potencialne lastnike bolj zanima nekaj
drugega, in ta številka je 500. Ravno toliko milj (oziroma 800 km po domače) bo Semi poln robe zmožen prevoziti na enem
polnjenju, kar naj bi bilo po besedah Tesle dovolj za ameriške truckerje, ki 80 % tovora prepeljejo samo 250 km daleč. S
pomočjo znamkinih novih polnilnikov “Megachargers” bo baterijo mogoče napolniti za dodatnih 645 kilometrov v zgolj
pol urice. Pri Tesli so v Semija namestili tudi varnostni sistem Enhanced Autopilot, ki ohranja vozni pas in z avtonomnim
zaviranjem pomaga preprečiti trčenje, medtem ko središčna pozicija voznika zagotavlja maksimalno vidljivost, nizko
težišče pa zaščito pred prevračanjem. Čeprav gre za Teslin prvi poskus na področju tovornjakov, so tako samozavestni,
da garantirajo, da se Semi ne bo pokvaril v prvem milijonu kilometrov in pol. Če boste pristavili 150 tisočakov, bo čez
slabi dve leti lahko vaš.
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Novo dizelsko gorivo na OMV-ju
OMV Slovenija je s 1. decembrom 2017 začel ponujati novo dizelsko gorivo OMV MaxxMotion Performance Diesel. Gostje
lahko tako na 15 bencinskih servisih OMV ob avtocestnem križu po novem izbirajo med dvema vrstama dizelskega
goriva – obstoječim OMV Sprint Dieslom in novim OMV MaxxMotion Performance Dieslom, ki je po besedah OMV-ja
najboljši zimski dizel v Sloveniji. Z inovativno formulo omogoča maksimalno moč, odlično vzdržljivost, zaščito motorja ter
optimalno delovanje tudi v najbolj ostrih zimskih pogojih (do -40 stopinj Celzija). Gorivo je zasnovala inovacijska skupina
v Avstriji, prideluje pa se izključno v rafineriji OMV Schwechat, ki je ena največjih in najmodernejših rafinerij v Evropi.

Nov interier za razred A
Naslednje leto prihaja nova generacija razreda A, za katerega
so si pri Mercedes-Benzu zamislili povsem drugačen interier,
bolj skladen s preostalimi modeli iz ponudbe. Nova zasnova, ki
se poslavlja od t. i. pokrova nad instrumentalno ploščo in raje
izbira elegantne tekoče linije, ustvarja občutek prostornosti v
vozilu. Oblikovalci so prav tako odstranili majhen prostostoječi
ekran in namesto njega namestili razsežen zaslon, ki ga je
uvedel razred E. Od večjega brata bo A-jček prevzel tudi dizajn
zračnikov v izgledu turbine, medtem ko bo zastavonoša S
posodil moderen multifunkcijski volan. Prednji sedeži se
pohvalijo z bonbončki iz višjih segmentov, kot je na primer
masažna funkcija. Sodobnemu oblikovalskemu jeziku interierja,
ki ga dodatno poudari opcijska ambientalna osvetlitev, sledijo
še nove kljuke in izbira prestižnih materialov. Poleg izgleda
so nadgradili uporabnost z boljšo vidljivostjo in več prostora
za ramena in glavo. Olajšan bo dostop potnikom na zadnjih
sedežih kot tudi nalaganje v prtljažnik, ki je zrastel za 29 litrov.

Vodja inovacij in razvoja OMV
dr. Nikolai Schubert

Generalna direktorica OMV Slovenija Vanja Lombar

NAŠA NOVOST

NAJBOLJŠE ZIMSKO
DIZELSKO GORIVO
V SLOVENIJI

*
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NOVOSTI
Mobilno plačevanje na Petrolu
V Sloveniji smo dobili standard za mobilno plačevanje, ki je popolnoma neodvisen, podpira brezpapirno in brezgotovinsko
plačevanje in je odprt za vse uporabnike, podjetja, trgovce in tudi banke. Petrol in mBills predstavljata novost, ki že
postavlja temelje za standardizirano platformo za plačevanje po zgledu Nizozemske, Danske in ostalih skandinavskih
držav. Mag. Tomaž Berločnik, predsednik uprave Petrola, je ob tem povedal, da strateško sodelovanje z mBills pomeni
uresničitev vizije vstopa Petrola v inovativne mobilne plačilne storitve, saj si želijo širiti svoja področja storitev, med
drugim tudi na finančno področje.

Damjan Špan s soprogo

Španski večer pri Španu

Ludvik Špan z Anito Horvat

V centru mobilnosti Špan so odprli novi salon vozil znamke SEAT in pripravili otvoritveno zabavo v španskem slogu.
Predpremierno so v Sloveniji predstavili novo Seat Arono in slavnostno predali Seat Leona slovenski atletinji Aniti Horvat,
državni rekorderki v teku na 400 metrov. Za vrhunec zabave je poskrbel DJ Mike Vale, ki je spektakularno nastopil kar
v Seat Ibizi. »Ker je Seat znamka nemške preciznosti in španskega temperamenta, smo v stilu znamke pripravili tudi
zabavo, saj smo želeli s postavitvijo novega prodajnega salona znamki Seat nameniti prav posebno pozornost,« je zbrane
nagovorila Tjaša Berakovič, gostiteljica dogodka.
Mag. Tomaž Berločnik in Matjaž Čadež

Špan postal sponzor KK Petrol Olimpija
Uspešno slovensko podjetje Špan d.o.o. postaja sponzor KK Petrol Olimpija. Najuspešnejši slovenski košarkarski klub
se želi z novo vizijo vrniti na pota stare slave, ko je predstavljal strah in trepet na evropskem parketu. KK Olimpija igra
pomembno vlogo pri odkrivanju mladih talentov in je za mnoge najuspešnejše košarkaše predstavljala odlično odskočno
desko na poti v vodilne svetovne klube. Tako so se v Olimpiji kalili tudi zlati Goran Dragić, Klemen Prepelič in Jaka Blažič
ter mnogi drugi. Zanimanje med mladimi za košarko se po zlatu na evropskem prvenstvu močno povečuje.
TOYO TIRES je japonska blagovna znamka pnevmatik, ki jo pri nas že več kot 25 let zastopa podjetje Špan iz Brezovice pri
Ljubljani. Znamka je znana po svojih visoko zmogljivih pnevmatikah in podpiranju najuspešnejših svetovnih klubov, kot
so italijanski AC Milan, grški Panathinaikos, bostonski Red Sox in številni drugi. Svetovnim velikanom se tako pridružuje
tudi KK Petrol Olimpija in pnevmatike TOYO TIRES so postale uradne pnevmatike kluba.

Novosti Formule 1
Na razburljivi finalni dirki sezone 2017, VN Abu Dabija, je Formula 1 predstavila svoj nov logotip, ki predstavlja prvi
korak popolnega preoblikovanja znamke. Odkar je Liberty Media prevzela vodstvo najbolj prestižnega športa na
planetu, je ta doživel mnogo sprememb, s katerimi želijo razširiti doseg F1, ob tem pa pritegniti več ljubiteljev športa. Pri
preporodu znamke se močno zanašajo na mnenja oboževalcev športa, ki so postavili smernice za nov logotip: hitrost,
nepredvidljivost, vznemirjenost. V naslednji sezoni bomo poleg novega logotipa, ki spominja na obliko dirkalnika in
nakazuje na ekstremno in dinamično naravo športa, doživeli še nekaj pomembnih sprememb. V F1 se vrača Alfa Romeo,
ki je s Sauberjem podpisala večletno tehnično in komercialno partnerstvo, ki je botrovalo tudi spremembi imena
moštva v Alfa Romeo Sauber. Švedskemu dirkaču Marcusu Ericssonu se bo v čudovitem belo-rdečem dirkalniku pridružil
šampion Formule 2 Charles Leclerc. Struktura bo drugačna tudi pri Hondi, ki bo presedlala iz McLarnovih motorjev na
Toro Rossove za sezono 2018.

16 Avto+šport
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VOZNIKOVI MODNI DODATKI
Ovitki za telefon Mercedes-Benz

Vsi privrženci trikrake
zvezde lahko sedaj na
nov način pokažejo
pripadnost znamki,
saj je Mercedes-Benz
lansiral kolekcijo ovitkov
in etuijev za mobilne
telefone, bazirano na
dizajnu in materialih
čudovitih interierjev
njihovih limuzin in
športnih avtomobilov. Lastniki novejših verzij Applovih iPhonov in
Samsungovih Galaxyjev lahko izbirajo med pestro paleto izdelkov z
različnimi motivi in materiali: z usnjem, lesom, aluminijem in s karbonom.

Kolekcija Puma Scuderia Ferrari
Priznana športna znamka Puma že od konca prejšnjega stoletja
ustvarja obutev in oblačila za vrhunske dirkače motošporta.
Danes je Puma ponosni partner moštva Scuderia Ferrari, za
katerega je oblikovala mnoge inovativne, funkcionalne in
ergonomske dizajne, ki črpajo navdih iz prestižnega sveta
Formule 1. Izdelki, ki zagotavljajo maksimalno zmogljivost,
so preneseni tudi v areno vsakdanjega športnega stila za vse
ljubitelje konjiča iz Maranella.

Kolekcija BMW Active

Avanturisti bodo veseli nove kolekcije BMW Active,
popolne za raziskovanje novih krajev kot tudi urbane
džungle. Sestavljajo jo modna športna oblačila iz lahkih
materialov, okrašena z nezamenljivim psihadeličnim
vzorcem, s katerim so običajno prekrita BMW-jeva
konceptna vozila med testnim obdobjem. Naravni zeleni
in modri odtenki so sparjeni z vpadljivimi rumenimi
detajli, ki omogočajo opaznost tudi pri slabi vidljivosti
ali v temi. Kupci si bodo lahko omislili še ujemajoče se
dodatke za svoje pasje prijatelje in robusten set prtljage.
18 Avto+šport

OGLAS
parfum

T

e

s

l

a

R

o

a

d

s

t

e

r

GAME ON!
Tesla je šokirala cel svet, ko je na uradni premieri težko
pričakovanega električnega tovornjaka Semi razkrila še
drugo generacijo modela Roadster, ki se z rekordno hitrim
pospeševanjem (0-100 km/h v 2,1 sekunde!) uveljavi kot
najhitrejši cestno-legalni avtomobil na svetu.

20 Avto+šport
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kWh. To je dvakrat več kot pri divjem Model S P100D in
naj bi bilo dovolj za brezemisijski doseg okroglih 1.000
kilometrov. Moči zaenkrat niso razkrili, a na voljo naj bi
bilo 10.000 Nm navora...
Ob vsem tem bo Roadster, ki je prejel nov seksi videz,
udobno posedel štiri potnike. No, če smo realni, bosta
zadaj sedela kvečjemu otroka, škrata ali kovčka. Ti bodo
uživali z vetrom v laseh, ko bodo odstranili lahko stekleno
streho in jo pospravili v gepek.

D

ame in gospodje, spoznajte novega
Roadsterja, ki ga je Elon Musk obljubljal kar
nekaj časa. Sedaj ga je nepričakovano pokazal
in vsem zaprl usta. Tu se presenečenje še ni
zaključilo. Ko smo slišali specifikacije, nas je vrglo na rit.
Teslin Roadster je namreč hitrejši kot katerikoli drugi
cestno-legalni avto na svetu, v prahu pusti tudi tako
opevanega Bugattijevega Chirona. Iz mirovanja do sto
bo pridrvel v 2,1 sekunde, do 160 km/h bo potreboval
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Če želite rezervirati drugo generacijo Roadsterja, bo
potrebno nakazilo 43.000 evropskih zelencev na bančni
račun Tesle. Če pa hočete imeti enega izmed prvih tisoč
primerkov, ki se bodo odpeljali iz proizvodnih linij, ta
znesek bogato naraste na 215.000 evrov. Jah, biti frajer
ni poceni.
Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

še enkrat toliko. Ker pa mu to ne bo dovolj, bo premagal
razdaljo 400 metrov v 8,8 sekunde in vlekel naprej do
najvišje hitrosti, ki naj bi presegala norih 400 km/h. Musk
je kasneje na Twitterju izpostavil, da so to specifikacijske
številke za osnovni model in da bo za prave ljubitelje
hitrosti na voljo poseben paket, ki bo zmogljivost dvignil
na nov nivo. Da se človeku dvignejo kocine!
Moč bo dostavljala trojica električnih motorjev, eden
spredaj in dva zadaj, sparjenih s paketom baterij z 200
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Aston Martin Vantage

BRITANSKI
PREDATOR
Prenoviti model, ki je bil globalno hvaljen na račun vrhunskega izgleda, ni mala
malica, a Astonovci dokazujejo, da naloga ni bila pretežka. Novo identiteto
dramatično spremenjenega modela Vantage opredeljujejo izčiščene linije,
široki boki in nova svetila, na račun katerih izraža držo pravega predatorja.
24 Avto+šport
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POPRAVILO IN MENJAVA
Bojan Šeme s.p.
ZAKAJ IZBRATI RAVNO NAS?
Na vozilu nastanejo tako ali drugače najrazličnejše poškodbe stekel, katere pa nato po oceni, tipu ter velikosti poškodbe ločimo, na
tiste za popravilo in na tiste z zamenjavo stekla. Za menjavo stekla se odločimo takrat ko ocenjujemo, da je poškodba stekla take
narave, da je menjava zaradi varnosti najboljša rešitev. Ponujamo vam tudi mobilni servis, s katerim vam omogočamo pomoč ter
sanacijo poškodbe vašega stekla – kjerkoli na terenu.

V

antage igra pomembno vlogo v Aston Martinovih
prizadevanjih za razširitev ciljne publike in uspešno
konkuriranje drugim premium proizvajalcem,
zato so se prenove lotili premišljeno. Uspelo jim
je pripraviti nepozaben videz, nadgrajen z intenzivirano
zmogljivostjo in dinamičnostjo.
Ne moremo mimo drzne forme, kratkih previsov, mišičastega
profila in dramatičnega svetlobnega podpisa, ki podajo
novemu Vantageu močno prezenco na cesti. Sicer pa je bil
dizajn močno podrejen aerodinamičnim ciljem, kar je novost
za serijski model izpod rok AM-ja: prednji splitter, zadnji
difuzor, stranske škrge in strešni spojler skupaj ustvarjajo
znatno količino podtlaka, ki so podlaga za spektakularno
vozno izkušnjo.
To bo zagotovil novi 4-litrski twin-turbo osmak, nameščen čim
bolj nazaj v šasijo za optimalno razporeditev teže 50:50. 500
konjskih moči in 685 Nm navora bo upravljal osemstopenjski
samodejni menjalnik in jih pošiljal na zadnji kolesni par. Glede
na lahko težo 1.530 kilogramov ni presenetljivo, da bo novi
Vantage zmožen do 96 km/h pospešiti v 3,5 sekunde in
nadaljevati svoje delo do 315 km/h.
Predelanega športnika je doletela čast, da je kot prvi produkt
proizvajalca iz Gaydona opremljen z elektronskim zadnjim
diferencialom (E-Diff ), ki razporeja moč med kolesi in jo
pošilja na tisto kolo, ki jo v danem trenutku najbolj potrebuje.
S tem vozniku omogoča več samozavesti za raziskovanje
maksimalnih zmogljivosti avtomobilskega predatorja.

VARNOST – STROKOVNOST – PROFESIONALNA IZVEDBA
Kontaktirajte nas in videli boste, da so besede več kot le besede.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
26 Avto+šport

Bojan Šeme s.p., 051/ 617 222, info@avtostekla-seme.si, www.avtostekla-seme.si
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NAJHITREJŠI SUPER
SUV NA SVETU

Lamborghini je na losangeleškem salonu končno predstavil svojega super
športnega terenca Urusa, ki je nemudoma prejel primat najhitrejšega na svetu
v segmentu SUV-jev. Pri Lamborghiniju pravijo, da z Urusom tako rekoč nimajo
konkurence v novem samooklicanem segmentu super športnih terencev.
28 Avto+šport
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U

rusa poganja Audijev štirilitrski motor V8,
ki na cesto preko vseh štirih koles sprošča
brutalnih 650 KM in kar 850 Nm navora, kar mu
omogoča sprint z mesta do stotice v pičlih 3,6
sekundah. Končno hitrost 2,2 toni težak Urus razvije pri
305 km/h. Moč se načeloma v razmerju 40:60 (spredaj,

zadaj) prenaša preko 8-stopenjske avtomatike, voznik
pa lahko karakteristike vozila prilagodi načinu oziroma
terenu vožnje preko 6 voznih programov; Strada, Sport,
Corsa, Neve, Terra in Sabbia, individualne nastavitve pa
si lahko shrani v programu Ego. Urus lahko po zaslugi
zračnega vzmetenja oddaljenost od tal dvigne oziroma
čistimi linijami. Na zunaj je Urus takoj prepoznaven kot
pravi Lamborghini, z agresivnim videzom, nabito, široko
držo, z ostrimi potezami in z dodatnim parom vrat je tudi
pravi orjak. V dolžino meri 5,11 metra, njegovo medosje
je dolgo kar 3.003 milimetre, kar obeta na zadnjih sedežih
obilo prostornosti in udobja, prtljažnega prostora pa s
616 litri tudi ne bo zmanjkalo tako hitro.
Pri Lamborghiniju z Urusom stavijo na vse ali nič, saj
pričakujejo, da jim bo samo ta model v prihodnjem
letu podvojil prodajo, na vsaj 7.000 letno prodanih
Lamborghinijev. Zanj bo potrebno odšteti najmanj 170
tisočakov, a končna cena bo seveda odvisna od vseh
dodatnih davkov, ki kupca doletijo pri nakupu. Urus,
registriran v Sloveniji, vas bo stal okoli 300 tisočakov.

Tekst: Jan Grobelšek, Foto: ISC
spusti iz 15,8 na 24,8 centimetrov. Urus je mešanica
superšportnega cestnega dirkalnika in prostornega,
vsakdanje uporabnega udobnega športnega terenca, s
čimer je pravzaprav na novo odprl še en nišni segment.
Grajen je na sestrski platformi kot že nekateri modeli
iz koncerna VW, kot so Cayenne, Q7 in Bentayga, zato
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ima z bližnjim Audijem v kabini tudi kar nekaj skupnih
elementov, kot so nekatera stikala, volanski obroč in
seveda vse varnostne in povezljivostne tehnologije.
Nemška tehnologija in italijanski dizajn ustvarita v Urusu
popolno ergonomijo, kjer ima voznik občutek, kot da
sedi v pilotski kabini, obdani z najboljšimi materiali in s
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oglas
volvo 2s

P R E D S T A V L J A M O

PRIHODNOST VARNOSTI
N o v i

V o l v o

X C 6 0

Vse, kar pri Volvu počnemo, se prične z ljudmi. Ko smo snovali novi XC60, smo zato mislili na vse, ki
so v vozilu in okoli njega. XC60 je opremljen z našim najbolj naprednim paketom varnostnih funkcij ter
vozniku zagotavlja dominanten pogled na vozišče, v čudovito opremljeni in mirni kabini. Z odličnim zračnim
vzmetenjem združuje udobje in nadzor, z veliko oddaljenostjo od tal pa obvlada vse podlage, od avtoceste
do najzahtevnejšega brezpotja. Če k temu dodamo še brezčasen dizajn, premijsko avdio opremo Bowers
& Wilkins in intuitivno tehnologijo, je novi XC60 sinonim za zanesljivo, inspirativno in izjemno varno vožnjo.
Preverite premierno ponudbo za prve kupce novega XC60 pri pooblaščenih zastopnikih Volvo.

Bogato opremljeni XC60 D4 AWD momentum+ je v premierni ponudbi vaš za 46.990 EUR.

Volvo center Ljubljana

Leskoškova 2
1000 Ljubljana

01 58 43 205
ljubljana.volvocars.si

Volvo center Maribor

Zagrebška cesta 38
2000 Maribor

02 292
02 292
78 50
78 50
maribor.volvocars.si
maribor.volvocars.si

Povprečna poraba goriva: 5,1 - 7,7 l/100 km. Emisije CO2: 133 - 176 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisije NOx: 0,0243 - 0,0366 g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00028 - 0,00093 g/km, število delcev:
0,00342 E+11 - 0,101 E+11. 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. Slike so simbolične. Več informacij na volvocars.si. VCAG d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

Mercedes-Benz CLS

IZPOPOLNJEN
ORIGINAL
34 Avto+šport

Mercedes je leta 2004 z modelom CLS ustvaril nov segment vozil, ki združuje
športne linije in dinamičnost kupeja s prostornostjo in z udobjem limuzine.
Sedaj predstavljajo tretjo generacijo originala oziroma pionirja.
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‘‘

CLS JE PREJEL OBLINE
IN LINIJE IZ KUPEJVSKIH
MODELOV E IN S

C

LS je v svoji tretji generaciji pričakovano
sledil skupnemu oblikovalskemu jeziku
Roberta Lešnika, ki ga spretno prenaša na
prav vse modele znamke. V CLS-u je tako
mogoče opaziti obline in linije iz kupejevskih modelov
E in S, po katerima se zgleduje tudi zadek, le da je ta
prejel samosvojo obliko LED luči, v novi podobi jih
najdemo tudi spredaj. Za osnovo so pri novem CLS-u
vzeli platformo modela E, ki so jo malce prilagodili.
Sedaj CLS prvič v zgodovini ponuja v drugi klopi
prostor za tri potnike. Težav s prtljago v 520-litrskem
prtljažniku naj ne bi bilo, le konec prtljažne luknje je
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globoko skrit pod kupejevsko zadnjo šipo.
Notranjost novega CLS-a je elegantna, prestižna,
preprosto lepa in tehnološko dovršena, do potankosti
povzeta iz razreda E, kar pa se tiče nabora varnostnih
sistemov, so le-ti povzeti iz prenovljene generacije
razreda S. V kabini največ pozornosti pritegnejo
digitalni merilniki in infotainment, ki so skupaj
združeni v en sam velik ekran. Svoje doda tudi
ambientna osvetljava v 64 barvah, ki razsvetljuje
celoten notranji prostor.
V novem CLS-u se bodo vrteli tudi novi dizelski in
bencinski motorji, ki smo jih že spoznali ob predstavitvi

prenovljenega modela S. Na dizelski strani je tako nov
6-valjnik v dveh različicah, 350d, kjer razvija 268 KM in
v različici 400d, kjer postreže s 340 KM in s kar 700 Nm
navora. V začetku prodaje bo na voljo tudi bencinska
različica CLS 450 s hibridnim 48-voltnim sistemom, ki
bo razvila skupno moč preko 380 KM. Kasneje bodo
v ponudbi tudi štirivaljni motorji, hibridna različica in
seveda modeli AMG.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC
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McLaren Senna

EKSTREMIST

P

a naštejmo glavne značilnosti novega kralja
zasedbe McLaren: ultra lahka konstrukcija,
karbonska šasija in telesce, motor twin-turbo V8,
zadnji pogon, sofisticirano dirkaško vzmetenje,
elektro-hidravlični krmilni sistem, dva sedeža. Uau.
Najprej so inženirji naredili najmočnejši monokok za
cestno-legalno vozilo doslej, potem aerodinamično
telesce iz 100% ogljikovih vlaken, na koncu pa so
se znebili vseh nenujnih komponent, da so pristali
pri izredno nizki teži 1.198 kg. S tem je Senna najlažji
McLaren s cestno dovolilnico poleg ikoničnega F1 iz
leta 1993. Če to skombiniramo s 789 konji, ki jih razvija
strupen turbopolnjeni motor V8, dobimo razmerje

med močjo in težo 660 KM na tono, ki nakazuje na
brutalne zmogljivosti. Dinamično odličnost bosta
zaokrožila sredinska postavitev 4,0-litrskega motorja
in zadnji pogon. McLaren obljublja popolno povezavo
med voznikom in vozilom in temu ni težko verjeti.
Agresivno zasnovano Senno so opremili s ceno 850
tisočakov (z vključenimi dajatvami za Veliko Britanijo), a
prijaviti se bo treba hitro, kajti načrtujejo izdelati samo
500 primerkov.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

McLaren predstavlja predstavnika serije Ultimate, ki je bil oblikovan in razvit
z enim samim namenom: postati najboljši cestno-legalni dirkač v zgodovini.
Ekstremni Senna nosi ime legendarnega voznika Formule 1 in že samo s tem
podatkom si lahko predstavljate, da so zmogljivosti nore, en krog z njim pa
človeku spremeni življenje.
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BMW i8 Roadster

KUL HIBRIDNI
ROADSTER

BMW-jev ultra kul hibridni superavtomobil i8 je dobil bratca brez strehe; v oba
so namestili zmogljivejši motor, baterijo z večjo kapaciteto in nove varnostnoasistenčne inovacije, tehnološko nadgradnjo pa so zaključili z rahlo oblikovalsko
osvežitvijo.

B

MW je konceptni i8 Roadster pokazal že leta
2012 na pekinškem avtosalonu, a dolgo je
izgledalo, da so Bavarci opustili idejo o njegovi
izdelavi. Nato smo lanskega oktobra le dobili
potrditev, da se bo kljub številnim zamikom kabrio i8
premaknil iz idejnih skic na proizvodne linije. Sedaj je
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pred nami čisto serijska izvedenka, ki bo na trg vstopila
maja naslednje leto.
i8 Roadster je bil razkrit skupaj s posodobljenim kupejem,
s katerim si delita sledeče nadgradnje: izhodno moč
električnega motorja so dvignili na 143 KM, medtem
ko tricilindrski bencinski motor še vedno proizvaja 231

KM. Skupno torej govorimo o 374 ponijih hibridnega
pogonskega sistema, ki se prenašajo na vsa štiri kolesa.
Na račun večje kapacitete baterije je brezemisijska
vožnja sedaj mogoča do 105 km/h oziroma ob pritisku
gumba eDrive vse do 120 km/h. Električni doseg znaša
53 km pri roadsterju, dva kilometra dlje pa se bodo lahko

odpeljali lastniki kupeja.
Največja razlika med modeloma je seveda mehka
zložljiva streha, ki zahteva manjšo kazen pri pospeševanju
(roadster stotico doseže dve desetinki kasneje), prav tako
pa izgubi zadnje sedeže. Operira se jo elektronsko do
hitrosti 50 km/h, celoten proces traja petnajst sekund.
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Pri BMW-ju trdijo, da so implementirali pameten način
shranjevanja strehe, ki v prtljažniku ustvarja okoli 100
litrov dodatnega prostora.
Spremembe zunanjosti so res minimalne, nova so na
primer 20-palčna lahka platišča in metalik barvi karoserije
E-Copper in Donington Grey. Malo smo razočarani, da je
tudi notranjost enaka in že malce zastarela. So pa zato
dodali nove tehnološke cukrčke.
Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

NAJVECJA RAZLIKA MED MODELOMA JE
KAKOPAK MEHKA ZLOŽLJIVA STREHA
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Test: Volvo V90 D5 Inscription AWD

PREMIJSKI
POTOVALNIK

polica, pritrjevalna mreža in ročke za obešanje vrečk.
Zadnja klop je deljiva v razmerju 60:40, kar pomeni da
lahko prostornino prtljažnika povečamo na 1.526 litrov.
Celotna notranjost, oblikovno že poznana iz modela
XC90 in S90, je po našem mnenju še vedno ena izmed
lepše oblikovanih. Vzdušje, ki ga ustvarijo materiali,
oblikovanje in minimalistični skandinavski pristop s
številnimi majhnimi detajli, je za voznike in potnike

nadpovprečen. Testno vozilo je bilo opremljeno s top
opremo, imenovano inscription, a je imel avtomobil
še za dobrih 20 tisočakov dodatne opreme, ki nas je
razvajala ob vsakem prevoženem kilometru. Že spisek
serijske opreme je zajeten in vključuje na primer aktivni
informacijski zaslon, ki zamenjuje analogne merilnike in
nekaj varnostno asistenčnih pomagal, kot je na primer
polavtonomna vožnja do hitrosti 130 km/h. To pomeni,

da V90 sam krmili znotraj talnih označb in prilagaja
hitrost pred seboj vozečim vozilom.
Najdražje doplačilo pri testnem vozilu je bil paket
xenium, ki vključuje 360-stopinjsko kamero, električno
strešno okno, head-up zaslon, dodatne zatemnitvene
zavesice na steklih zadnjih vrat in v usnje oblečeno

armaturno ploščo in obloge vrat. Za našteto je potrebno
pristaviti dodatnih 5 tisočakov, še dodatnih 4.300 evrov
pa, če želite uživati v vrhunskem ozvočenju Bowers &
Willkins, navigaciji in parkirnem asistentu. Seveda se
seznam ne konča tu, ne pozabimo na zračno vzmeteno
zadnjo os z aktivno šasijo, ogrevan volan in ogrevana

Karavani kljub trendu križancev še vedno veljajo za prostorne in uporabne
avtomobile, za katere se povečini odločajo družine in bolj športno aktivni pari.
Ponudbe je malo morje, a tistih prestižnih, premijskih, je bolj malo. Volvo V90
s švedsko tradicijo udobja, prestiža in varnosti je nedvomno eden izmed njih.

V

olvo je prenovo modelov začel s svojim
največjim v ponudbi, s terencem XC90. Na
njegovi platformi so nato izdelali še prestižno
limuzino S90, malo kasneje so lansirali še
karavansko inačico V90, ki neposredno konkurira sveti
nemški trojici. Seveda imajo vsake oči svojega malarja,
zato so mnenja glede oblike zadka tako limuzine kot
karavana deljena. Nekaterim se zarezane luči proti sredini
zadka izredno dopadejo, nekateri menijo, da kazijo
celotno podobo zadnjega dela, a dejstvo, da avtomobil
izstopa, ostaja. In to so pri Volvu tudi želeli doseči oziroma
je takšna od nekdaj bila njihova filozofija. Biti drugačen,
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poseben. Njegov prednji del je aristokratsko umirjen, a
hkrati dovolj markanten z veliko režasto masko, velikim
logom na sredini in z atraktivnimi, odličnimi LED žarometi
v obliki thorovega kladiva.
Do B stebrička je V90 popolnoma enak kot limuzinski
brat, potem pa se linija zlije v karavanski zadek. V njem
je prostora za 560 litrov prtljage, do katere dostopamo
preko široke odprtine in nizkega nakladalnega roba,
prtljažna vrata pa se seveda odpro samodejno s pritiskom
na gumb oziroma z brco pod odbijačem. Prtljažnik v
segmentu ni med večjimi, po velikosti je povprečen,
ima pa zato kar nekaj uporabnih trikov, kot so pregradna
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prednja sedeža, 4-consko klimo, masažo sedežev, LED
aktivne žaromete in še bi lahko našteval. Vsa dodana
oprema avtu kar konkretno dvigne osnovno ceno. Skoraj
90 tisočakov stane takole opremljen prestižni Volvov
karavan.
Voznik funkcije aktivira s preprostim pritiskom na
posamezno ikono, saj ima praktično vsaka funkcija na
pokončnem ekranu svojo bližnjico. Odzivnost ekrana je
vrhunska, kot tudi njegova svetilnost, edina hiba je to, da

se ga da upravljati samo na dotik, kar kot prvo odvrača
voznikovo pozornost s ceste, kot drugo pa se podnevi na
njem poznajo sledi prstnih odtisov.
V90 je na zadku nosil oznako D5, kar pomeni, da gre za
Volvov najmočnejši dizelski motor v ponudbi. Na žalost
je v ponudbi največji motor ravno štirivaljnik z dvema
litroma prostornine, ki pa razvije spodobnih 235 konjskih
moči. Moč se prenaša na vsa štiri kolesa preko odličnega,
hitrega in udobnega menjalnika z osmimi prestavnimi

NAJBOLJ MU
ODGOVARJA
MIRNO
KRIŽARJENJE
PO
AVTOCESTI,
PRI CEMER
PIJE DOBRIH
6 LITROV
razmerji, voznika pa med vožnjo razvaja aktivno podvozje
in vrhunska zvočna zatesnjenost kabine. Avtomobil ima
ravno pravšnjo zalogo moči, da ga nikoli ni potrebno
pretirano siliti v vrtljaje, tudi pri polni naloženosti bo
brez težav pospešil in prehiteval tudi v avtocestni klanec.
Najbolj mu odgovarja mirno križarjenje po avtocesti, pri
čemer pije dobrih 6 litrov, v povprečju pa je motor žejen
za slabih 8 litrov na sto.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
poraba
emisije CO2
mere
teža
posoda za gorivo
prtljažni prostor
cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.969 ccm
137 kW (235 KM)
480 Nm pri 1.750 vrt/min
samodejni 8-stopenjski
7,0 s (0-100 km/h)
230 km/h
7,6 l/100 km
129 g/km
4.236 / 1.895 / 1.475 mm
1.783 kg
60 l
560 l
89.152 EUR
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Test: Land Rover Discovery HSE

POPOLN
DRUŽINSKI
TERENEC
Tale dotični disco pete
generacije je terensko
vozilo v pravem
pomenu besede in
če je kje kateri avto,
za katerega praktično
ni ovire, potem je
to ta avtomobil. Želi
biti in tudi je najbolj
vsestransko in popolno
družinsko vozilo, saj se
lahko v njem
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prevaža tudi do sedem
potnikov, brezhibno
se znajde na vseh
podlagah in brezpotjih,
ima ogromen
prtljažnik, všečno,
moderno obliko, ki
da jasno vedeti, da
gre za pravo stvar in
ne za šminkerskega
mestnega pozerja s
prevelikimi copati.
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I

n ravno copati, v primeru testnega
Discoveryja, kar 21-palčni so
bili tisti, zaradi katerih sem se
sprva obotavljal odpraviti na
resen teren, saj so s svojo velikostjo
primerni bolj za mestno poziranje,
kot za brodenje po resnem terenu.
Sicer so pri paketu opreme HSE
serijska 20-palčna platišča, 21-colke
pa najdemo na seznamu dodatne
opreme v vrednosti nekaj malega
čez dva tisočaka. Sam bi verjetno
kar ostal pri serijskih 20-palčnih, če
bi discota redno vozil izven urejenih

cestišč, v nasprotnem primeru pa so
odlična popestritev zunanjosti.
Avtomobil je ogromen, iz katerega
koli zornega kota ga pogledaš. V
dolžino ima skoraj 5 metrov, tudi
v širino konkretno zasede parkirni
prostor, visok je kar 185 cm. Seveda
je Discovery tako kot njegov
predhodnik opremljen z zračnim
vzmetenjem, ki skrbi za izredno
udobno vožnjo, hkrati pa prilagaja
podvozje glede na podlago terena,
po katerem se trenutno vozi. Voznik
lahko tudi sam dodatno, s pritiskom

tipke dvigne oziroma spusti vozilo,
kar konkretno občutijo vsi potniki v
vozilu. Proces dviga oziroma spusta
karoserije toliko bolj fascinantno
izgleda od zunaj, še bolj fascinantno
in gromozansko pa avtomobil deluje
na maksimalni oddaljenosti od tal, ki
znaša kar 28,4 cm med samo vožnjo.
Vozniku so na voljo številni vozni
programi za različne podlage in
kot že rečeno, zračno vzmetenje z
dvigom aktivira program off-road, z
dodatnim pritiskom na gumb vozilo
preide v program off-road 2 in se še

dodatno dvigne. Voznik lahko tudi spremeni delovanje
menjalnika preko stikala LO, s katerim aktivira daljše
menjalne hode, kar pride prav pri ekstremnem terenu
in pri nizkih hitrostih. Ko vozilo doseže hitrost 80 km/h,
se samodejno spusti na t. i. normal height. Kar me je
zmotilo, je to, da karoserija ne more ostati v najnižjem
načinu (acces height) tudi pri višjih hitrostih. Želel bi
namreč pri križarjenju po avtocesti biti čim bližje tlom,
ustvarjati čim manj trenja in čim lepše rezati zrak, pa to ni
mogoče. Vozilo nemudoma, ko doseže hitrost 40 km/h,
preklopi nazaj na normalno oddaljenost od tal. Njegove
terenske sposobnosti so sicer zares navdušujoče - lahko
namreč brodi po 90 cm visoki vodi, njegov vstopni kot pa
znaša kar 29 stopinj, izstopni 27. Celotni vizualni prikaz
terenskih karakteristik je mogoče spremljati preko grafike
na osrednjem zaslonu, kjer je tudi navigacija, media idr.
Razvajali so nas tudi ogrevan volanski obroč in sedeži
tako spredaj kot tudi zadaj, kamera s 360-stopinjskim
pregledom okolice in tempomat.
Voznik ima za volanom zares občutek, kot da vozi tank.
Tudi ko se ozreš nazaj, kar ne moreš verjeti, kakšen odprt,
prostoren prostor je za teboj. Zadnja klop je seveda
vzdolžno pomična in tudi naslonski naklon je mogoče
spreminjati, zato prostora kljub višjemu podu zlepa ne
zmanjka. Prtljažnik pogoltne kar 1.000 litrov prtljage, za
lažje natovarjanje se ob odprtju samodejno odpre še
elektronsko pomična polička, ki deluje kot nekakšen
podaljšek prtljažnika, ki poleg tega, da omogoča lažje
nakladanje, skrbi tudi za to, da se ob tem ne naslanjamo
na zadnji odbijač. Testni model je imel v prtljažniku
skrita še dva dodatna sedeža, katera zahtevata doplačilo
dodatnih dveh tisočakov in dvesto evrov.
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Trije izjemni in vsestranski aparati
za vsako situacijo

oglas
SONY
Predstavljamo vam serijo RX10. Načrtovano tako za
ljubitelje fotografije kot za resne video snemalce

Uživajte v ostrih posnetkih z zmogljivim, zum objektivom, visokokontrastnim
OLED iskalom in z veliko profesionalnih funkcij

Za takšnega sposobnega, prostornega orjaka, ki nudi
udobje tudi večjim družinam, je potrebno odšteti
82 tisočakov. Sam bi se raje, na račun večjega, bolj
uglajenega šestvaljnega 3,0-litrskega motorja (dražji za
skoraj 9 tisočakov v primerjavi z dvolitrskim), nedvomno
odpovedal 21-palčnim platiščem in sedežem v tretji vrsti,
s čimer bi nemudoma profitiral 5 tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

24-600mm

Tehnični podatki

Pod pokrovom motorja se je vrtel dvolitrski štirivaljnik
z dvema turbinama, ki na cesto dostavlja ravno prav
zadostnih 240 KM preko 8-stopenjske avtomatike. Za
več kot dve toni težko vozilo motor opravlja spodobno
nalogo. Kljub dvem litrom prostornine diha dokaj
sproščeno, kar se je izkazalo tudi pri porabi goriva, ki je
variirala med 9 in 10 litri, kar je super.

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

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.999 ccm
177 kW (240 KM)
500 Nm pri 1.500 vrt/min
samodejni 8-stopenjski
8,3 s (0-100 km/h)
207 km/h
10,5 l/100 km
168 g/km
4.970 / 2.073 / 1.888 mm
2.115 kg
77 l
1.137 l
82.128 EUR

En objektiv,
največja prilagodljivost

En objektiv,
profesionalno 4K snemanje

En objektiv, ekstremni zum

• 24-200mm zum objektiv s konstantno zaslonko F2.8

• 24-200mm zum objektiv s konstantno zaslonko F2.8

• 20,2MP tipalo vrste 1,0'' Exmor RS™ CMOS

• 20,2MP tipalo vrste 1,0'' Exmor R™ CMOS

• 20,2MP tipalo vrste 1,0'' Exmor RS™ CMOS

• OLED iskalo - 2.359K točk (XGA)

• OLED iskalo - 1.440K točk (SVGA)

• OLED iskalo - 2.359K točk (XGA)

• Trije obroči za ročno nastavljanje (zum, fokus, zaslonka)

• 1/32000s visokohitrostni zaklop brez popačenja

• Super počasen posnetek z do 1000 slik/s

• 24-600mm zum objektiv z zaslonko F2.4-4

• Do 1000 slik/s super počasni posnetek
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Test: Mercedes-Benz E Coupe 220d

ELEGANCA

ala
MERCEDES
Mercedesov model E v kupejevski izvedbi je po našem mnenju eden lepše
oblikovanih avtomobilov zadnjega časa. Njegove linije so športne, a hkrati s
svojo zaobljenostjo izžarevajo eleganco in prestiž, kar kupci takšnega avtomobila
tudi postavljajo v ospredje.

T

ežko bi na prvo mesto postavil kakšno drugo
znamko, ob asociaciji besednih zvez eleganca
in prestiž. Seveda ima Mercedes znotraj svoje
palete še bolj prestižne modele, a je E Coupe
nekakšna nišna zlata sredina znamke, ki je v osnovni
izvedbi na voljo od dobrih 50 tisočakov naprej, cena
pa mu lahko naraste tudi za še enkrat toliko. Seveda
je vse odvisno od želja kupca in njegovih prioritet, kaj
njegov avtomobil poleg motorja, koles in volana sploh
potrebuje.
Testni primerek je bil na primer do zob oborožen s skoraj
vso dodatno mogočo opremo, tudi s sistemi, ki vozniku
maksimalno približajo avtonomno vožnjo, katera
bo s časom vsem neizogibna. Mercedesove sisteme
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avtonomne vožnje, kot je sistem za ohranjanje vozila
znotraj voznega pasu, ki sledi avtomobilu pred seboj in
samodejno krmili čez ovinke, smo že preizkusili v drugih
modelih. Prvič pa smo v roke dobili ključe avtomobila, ki
zna povsem samostojno prehitevati oziroma menjavati
vozni pas.
Voznik mora za samodejno menjavo pasu imeti vključen
radarski tempomat, s katerim avtomobilski senzorji
zaznavajo razdaljo pred nami vozečega vozila in ko se mu
dovolj približamo, bo avtomobil samodejno začel zavirati
in voziti naprej na varnostni razdalji za avtomobilom,
kar ni nič revolucionarnega, radarski, oziroma aktivni
tempomat pač.
No, pri Mercedesu so šli še korak dlje in razvili sistem, ki ob
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vključitvi smernika najprej preveri, ali je za nami kakšen
avtomobil, ki se nam približuje, ali ne. Če za nami ni
nikogar in je manever varen, avtomobil samodejno zavije
na prehitevalni pas in pospešuje do nastavljene hitrosti
na tempomatu. Ob vključitvi desnega smernika, če je
varno, avtomobil samodejno zapelje nazaj na vozni pas.
Če je v tem trenutku v našem mrtvem kotu morebitno
drugo vozilo oziroma se nam približuje, bo avtomobil to
zaznal in nas preko opozorilne lučke za vozila v mrtvem
kotu tudi opozoril in varno ostal na svojem pasu. Sistem
je zares vrhunski, saj deluje tako, da je varnost vedno na
prvem mestu in nikoli ne izsili drugih voznikov oziroma
jih ne ogroža, kot to počno marsikateri objestni oziroma
nepozorni vozniki, ki ne uporabljajo smernikov, še manj
pa gledajo v ogledala in s tem ne vedo, kaj se dogaja v

prometu za njimi. Vozniku pri vožnji pomagajo še številni
drugi sistemi, kot so na primer kamera visoke ločljivosti
s 360 stopinjskim pregledom okoli vozila, sistem za
samodejno parkiranje in zaviranje v sili in drugi.
Kot že rečeno, je podoba E Coupeja športno elegantna,
njegove zunanje linije so na las podobne tistim na
večjem kupejevskemu bratu razreda S. Še posebej dobro
izgleda s paketom AMG Line, s katerim je bil opremljen
tudi tale testni lepotec. AMG paket vozilu doda kanček
agresivnega dizajna, kot so na primer večje odprtine na
prednjem odbijaču, zračne reže na zadku in pa prekrasna,

več kraka 20-palčna platišča.
Notranjost je bratsko prenesena iz limuzinskega E-ja, le
da se pri kupeju sedi občutno nižje, drugačna je tudi
zasnova sedežev, kakor tudi dizajn zračnih odprtin.
Kljub nižjemu položaju za volanom, sem s svojimi 190
centimetri sprva težko našel optimalno nastavitev sedeža
in volana, svoje pa je dodala še nizka, panoramska streha.
Počutje in ambient je med vožnjo povsem na svojem
nivoju. Zasluge za to gredo zračnemu vzmetenju, ki
je podkrepljeno z izbiro različnih voznih profilov in
vrhunski zvočni zatesnjenosti. Kabina tako dobro tesni,

da zunanjega dogajanja praktično ne slišiš,
razen rahlega ropotanja dizelska motorja,
ki je poganjal testnega kupeja. Klasične
merilnike je zamenjal digitalni ekran, ki se
nadaljuje še v drugega, namenjenega za
upravljanje preostalih funkcij v vozilu, do
katerih voznik dostopa bodisi preko drsne
enote na medsedežni konzoli bodisi preko
drsne ploščice na volanskem obroču.
Testni E Coupe je nosil oznako 220d, kar
pomeni, da je v nosu igral dvolitrski dizel z
močjo 194 KM, serijsko sparjen z 9-stopenjsko
avtomatiko, ki moč prenaša na zadnji kolesni
par. Dirkaške športnosti v njem ne gre iskati,
moči je kljub skoraj dvesto konjem premalo za divjanje z
1,7 tone težkim kupejem, za kar E Coupe tako ali tako ni
namenjen. V prvi vrsti je predvsem udoben potovalnik
športnega videza, ki pa bi si pod skeletom zaradi svojega
imidža zasluži pravi bencinski motor z večjo prostornino,
kakor tudi z večjo konjažo.

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
56 Avto+šport

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.950 ccm
143 kW (194 KM)
400 Nm pri 1.600 vrt/min
samodejni 9-stopenjski
7,4 s (0-100 km/h)
242 km/h
7,5 l/100 k
119 g/km
4.826 / 1.860 / 1.430 mm
1.735 kg
50 l
425 l
87.030 EUR
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Test: Hyundai Ioniq Hybrid

HYUNDAIJEV ADUT
ŠTEVILKA ENA

ot rečeno, je Ioniq na voljo v treh izvedenkah,
in sicer v hibridni, priključno hibridni in povsem
električni. Vse tri se med seboj minimalno
razlikujejo po zunanjih detajlih, ki jih je seveda
med seboj mogoče ločiti. Hibrid ima tako spredaj na
primer klasično hyundaijevo šesterokotno režasto
masko, skozi katero dostopa zrak za hlajenje bencinskega
motorja, na drugi strani pa ima povsem električna
različica prednjo masko čisto zaprto, brez vidnih odprtin.
Tri modele je med seboj mogoče ločiti tudi po unikatnih
zunanjih barvnih detajlih in litih platiščih.
Zunanja oblika Ioniqa je ravno prav drzna, da jo še vedno
lahko označimo za posebno, izstopajočo, a ne do te
mere, da bi jo označili za pretiravanje. Za Ioniqov dizajn
so pri Hyundaiju lansko leto prejeli tudi nagrado Red Dot
za najboljši oblikovalski dosežek v kategoriji vozil. Celota
je zasnovana sila dinamično, o čemur priča tudi podatek
o najboljšem količniku zračnega upora v razredu, ki znaša
0,24. Iz boka in tudi od zadaj je vidno, da se strešna linija
Ioniqa strmo spušča proti zadku, ki deluje morda celo
malo kupejevsko. Njegova posebnost iz oblikovalskega
vidika je tudi strmo zadnje steklo, ločeno s spojlerjem, ki
poskrbi za atraktiven videz, a hkrati otežuje preglednost
iz vozila nazaj.
In če je njegova zunanjost atraktivna, izstopajoča, celo
nagrajena, tega ne moremo trditi za notranjost vozila, ki
v primerjavi z zunanjostjo ne sledi oblikovnemu trendu.
Delovno okolje je popolnoma umirjeno, praktično
takšno, kakršnega smo vajeni pri preostalih Hyundaijih,
s čimer pa nenazadnje ni nič narobe. Hoteli so ohraniti
prepoznavnost in preprostost notranjega oblikovanja,

kljub temu da se pod skeletom skriva napredna hibridna
tehnologija. Navzven pa avtomobil pritegne pozornost
s svojo obliko kjer koli se pojavi in to jim je tudi uspelo.
Testni avtomobil je bil opremljen s paketom opreme
Impression, kar predstavlja vrh ponudbe, manjkalo je le
usnjeno oblazinjenje in panoramsko strešno okno. Ne
enega ne drugega nismo pretirano pogrešali, saj smo
v vozilu imeli na voljo vse in še več, kar voznik sploh
potrebuje. Pri sami vožnji so nam pomagali številni
asistenčni sistemi, kot so sistem za nadzor mrtvih kotov,
sistem za prečni promet in za zapustitev voznega
pasu, aktivni tempomat in drugi. Na voljo nam je bilo
tudi upravljanje vseh funkcij vozila preko osrednjega
zaslona na dotik, med drugim smo na njem lahko

Hyundaijev model
Ioniq je prvi avtomobil
na svetu, ki je na voljo
v treh eko različicah,
združenih pod eno
karoserijo. Gre za
neposredni odgovor
hibridnemu pionirju
Priusu, pri čemer je
Ioniq z dobro vstopno
ceno - 22.990 evrov
in z ne tako izrazito
vesoljsko obliko v
nevtralni prednosti.
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01 563 17 70
www.matsport.si
spremljali delovanje hibridnega pogonskega sklopa
in pretoka energije. V hibridni različici za pogon skrbi
1,6-litrski bencinski motor z močjo 77 kW v sodelovanju
s 32 kilovatnim elektromotorjem. Sistemska moč
pogonskega sklopa tako znaša 104 kW oziroma 141 KM,
kar omogoča ležerno in neutrujajočo vožnjo. V veliki
meri gredo zasluge 6-stopenjskemu samodejnemu
menjalniku z dvojno sklopko, ki je pravo nasprotje
tistega brezstopenjskega v podobnih hibridih. Ker gre za
klasični hibrid, pomeni, da se baterija samodejno polni
preko bencinskega motorja in preko regenerativnega
zaviranja.
Voznik lahko v povsem električnem načinu prevozi tudi

PNEVMATIKE, PLATIŠČA in DODATNA OPREMA

PNEVMATIKE

PLATIŠČA

POKROVI PLATIŠČ

SNEŽNE VERIGE

STREŠNI KOVČKI

NOSILCI ZA KOLESA

več kilometrov, a mora biti sila previden s stopalko za
plin, saj se ob zaznanem večjem naporu nemudoma
vklopi bencinski motor. Sprva me je to motilo in sem
grajal motor, da se vklaplja prehitro, a se hitro vklaplja
z razlogom. Njegovo poslanstvo je, da vas čim hitreje
in najbolj enostavno pripelje do želene hitrosti in ko jo
enkrat dosežete, pride na svoj račun elektro motor, ki
skrbi za nizko porabo, obenem pa je sposoben poganjati
Ioniqa na čisto elektriko tudi do hitrosti 120 km/h.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
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štirivaljni, vrstni, bencinski+elektro
1.580 ccm
77,2 +32 kW (141 KM)
147 Nm pri 4.000 vrt/min
samodejni 6-stopenjski
10,8 s (0-100 km/h)
185 km/h

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

5,6 l/100 km
92 g/km
4.470 / 1.820 / 1.450 mm
1.445 kg
45 l
443 l
28.490 EUR

Matsport d.o.o.
Brnčičeva 9
1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01 563 17 70
info@matsport.si
www.matsport.si
Delovni čas:
Pon-pet: 8 - 18h, sob: 8 - 12h

SVETOVANJE IN PRODAJA
STROKOVNA VGRADNJA
GARANCIJA
PLAČILO NA OBROKE
KAKOVOSTNE BLAGOVNE
ZNAMKE
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Test: Nissan Navara NP300

MODERNA MULA
Ž

e takoj se vidi, da je nova Navara oblikovana v
skladu s preostalimi hišnimi modeli. Še vedno
gre za 5,3 metra dolg in več kot dva metra
širok delovni poltovornjak. Sedaj je njegova
oblika z bolj zaobljenimi linijami veliko bolj prijazna in
prijetna na pogled. Spredaj se bohoti visoko postavljena
maska, delno oblečena v krom, katerega najdemo tudi
na obrobah spodnjih luči. Kromirani so še strešni nosilci,
ohišja ogledal, prednji zaščitni rollbar, stranski vstopni
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Nissanova Navara v svoji že 12. generaciji ni več zgolj robusten,
delovni stroj, temveč poltovornjak, s katerim se da normalno,
dokaj udobno peljati tudi po običajnih cestah, kar za prejšnje
modele ni veljalo.

stopnici in dvokraki rollbar na kesonu, ki je zaščiten z
aluminijastnim rolojem. Za končni videz poskrbijo tudi
ravno pravšnja 18-palčna lita platišča, polni LED žarometi
in nenazadnje izstopajoča oranžno peščena barva
karoserije.
Malo manj izstopajoča je notranjost Navare, ki jo že
poznamo iz modelov Qashqai in X-Trail, a moramo
priznati, da ji robusten, plastičen videz kar paše.
Nenazadnje je to v osnovi še vedno brezpogojno
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delovni stroj, ki lahko na kesonu pelje več kot tono robe,
za seboj pa vleče do 3,5 tone težak tovor. Zato Nissanu ne
moremo zameriti, da ni za novo Navaro izdelal popolnoma
novo, čisto svežo notranjost, čeprav bi malce več lahko
naredili na samem volanskem obroču, tako na obliki kot
na krmilnem sistemu. Posebej pri nižjih hitrostih je volan
izredno trd in težak, za nameček tudi ni nastavljiv po
globini. Med drugim je na sredi armature multimedijska
naprava s sicer ne največjim ekranom na dotik in ne
najboljšo grafiko, a je meni preprost za uporabo, podpira
tudi navigacijo in 360-stopinjski pregled okrog vozila. Ne
manjka niti povezljivost s telefonom, za višek udobja so
tu še usnjeno oblazinjenje, ogrevana prednja sedeža in
manjše panoramsko strešno okno. Ni pa pravega prostora
za shranjevanje potovalne prtljage, zato je priporočljivo
doplačati za aluminijast rolo za keson. Edini minus, ki mu
ga pripišem, je, da se stranica kesona ne zaklepa skupaj
s kabino, prav tako je potrebno rolo posebej odklepati
oziroma zaklepati. Kljub temu da je kabina dvodelna, je
prostor v drugi vrsti kar malce omejen. 190 cm visoki in
več zadaj ne boste sedeli udobno, saj prostora za glavo ob
normalnem sedenju praktično ni.
Največja novost pri novi Navari je večtočkovno vpetje na
zadnji premi, ki je zamenjalo za pick-upe sicer značilne
listnate vzmeti. S tem naj bi ublažili nadležno in neudobno
poskakovanje zadka pri vožnji brez večje obremenitve.
Nedvomno se v primerjavi s predhodnim modelom pelje

bolje, manj poskakuje, predvsem pri vsakodnevni
vožnji po običajnih cestah. A udobje vsakodnevne
vožnje še vedno ni na nivoju SUV-jev, kot je recimo to
uspelo doseči VW-jevemu Amaroku.
Zato pa se toliko bolje Nissanov delovni stroj odreže na
pravem terenu. Blato, sneg, pesek, visok naklon, tudi do
60 cm visoka voda, za Navaro ne predstavljajo nobene
prepreke. Pogon v osnovi poganja zadnji kolesi, voznik
pa ima na spodnjem delu sredinske konzole na voljo
stikala štirikolesnega pogona (vklop, zaklep, reduktor).
Za prenos moči skrbi 7-stopenjska avtomatika, ki delo
opravlja zelo dobro, če od nje ne pričakujete hitrosti
gladkega prestavljanja v stilu nemških limuzin. Za
premik dveh ton mase skrbi 190 KM in 450 Nm, ki jih
razvija 2,3-litrski turbo dizelski motor, ki deluje glasno
in robustno, a svojo nalogo pod končno črto gledano
opravlja odlično, saj v povprečju, tudi ob večjem
priganjanju, ne porabi več kot 10,5 litra na sto, ob
previdni vožnji po ravnem pa je žejen za dobrih 8 l.

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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Tekst in foto: Jan Grobelšek

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
2.298 ccm
140 kW (190 KM)
450 Nm pri 1.500 vrt/min
samodejni 7-stopenjski
11 s (0-100 km/h)
180 km/h
10,5 l/100 km
183 g/km
5.300 / 2.075 / 1.840 mm
1.958 kg
73 l
/
41.500 EUR
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Test: Kia Sportage 1.7 CRDi DCT City

Motor
+ oprema
= super KIA
Kiin najbolje prodajani kompaktni SUV
in tudi eden izmed najbolj priljubljenih
Kiinih modelov Sportage se je z
leti dodobra uveljavil med kupci s
svojo prostornostjo, z udobjem in z
lepo obliko. Sportage je v svoji četrti
generaciji postal še bolj atraktiven in
tehnološko dovršen. V ponudbi je tudi
zmogljivejša različica priljubljenega
1,7-litrskega dizla, ki smo jo tokrat
zapeljali na test.
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S

portage se pri nas v veliki večini proda v različici
z najosnovnejšim dizlom, to je 1,7-litrski turbo
motor z močjo 115 KM v kombinaciji z ročnim
šeststopenjskim menjalnikom, ki v praksi
prepriča veliko bolj kot same številke na papirju, zato
sem od napiljenega 1,7-litrskega agregata, ki dostavlja
141 KM, pričakoval veliko. Kot že rečeno, je že osnova
povsem dovolj zmogljiva za povprečnega, nezahtevnega
voznika, za tiste bolj dinamične pa je od samega

začetka v ponudbi dvolitrski dizel v različici s 185 KM
in štirikolesnim pogonom. Testni sportage predstavlja
nekakšno zlato sredino na področju zmogljivosti, kakor
tudi pri opremljenosti in končni ceni.
1,7-litrski turbo dizel razvija 141 KM in je serijsko sparjen z
novim, 7-stopenjskim avtomatikom z dvema sklopkama,
pogon pa je speljal izključno na prednji kolesni par.
7-stopenjski menjalnik DCT si je mogoče omisliti tudi v
kombinaciji s šibkejšo verzijo turbo dizla, a doplačilo zanj
znaša nič kaj skromnih 2.400 evrov.

Kombinacija močnejšega 1,7-litrskega dizla in
samodejnega menjalnika s pogonom na prednji kolesi
se nam zdi ena boljših opcij, celotno gledano. Moči je
dovolj tudi za bolj hitro vožnjo, menjalnik prestavlja
gladko in suvereno. Malce manj suveren je pri nizkih
obratih in pri manevriranju na parkiriščih, a ko se enkrat
peljemo hitreje, odlično opravlja svoje delo, pri čemer je
na račun ravno pravšnje moči in ne prevelike teže vozila,
sprejemljivo požrešen. V povprečju je pokuril med 6 in

7,5 litri na sto, a je seveda vse odvisno od voznikovega
stila vožnje in same poti (mestna, regionalna, avtocesta).
S stopnjo opreme City Eco, je sportage tudi dovolj
bogato založen s številno dodatno opremo, tudi nekaj
asistenčnih sistemov ima, nima pa zato usnjenega
oblazinjenja, panorame in še večjega osrednjega zaslona,
zaradi česar ni voznikova izkušnja prav nič slabša, če kaj,
je cenovno dostopna s 26.790 evri.
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štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.685 ccm
104 kW (141 KM)
340 Nm pri 1.750 vrt/min
samodejni 7-stopenjski
11,5 s (0-100 km/h)
185 km/h

Vse na enem mestu v primeru poškodb
in okvar vašega vozila.
Avtokleparske in avtoličarske storitve v Ljubljani.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

BERGANT

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

7,5 l/100 km
129 g/km
4.480 / 1.855 / 1.645 mm
1.545 kg
62 l
503 l
27.240 EUR

Avtokleparstvo

Avtoličarstvo

Imamo znanje tudi
za najzahtevnejša
avtokleparska popravila.

Uporabljamo najnovejšo
tehnologijo in spoštujemo
okoljske standarde.

Toča

Cenitev škod

Popravila poškod od toče
brez lakiranja in barvanja
vam prihranijo denar.

Nudimo pomoč in vodenje skozi
postopek uveljavljanja
odškodninskega zahtevka

www.avto-bergant.si
BERGANT avtoličarstvo in avtokleparstvo d.o.o.
Vrhovci, Cesta XVII 7, 1000 Ljubljana
E-naslov: servis@avto-bergant.si, Telefon: 01 256 10 24, Gsm: 041 684 042
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Losangeleški avtosalon 2017

NITI RAZOCARAL
NITI NAVDUŠIL

Eden največjih ameriških avtomobilskih salonov je v sončni in nič kaj zimski
Los Angeles privabil proizvajalce iz obeh strani Atlantika, ki niso prišli praznih
rok. Organizatorji so se tolkli po prsih in se hvalili, da je bilo na ogled kar 1.000
različnih vozil. Temu ne oporekamo, a dejstvo je, da L.A. žal ni postregel z veliko
pomembnimi debiji.
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Mazda6
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Ena zanimivejših premier je bila posodobljena
zastavonoša znamke Zoom Zoom, Mazda6, ki sicer ni
prejela vznemirljivih sprememb zunanjosti, a namesto
oblikovalcev so nadure delali inženirji, ki so poskrbeli
za nove nastavitve šasije, ki obljubljajo boljšo vodljivost,
več udobja in manj hrupa. V nasprotju pa bo veliko
hrupa povzročala zapeljiva Corvetta ZR1, kateri se je na
nastopu pridružila brezstrešna sestra s 755 konji v gobcu.
Kot je bilo pričakovati, so bile na ogled tudi specialitete
ameriškega trga. Med njimi je glavno vlogo igral Subaru
Ascent, novi veliki SUV, ki nam sicer ni dvignil utripa,
kakšni soccer mami pa zagotovo, še posebej, ko je
izvedela, da ima vgrajenih kar 19 prostorov, kamor lahko
njeni pretežki otročaji shranijo svoje gazirane pijače.
V istem segmentu bosta tekmovala preurejena Infiniti
QX80 in Lexus RX 350L, ki bosta namesto Subarujevih
devet posedla samo sedem potnikov. Ah, nam je veliko
bolj simpatičen terenski Jeep Wrangler, ki bo v letu
2020 na voljo tudi kot priključni hibrid.

718 GTS Boxster

XE SV Project 8
BMW i8 Roadster
Corvetta ZR1

P

od žarometi so se sicer bleščale mnoge novotarije,
a šlo je bolj za javne premiere kot za velika
razkritja. Mnogi proizvajalci se namreč odločajo,
da fotografije svojih novih vozil predstavijo
predhodno na družbenih omrežjih in ne v živo na
avtosalonu, s čimer obiskovalce prikrajšajo za tisti uau
efekt. Tako je bilo na primer s Porschejevima modeloma
718 GTS, na katera smo že čisto pozabili, saj so nam ju
Nemci pokazali pred dolgima dva mesecema.
Prava vrhunca avtomobilske razstave sta bila Mercedesov
CLS in BMW-jev i8 Roadster. Pri trikraki zvezdi so
svojo oblikovalsko ikono, ki je pravzaprav ustvarila
segment štirivratnega kupeja, v boj poslali našminkano
z osveženim stilom, naloudano s tehnologijo iz
prenovljenega razreda S in opremljeno z novo paleto
motorjev. Dolgo pričakovani i8 Roadster pa se zdi še
najbolj logična od vseh premier. Kalifornijci so namreč
nori na električne avtomobile, zaradi ugodne klime pa
radi šofirajo brez strehe nad glavo.
Lahko bi rekli, da se je med zvezde šova prav tako uvrstil
Aston Martinov Vantage, ki je v kričečem odtenku
fluorescenčno rumene prejel deljena mnenja. Resda je v
novi preobleki izgubil klasično lepoto predhodnika, toda
nam se nov videz prav dopade.
Tudi koncern JLR je sodeloval pri britanski ofenzivi.
Jenkijem se je poklonil svež Range Rover kot tudi
električni SUV I-Pace in njegov dirkaški brat eTrophy, ki
bo v letu 2018 tekmoval v povsem novi seriji. Ker je XE
SV Project 8 ravnokar postavil nov rekord za štirivratne
avtomobile na slavnem Nürburgringu, so na štant porinili
tudi njega.
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Aston Martin Vantage
Saleen S1

BMW M3 CS

Mercedes-Benz CLS

Mazda Vision Coupe
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Toyota FT-AC

“

Zadnja pomembnejša
razstava jeklenih
konjičkov v
letošnjem letu je
pokazala kar nekaj
raznovrstne sijoče
pločevine

Subaru Ascent

“

Lexus RX 350L
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Hyundai Kona

oglas
ZEPTER

GMC Sierra All Mountain
Nissan & Vojna zvezd

Jeep Wrangler Mopar

DESIGN

TECHNOLOGY

ART

Infiniti QX80

Potem so bili tu še obvezni pick-upi, ki postajajo vedno bolj absurdni. Hardcore GMC je na primer konceptu Sierra All
Mountain namesto koles namestil gromozanske tračnice in obvezno zimsko opremo. Impresiven prizor je pripravil tudi
Nissan, ki je v čast najnovejšemu celovečercu franšize Vojna zvezd razvil sedem vesoljskih konceptov, izmed katerih je
najbolj nor X-Trail (čel lužo mu rečejo Rogue) z masivnimi fiksnimi krili, laserskimi topovi in droid robotom.
Zadnja pomembnejša razstava jeklenih konjičkov v letošnjem letu ni bila nezanimiva, saj je pokazala kar nekaj raznovrstne
sijoče pločevine, vendar se mi v mislih že pripravljamo na detroitsko razstavo v januarju, ki obljublja veliko več razburjenja...

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

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

Veličastno flybridge jahto je nemogoče ignorirati, saj z drznim profilom, ki
spominja na puščico, s temnimi metalik toni in z velikimi steklenimi površinami
takoj zahteva pozornost. Kot naslednica mnogih ikoničnih jaht je 100’ Corsaro
opremljena z vsemi tehnološkimi inovacijami, ki jih Riva premore, seveda pa bo
ponujala tudi značilno športno zmogljivost ter ogromno udobja za lastnika in
njegove goste. Od Rive kaj manj tudi nismo pričakovali.
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Riva 100’ Corsaro

OSVAJALKA
MORIJ
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črke C in z divanom, ki služi kot nizka miza za serviranje
slastnih aperitivov v absolutni zasebnosti. Tudi paluba
nižje razveseljuje s krasno zunanjo površino, idealno za
magično opazovanje sončnega zahoda.
Kokpit je mojstrovina sama po sebi, saj poleg pogleda
na najnovejše tehnološke sisteme za upravljanje plovila,
ponuja sijajen razgled na odprto morje iz udobja usnjene
garniture v barvi konjaka.
Ne potrebujemo posebej izpostavljati, da je pravzaprav

P

rečudovit ladijski trup v obliki puščice je oblečen
v metalik odtenek sive barve, ki se je uveljavil
kot moderna klasika Rivine flote. Za kontrast
poskrbijo ogromne steklene površine in črni
detajli na nadgradnji. Že na prvi pogled vemo, da
veličastna 30-metrska jahta ponuja dizajnerski šik in
luksuza na pretek.
Najlepše mesto za druženje ponuja sončna paluba, ki jo
je na željo stranke mogoče popolnoma personalizirati.
V osnovi so si Rivini oblikovalci ob flybridgeu zamislili
sproščujoč prostor za večerje al fresco, kot tudi zabave
ob sončnih dneh. Miza je obkrožena z veliko garnituro
v obliki črke L in s tremi stoli, še šest gostov bo svoje
zadnjice lahko parkiralo na sosednjih lounge stolih in
sofah, medtem ko jim bo posadka v baru pripravila
espresso, osvežilno pijačo ali tudi kakšen koktejl. Da jih
ob tem sonce ne bo preveč božalo, je celoten prostor
mogoče zaščititi z baldahinom v antracitno sivi barvi, ki
ga podpira okvir iz trpežnih ogljikovih vlaken. Če lastnik
rad poležava na soncu, mu bodo pri Rivi namesto garnitur
za posedanje namestili tri velike ležalnike, ohranili pa
eleganten navtični ambient, ki ga gradijo odtenki bele
in značilne akvamarin modre, prelep tik ter polirano
nerjaveče jeklo.
Odlično sproščanje ponuja tudi premec, opremljen s kar
petimi blazinami za sončenje, z radodarno sofo v obliki
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celoten interier umetnina, ustvarjena s pomočjo
najboljših italijanskih imen. Na glavni palubi kraljuje
črtast orehov les z elementi poliranega nerjavečega jekla
skupaj s temno rjavim usnjem, ki pokriva dele stropa
in sten ter nekatere kose pohištva, kot je na primer
kavna mizica v salonu. Slednjo obkrožajo razkošna sofa
znamke Minotti in moderna rdeča naslanjača, ki ju je
dostavil dolgoletni partner Rive, Poltrona Frau. Ambient
zaokrožujejo lične zavese in okrasne blazine iz kašmirja

francoske modne hiše Hermès.
Ob salonu je jedilnica, v kateri glavni kos predstavljajo tla
iz prestižnega marmorja Calacatta. Na njem stoji velika
steklena miza, ob kateri lahko na krem stolih obeduje
osem oseb. Gurmanske kreacije bo kuhar pripravljal v
sodobni ladijski kuhinji, opremljeni z aparati priznanih
proizvajalcev.
Še naprej proti premcu se nahaja prostorna suita lastnika,
ki je zaključena v enakem sofisticiranem dekorju kot

salon. Ob vratih se nahaja walk-in garderoba, velikodušna
postelja pa leži nasproti zrcalne stene z integriranim TV
ekranom, za katero je kopalnica v marmorju.
Stopnice v avli vodijo do spodnje palube, kjer se lahko
gostje odpočijejo v štirih luksuznih kabinah, od katerih
imajo vse lastno kopalnico. Elegantna igra lesa, usnja
in jekla se nadaljuje, kot tudi pozornost do najmanjših
detajlov.

Poleg izjemnega udobja Riva 100’ Corsaro ponuja še
športno zmogljivost, ki jo omogoča motor z 2.435
konjskimi močmi. Ob potovalni hitrosti 23 vozlov jahta
doseže 310 navtičnih milj, kar po domače pomeni
idilično potovanje iz Kopra do mondenega Dubrovnika.
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bigg-r.com

oglas
Big R

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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F1 - VN Brazilije

VETTEL Z OSTRIM
STARTOM DO
ZMAGE

Na startu se je najbolje odrezal Vettel iz drugega startnega mesta, ki je v prvi
ovinek pripeljal pred Bottasom in prevzel vodstvo na dirki, katerega do konca
dirke ni izpustil iz rok. Hamiltonu je po startu iz boksov do konca dirke uspelo
priti do odličnega četrtega mesta.
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azburljivo dirko za VN Brazilije je tako dobil
Vettel pred Bottasom in tretjim Räikkönenom,
katerega je Hamilton v zadnjih krogih tudi
dohitel, a mimo ni mogel priti, zato se je moral
zadovoljiti s četrtim mestom.
Na stezo je že v prvi minuti zapeljal varnostni avto
zaradi izleta Ricciarda, ki se je zapletel z Vandoornom
in Magnussenom zaradi trčenja med Oconom in
Grosjeanom, kjer je moral Ocon prvič v svoji karieri
odstopiti. Varnostni avto je nato vse dirkalnike
pospremil na vožnjo skozi bokse, kar je Ricciardio

izkoristil za postanek.
Svetovni prvak Hamilton se je do desetega kroga prebil
med dobitnike točk na deseto mesto, do 21. kroga se
je nahajal že na petem mestu. V 28. krogu je v bokse
zapeljal Bottas in tako pod pritisk postavil Ferrari, saj
se Vettel ni uspel oddaljiti na več kot 1.6 sekunde od
drugega Bottasa. Vettel je takoj zapeljal v bokse in se
vrnil na stezo tik pred Bottasom. Če bi v bokse zapeljal
krog pozneje, bi najverjetneje izgubil vodstvo. Prav tako
sta po nove gume zapeljala Verstappen in Räikkönen
in vodstvo je tako prevzel Hamilton, ki je uspel z že

obrabljenimi gumami voziti enako hitre kroge kot sicer
vodilna Vettel in Bottas s svežimi pnevmatikami.
Räikkönen je na četrtem mestu vozil po pol sekunde na
krog hitreje od Bottasa in ga tudi ujel, vmes pa postavil
nov najhitrejši krog na dirki, katerega je krog kasneje
izboljšal Verstapen na petem mestu. Hamilton je na svoj
prvi postanek zapeljal v 44. krogu in se na stezo vrnil
na peto mesto z 18 sekundami zaostanka za vodilnim
Vettlom. V 59. krogu je uspešno, brez težav prehitel
Verstappna in prevzel četrto mesto, s katerim se je moral
na koncu zadovoljiti, saj ni mogel mimo tretjega Kimija,
ki se je ob branjenju pred Hamiltonom povsem približal
vodilnemu dvojcu Vettel, Bottas. Za Hamiltonom na
četrtem mestu so končali Verstappen pred Ricciardom,
Massa pred Alonsom in Perezom, deseterico pa je
zaključil Hulkenberg.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC

Rezultati VN Brazilije:
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1.

Sebastian Vettel
Ferrari

4.

Lewis Hamilton
Mercedes

7.

Felipe Massa
Williams

2.

Valtteri Bottas
Mercedes

5.

Max Verstappen
Red Bull Racing

8.

Fernando Alonso
McLaren

3.

Kimi Räikkönen
Ferrari

6.

Daniel Ricciardo
Red Bull Racing

9.

Sergio Perez
Force India
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F1 - VN Abu Dabija

MERCEDESU ZA
KONEC SEZONE
DVOJNA ZMAGA

Zadnjo dirke sezone 2017 je z dvojno zmago prepričljivo dobil Mercedes z
Bottasom na najvišji stopnički, drugi je bil svetovni prvak Hamilton, tretji pa
Vettel s Ferrarijem.
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premljali smo celotno gledano zelo dolgočasen
finale sezone, saj kakšnega resnejšega boja za
najvišja mesta nismo videli, ker sta mercedesa
na startu ohranila svoji poziciji, kakor tudi
preostalih 10 dirkačev za njima. Dober boj za četrto
mesto sta uprizorila Ricciardo in Räikkönen, kjer se je
Avstralec uspel ubraniti in četrto mesto držati do 21.
kroga, ko je moral odstopiti zaradi okvare vzmetenja.
Na startu sta lepo predstavo uprizorila tudi Grosjean in
Stroll za trinajsto mesto. Skozi celo dirko sta se tesno
borila Massa in Alonso, kjer je slednji končal kot deveti,
Massa pa je svojo zadnjo dirko v karieri končal na
desetem mestu.
Bottas je celotno dirko kontroliral in držal Hamiltona na
varni razdalji dveh sekund, njegovo vodstvo je bilo za
trenutek vprašljivo le, ko je Hamilton po Bottasovem
prvem postanku ostal na stezi krog dlje, a mu ni uspelo
privoziti dovolj prednosti, da bi po svojem postanku
prehitel moštvenega kolega.
Druga polovica dirke je tako spominjala na superiorno
dominanco Mercedesa iz leta 2014 in 2015, saj sta
Bottas in Hamilton vozila povsem svojo dirko, tesno
drug za drugim in iz kroga v krog povečevala prednost
pred tretjim Vettlom, ki je na koncu skozi cilj pripeljal z
več kot dvajset sekundnim zaostankom za srebrnima
puščicama. Še dodatnih 20 sekund za Vettlom je
zaostal Räikkönen, za njim pa se ga je vso dirko
tesno držal edini preostali Red Bull s Verstappnom za
volanom. Räikkönen in Vettel sta po dirki povedala, da
je bila dirka izjemno dolgočasna, saj sta morala paziti
na porabo goriva, zato nista mogla zares dirkati. Tudi
Verstappen z dirko ni bil zadovoljen, saj je vsekozi vozil
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tesno za Räikkönenom, a ta je vozil ravno toliko hitro,
da Verstappen ni mogel mimo.
Vettel si je s tretjim mestom zagotovil drugo mesto
med dirkači, Räikkönen pa zaradi ponovnega odstopa
Ricciarda četrtega, kar zanj ni predstavljajo seveda
nikakršnega uspeha. Šteje samo prvo mesto in tega je
zasluženo četrtič v karieri osvojil Lewis Hamilton.
Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC

Rezultati VN Abu Dhabija:
1.

Valtteri Bottas
Mercedes

4.

Kimi Räikkönen
Ferrari

7.

Sergio Perez
Force India

2.

Lewis Hamilton
Mercedes

5.

Max Verstappen
Red Bull Racing

8.

Esteban Ocon
Force India

3.

Sebastian Vettel
Ferrari

6.

Nico Hulkenberg
Renault

9.

Fernando Alonso
McLaren
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MotoGP - VN Valencije

NOVI STARI
PRVAK
Za najboljše motocikliste sveta se je letošnja sezona zaključila z novim, s starim
svetovnim prvakom Marcom Marquezom. Na dirko za VN Valencije je Marc
Marquez zakorakal s kar 21 točkami prednosti pred Andreo Doviziosom in si
pred zadnjo dirko sezone 2017 zagotovil najboljši startni položaj. Italijan pa
je bil s ponesrečenim devetim startnim mestom vse dlje od želenih sanj o
svetovnem prvaku.
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odstop Doviziosa šel na roko.
Marc Marquez je svetovni prvak prvič postal leta
2010 v 125-kubičnem razredu. Leta 2012 je slavil v
razredu moto2. Nato je sledil prestop med elito. Že
v krstni sezoni med elito je leta 2013 postal svetovni
prvak, uspeh ponovil leta 2014, ko je dobil uvodnih
deset dirk, temu pa dodal še naslova v letih 2016 in
2017. V sezoni 2017 je skočil v vodstvo po zmagi na
Sachsenringu, a tega po smoli v Silverstonu prepustil
Andrei Doviziosu na Ducatiju. Letos je osvojil tudi
nagrado za najboljšega v sobotnih kvalifikacijah ter
prestižen avtomobil BMW M4 CS za najboljšega dirkača
na treningih že petič zapored. A šlo je vse prej kot
zlahka, saj je zabeležil kar 27 padcev v eni sami sezoni.
Bronasto kolajno za tretje mesto v skupnem seštevku
je prejel Maverick Viñales, srebrna medalja je pripadla
Andrei Doviziosu, ki se je do samega zaključka sezone
boril za naslov skupaj s prvakom Marcom Marquezom.
Dirkač moštva Ducati, za katerim je najboljša sezona
med elito, je moral na koncu priznati premoč sedem
let mlajšemu Špancu in mu tudi pošteno čestital za
zasluženo osvojeni naslov prvaka. Dovi je na rdečem
motociklu v letošnji sezoni presenetil prav vse. Slavil
je na kar šestih dirkah (Mugello, Barcelona, Spielberg,
Silverstone, Motegi in Sepang) in temu dodal še eno
drugo in eno tretje mesto. V naslednjem letu bo

T

o je že četrti naslov za Katalonca v razredu
motoGP pri 24 letih, skupno pa kar šesti.
Dosežek Marqueza je še toliko bolj fascinanten,
saj je v petih sezonah razreda motoGP le enkrat
naslov prepustil Lorenzu. Kljub temu da jih Katalonec
šteje sedem let manj kot Dovi, je v bitkah za naslov
precej bolj izkušen, z osmim »pole« sezone, skupno
pa že 73. v karieri neustavljivi Marquez beleži tudi ta
rekord. Odlične kvalifikacije je pred zadnjo letošnjo
dirko znova odpeljal Johann Zarco, ki si je priboril
drugi startni položaj in je tako še četrto zaporedno
dirko, skupno šesto, začel s prve startne vrste. Da se
ob koncu sezone vse bolj prebuja moštvo Suzuki, je še
enkrat več potrdil Andrea Iannone, ki si je privozil tretji
startni položaj. Trideset krogov dolgo dirko je najbolje
začel Marc Marquez, ki je brez težav ohranil vodstvo v
zahtevnem in zelo ozkem prvem zavoju. Hrbet mu je
takoj po startu kril moštveni kolega Dani Pedrosa, ki
se je s petega startnega mesta prebil na drugo, a ga je
kmalu dohitel in prehitel Johann Zarco. Dobro je dirko
začel tudi Andrea Dovizioso, ki se je v upanju na krstni
naslov že v uvodnih krogih z devetega prebil na peto
mesto, pred njim je bil Jorge Lorenzo. Slab začetek dirke
je bil za oba dirkača tovarniške Yamahe, Valentino Rossi
je vozil na sedmem, Maverick Viñales na skromnem
14. mestu. Osemnajst krogov pred koncem se je na
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Lorenzovem motociklu pojavilo obvestilo, naj nastavi
motocikel na nastavitev številka 8. S tem so jasno
izrazili zahtevo, da mora predse spustiti Doviziosa, ki je
v Chesteju še vedno vozil na petem mestu in bil v igri
za prvi naslov med elito. Kljub večkratnim opozorilom
moštva se Jorge za to ni zmenil in je še naprej vozil pred
moštvenim kolegom. V vodstvu je bil Zarco, lovil ga je
Marquez, tretji je bil Pedrosa. Za četrto mesto sta se
borila Lorenzo in Dovizioso. Enajst krogov pred koncem
je vodstvu prekipelo in Lorenzu kar preko table na ciljni
ravnini sporočilo, naj izgubi eno mesto in s tem predse
spusti Dovija. Sedem krogov pred koncem je bilo skoraj
usodnih za Marqueza, ki je storil napako, zapeljal s
steze in se za las ognil padcu. Zarco je ostal v vodstvu,
Pedrosa je bil drugi, Lorenzo in Dovizioso pa sta se
borila za tretje mesto. Že v naslednjem krogu sta oba
Ducatija storila napako in padla. Lorenzo je odstopil,
Dovi je sicer pobral motocikel, a se je zavedal, da je
sanj o naslovu konec, saj je bil Marc še vedno na pisti. V
ospredju sta v senci bitke za naslov prvaka, neverjetno
bitko za zmago uprizorila Pedrosa in Zarco, v kateri sta
se v zadnjem krogu velikokrat prehitela in borila tudi za
ceno padca. Pedrosa je vnovčil vse svoje izkušnje in se
tako v cilj pripeljal kot prvi ter prišel do druge zmage
v sezoni. Kljub napaki, zaradi katere je skoraj padel, je
dirko na tretjem mestu zaključil Marquez, kateremu je
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vsekakor skušal dodati še tisto malo več, da mu
bo morda le uspelo. Tisto malo več bodo poskusili
iztržiti tudi ostali dirkači elitnega razreda. Obeta se
nekaj novincev, z gotovostjo pa lahko trdim, da
bomo najizkušenejšega med njimi spremljali še
lep čas. »MotoGP brez mene bi bil kot svetovno
prvenstvo v nogometu brez Italije,« je v šali dejal
Rossi. Pa še res je! Že naslednjega dne po tem, ko se
je svetovno prvenstvo zaključilo, so dirkači opravili

s prvimi testiranji za novo sezono. Dan v Valenciji
je zaznamovalo več neprijetnih padcev. Valentino
Rossi je po trku v zaščitno ogrado v prvem delu
testiranja povsem uničil svoj motocikel, le nekaj
minut za njim je padel Alvaro Bautista (Pull&Bear
Aspar) in šepajoč zapustil dirkališče. Tudi za
novince so potekala testiranja v znamenju padcev.
Kljub nesreči je Franco Morbidelli dan končal na 16.
mestu, mesto za njim je osvojil dirkač LCR Honde,
novinec Takaaki Nakagami. Piše se novo leto, novi
obrazi in stari borci za zmage.

Tekst: Jana Mihor
Foto: ISC, Janez Papež
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