Avtomobil je car! Avtomobil je ena od največjih človekovih iznajdb in je nadgradnja iznajdbe kolesa. Karlu
Benzu se leta 1885, ko je predstavil prvi avtomobil, ki je
bil mala kočija z miniaturnim bencinskim pogonskim
agregatom, najbrž niti ni sanjalo, kakšno revolucijo bo
avtomobil povzročil v naslednjih stoletjih in da jih bo
leta 2017 po svetu vozilo že preko milijardo. Danes si
življenja brez avtomobila niti ne moremo predstavljati. Pred tisoč leti človek sploh ni mogel potovati in
je bil obsojen, da je živel v ozkem območju, kjer se je
lahko gibal. Z iznajdbo kolesa in posredno voza je bilo
človeku omogočeno potovanje po kopnem. Vendar
ob pomanjkanju cest in dobrih kočij je potovanje med
evropskimi prestolnicami takrat trajalo več tednov.
Danes se lahko z avtomobilom pripeljemo iz Ljubljane
do sosednjih prestolnic v pičlih 4 urah. Slovenci oziroma naši predniki nismo kaj dosti zaostajali za razvojem
v svetu, saj so naši arheologi na Ljubljanskem barju
odkrili 5200 let staro kolo, Baron Anton Codelli je že
13 let po predstavitvi prvega avtomobila z Benzvelom
pridrvel v Ljubljano. Seveda je požel veliko zanimanje
in čudenje, pa tudi negodovanje. Tako je tudi danes.
Tisti, katerim je avtomobil nujno potreben, ga hvalimo, zapečkarji ga karajo in sovražijo. Baron Codelli se
je po Sloveniji vozil svobodno in v vožnji neizmerno
užival. Avta ni bilo treba registrirati, zavarovati, ni bilo
policije, seveda ni bilo niti pravih cest. Danes je drugače. Ob neštetih predpisih, omejitvah in zagroženih
kaznih uživanja z avtomobilom ni več, mogoče samo
za kakšne hrabre izbrance. Prvo pravo betonsko cesto,
kjer se ni prašilo, smo Slovenci dobili v 30 letih prejšnjega stoletja in je peljala od Ljubljane do Bleda. Takrat
je bilo v Sloveniji mogoče že 2000 vozil skupaj s tovornjaki. Danes jih je preko milijona in praktično vsak
drugi Slovenec poseduje avtomobil. Včasih je bil za
povprečnega Slovenca nakup avtomobila ogromen
luksuz, a gorivo je bilo praktično brezplačno. Danes je
obratno. Če ste zaposleni, dobite avto na kredit, avto
brez vloženega evra, za rabljenega pa je treba dati
mesečni zaslužek, a vzdrževanje in gorivo je astronomsko drago.
Kljub vsem sovražnikom avtomobila je večina
Slovencev v svoje avtomobile zaljubljena in tako je
tudi prav, saj je avtomobil človekov prijatelj, ki nam
je polepšal in poenostavil naša življenja. Tudi njegov
hrup in onesnaževanje okolja bo človek odpravil in z
lahkoto lahko zaključim: »Avtomobil je car!«
Matjaž Tomlje
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Za vse prispevke veljajo avtorske pravice in so
zaščiteni. Nenaročenih rokopisov ne vračamo.
Vse pravice so pridržane. Ponatis celote ali
posameznih delov je dovoljen samo s pisnim
privoljenjem uredništva, enako kot vsako drugo
mehansko ali elektronsko razmnoževanje.
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Mercedes-Benz razred X
Razred X je najnovejši model v obsegu široke palete
Mercedes-Benzovih modelov, ki bo tako zapolnil še
en nišni razred, v katerem do sedaj ni bil prisoten.
Zasnovan je na platformi Nissanove Navare, od katere
je podedoval večino tehnike, oblikovna podobnost
pa je najbolje razvidna iz boka. Zelo podoben je tudi
zadek, medtem ko je spredaj povsem samosvoj z
veliko zvezdo na sredini, ki jo obdajata dve masivni
lameli znotraj maske.
Razred X v primerjavi s konkurenti, ki jih niti ni tako
malo, stavi na svoj moderni dizajn, zmogljive vozne
lastnosti, na varnost, podprto z asistenčnimi sistemi, na
udobje vožnje, kakor tudi na kakovostne materiale v
notranjosti in samo ergonomijo, ki jo ustvarja ambient
v kabini. Poleg tega, da je pravi delovni stroj, je hkrati
sposoben tudi kakovostne vsakdanje vožnje po
navadnih cestah.
X je zmožen broditi po do 60 centimerov visoki vodi
oziroma blatni kopeli, na kesonu lahko pelje več
kot tono tovora, za seboj pa lahko vleče do 3,5 tone

Seat Arona
Slovenskim kupcem je na voljo novi mali športni terenec,
Seatov drugi v ponudbi, ki je nastal na osnovi priljubljene
Ibize.
Arona je oblikovno podobna večji Ateci, a vseeno dovolj
samosvoja, da je na cesti ne bo težko prepoznati. Od Ibize
je daljša za 8 in višja konkretnih 10 centimetrov. Zunanja
podoba sledi Seatovemu oblikovalskemu jeziku z ostrimi
linijami, ki zaznamujejo tudi notranjost vozila, katero že
poznamo iz preostalih sorodnih modelov. Za dodaten
atraktiven izgled poskrbijo našpičena stranska ogledala
in LED luči tako spredaj kot zadaj v značilni trikotni obliki
in unikatna C-stebrička s črko X, vgravirano na okrasni
element, ki poudarja značilne poteze križancev.
Arona nudi številne možnosti personalizacije, kot so
dvobarvna zunanjost karoserije in strehe in barvni vložki
v kabini, kar naj bi pritegnilo predvsem mlajšo populacijo.
Skupno je na voljo kar 68 barvnih kombinacij. Prtljažnik
z dvojnim dnom ponuja v osnovi za 400 litrov prtljage, s
podrtjem zadnje klopi ga je mogoče povečati na 1.280
litrov.
V ponudbi so vse varnostne-asistenčne tehnologije
iz višjih modelov, kakor tudi možnosti povezljivosti.
Ergonomijo notranjosti dodatno popestri ambientalna
osvetljava, ki jo najdemo na spisku dodatne opreme.
Motorno paleto sestavljajo trije bencinski motorji, dva
dizelska in 1,0 TGI s pogonom na stisnjen zemeljski plin.
Odvisno od motorja je na voljo ročni menjalnik s petimi
prestavami oziroma s šestimi, kakor tudi 7-stopenjski
DSG.
Na voljo so štirje paketi opreme, vstopni Reference,
nadgradnja slednjega Style, ter dva individualna paketa
Xcellence in FR, ki predstavljata vrh ponudbe. Za vstopni
model bo potrebno odšteti vsaj 14.990 evrov, oziroma
tisočaka manj v primeru financiranja.
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težak tovor. Da plezanje v hrib ne bo problem, je od
tal oddaljen 221 milimetrov in opremljen z vklopljivim
štirikolesnim pogonom ob doplačilu za različici X220
in X250d. V osnovi imata sicer ti pogon speljan zgolj na
zadnji kolesni par in sta sparjeni z ročnim 6-stopenjskim
menjalnikom, pri različici X250d z močjo 190 KM je na
voljo tudi samodejni 7-stopenjski menjalnik.
Cene se pričnejo pri 36.130 evrih za golo osnovo v obliki
modela X220d z opremo Pure - brez štirikolesnega
pogona, za trenutno najzmogljivejšo različico X250d
4MATIC pa je potrebno odšteti vsaj 39.540 evrov.
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Hyundai i30 N

Kia Stinger
Novi Stinger uteleša zmogljivost športnega avtomobila in
udobje elegantnega kupeja. Njegova podoba je markantna
in izstopajoča iz vseh zornih kotov, saj so mere avtomobila
prilagojene zadnjemu pogonu, kar pomeni, da ima spredaj kratek
previs z dolgim pokrovom motorja, padajočo strešno linijo, dolgo
medosje, zadaj pa dolg previs, ki daje avtomobilu močan, širok
videz, k čemur pripomorejo tudi zadnji LED žarometi, ki so med
seboj povezani in se z odsevnik zajedajo tudi v bok vozila. Spredaj
je značilna maska v obliki tigrovega nosu nekoliko ožja, pod njo
je velika reža za zajem zraka. Atraktiven pogled dopolnjujeta še
dve globoki odprtini za zrak, vsaka na svoji strani, in LED žarometi,
ki segajo konkretno nazaj v pokrov motorja. K izstopajoči podobi
pripomoreta tudi dve stranski odprtini za zajem zraka, zadnji
difuzor in posebej oblikovana lita platišča v velikosti od 17 do 19
palcev, ki jih pri različici GT objemajo Brembove zavore z rdečimi
čeljustmi.
Različica GT predstavlja tudi vrh ponudbe in je opremljena z
bencinskim, 3,3-litrskim šestvaljnim motorjem, ki premore 370
KM in 510 Nm navora, kar vozilu omogoča pospešek do stotice v
manj kot petih sekundah in doseže končno hitrost 270 km/h. Za
evropski trg bo vsekakor bolj primerna dizelska izvedenka z 200
KM in z možnostjo izbire zadnjega oziroma štirikolesnega pogona.
V ponudbi je tudi vstopni bencinski motor z 255 KM in izključno
s pogonom na zadnji kolesi. Vsi motorji so serijski, sparjeni z
8-stopenjsko avtomatiko, ročnega menjalnika v ponudbi ni.
V potniški kabini voznika pričaka športno eleganten ambient
z okroglimi zračnimi režami, s športno oblikovanim volanom
in športnimi sedeži, z nizkim položajem sedenja in s povsem
na novo oblikovanim osrednjim zaslonom na dotik v velikosti
do 8 palcev. Voznik lahko preko stikala na medsedežni konzoli
preklaplja med petimi različnimi voznimi programi in po novem
spremlja potovalne informacije na vetrobranskem steklu preko
head-up zaslona.
Poleg najzmogljivejše različice GT sta v ponudbi še dve, in sicer EX
in GT-Line. EX z bencinskim motorjem predstavlja vstopni model,
ki je na voljo od 45.590 evrov dalje (vključen popust v višini 5.000
evrov), GT-Line je dražji za štiri tisočake, za pravega GT-ja pa bo
potrebno odšteti vsaj 59.990 evrov.
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Hyundaijevi nastopi v znamenitem
prvenstvu WRC so botrovali k temu, da so
Korejci v svojo ponudbo, prvič v zgodovini
znamke, umestili cestno različico dirkalnega
avtomobila, za osnovo pa so vzeli priljubljen
model i30.
I30 N bo športni hot-hatch za prave puriste,
saj si ga bo mogoče omisliti zgolj z ročnim
6-stopenjskim menjalnikom, kupci pa bodo
lahko izbirali med dvema različicama. V
osnovi model N razvija okroglih 250 KM, v
različici N Performance, ki je dražja za pet
tisočakov, pa kupec prejme praktično vso
možno dodatno opremo in navit motor na
275 KM. Na voljo bo tudi opcijski paket Performance, s katerim kupec prejme večjo moč motorja in večja platišča, seznam
dodatne opreme tako ostane še vedno odprt. 27.990 evrov je potrebno odšteti za osnovni model N, 32.990 evrov pa za do
zob oboroženega z vso opremo model N Performance.
V osnovi je i30 N oblečen v rdečo barvo, značilna dirkaška modra preobleka je možna ob doplačilu. Karoserija seveda
izstopa po razširjenih kolotekih, posebnih platiščih v velikosti 18 ali 19 palcev, velikih odprtinah za zajem zraka in športnih
odbijačih, ne manjkata niti dve veliki izpušni cevi in
strešni spojler. Voznik lahko glede na način vožnje
vpliva tudi na sam zvok izpušnega sistema. Za
prilagajanje zvoka poskrbi aktivna loputa končnega
dušilca, ki omogoča pravo dirkaško rohnjenje, lahko
pa poskrbi, da izpušni cevi oddajata bolj umirjene, a
še vedno dovolj globoke tone.
Notranjost zaznamujejo dirkaško oblikovani sedeži,
ki so na voljo v blagu ali kombinaciji usnja in velurja,
piko na i pa ji dodajo posebni modri šivi in okrogla
ročica ročnega menjalnika.
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Dacia Duster

Škoda Karoq
Škoda Karoq je povsem na novo razvit kompaktni športni terenec, ki je tako kot večji brat Kodiaq ime dobil iz besednjaka
staroselcev plemena Aleutov. Njegov sodoben, dinamičen dizajn sledi oblikovalskemu slogu znamkinih novih SUV-jev in
tako kot drugi Škodini modeli nudi izjemno prostorno notranjost in velik prtljažnik (521 litrov), nove asistenčne sisteme
za večjo varnost in udobje, full LED-žaromete. Kot prvi Škodin model nudi tudi aktivni informacijski zaslon z možnostjo
programiranja. V ponudbi je pet motorjev (dva bencinska in trije dizelski) s skupnim razponom moči od 115 KM do 190
KM. Z izjemo najmočnejšega dizla je vse agregate mogoče kombinirati bodisi s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom
bodisi s 7-stopenjskim menjalnikom DSG. Motor 2.0 TDI s 190 KM pa je serijsko opremljen s štirikolesnim pogonom
in 7-stopenjskim menjalnikom DSG. Rešitve, kot sta denimo sistem zadnjih sedežev VarioFlex in virtualno pedalo za
Novinarska
konferenca
prostoročno
odpiranje prtljažnika, dopolnjujejo ponudbo domiselne opreme za Škodin novi kompaktni SUV.

ŠKODA KAROQ

Petr Podlipný, direktor znamke
Jernej Leben, produktni marketing
1

Petr Podlipný, direktor znamke
Jernej Leben, produktni marketing

Hyundai i30 Fastback

Novinarska konferenca ŠKODA KAROQ 2017

Hyundai je v modelno paleto družine i30 vključil še zadnji člen, poleg hatchbacka, karavana in športnega N-a, je i30 sedaj
na voljo tudi kot 5-vratni kupe oziroma Fastback. Grajen je ne enaki platformi kot preostali člani družine i30. V primerjavi
s hatchbackom je za 115 mm daljši in 30 mm nižji. Prednja maska je postavljena nekoliko nižje, s čimer so oblikovalci
optično razširili prednji del vozila in mu zagotovili bolj športen in agresiven videz. Tudi zadek vozila deluje športno, z nizko
padajočo streho in z integriranim spojlerjem. V notranjosti je Fastback podedoval vso tehniko in elemente od sorodnih
modelov, tako je serijsko opremljen s 5-palčnim ekranom. Na voljo je cel kup varnostno asistenčnih sistemov, nekaj
najpomembnejših je serijskih, s čimer Hyundai ponuja najboljši serijski varnostni paket v svojem razredu. V ponudbi so
štirje paketi opreme in dve bencinski motorni različici. Obe motorizaciji podpira turbina in sta serijsko sparjeni z ročnim,
6-stopenjskim menjalnikom. Pri močnejši izvedbi je za doplačilo 1.500 evrov na voljo tudi sedemstopenjski avtomatik.
Cene se gibljejo od 15.990 do 21.890 evrov, na voljo pa so seveda še številni dodatni paketi, ki lahko ceno dvignejo še za
nekaj tisočakov.
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Duster še vedno ostaja cenovno ugoden športni terenec,
ki se v drugi generaciji predstavlja z modernejšo zunanjo
obliko in s temeljito prenovljeno notranjostjo. Ponuja več
prostornosti kljub enakim meram, hkrati pa postreže z
občutno boljšo, bolj udobno lego na cesti.
Iz zunanjega vidika je Duster v osnovi ohranil svojo
prvotno podobo, a se na vsakem centimetru karoserije od
predhodnika temeljito razlikuje. Na prednjem delu so luči
z novim LED dnevnim podpisom postavili višje, ki skupaj
z osrednjo masko lepo tvorijo povezano celoto. Robustni
videz potencira še nov spodnji odbijač, ki sega višje proti
nosu vozila. Tudi zadek je temeljito osvežen s povsem
novimi, bolj kvadratastimi lučmi, preoblikovan in višje
pozicioniran je tudi zadnji odbijač.
Povsem osvežena je tudi notranjost novega Dusterja. Novo
obliko je dobil volanski obroč, ki je nastavljiv tudi po globini,
nova so stikala za upravljanje klimatske naprave, ki je prvič v
Dusterju avtomatska, na novo zasnovani so sedeži, ki nudijo
več bočne upore kakor tudi splošnega udobja, pri čemer je
prvič na voljo opcijski naslon za roke. Osrednji multimedijski
zaslon so oblikovalci postavili še nekoliko višje, zaradi
boljše preglednosti in lažjega upravljanja. Tudi na področju
varnosti je Duster napredoval.
Na voljo so trije paketi opreme: essential, comfort in
prestige, motorji pa ostajajo nespremenjeni. Na dizelski
strani torej 1.5 dCi v izvedenkah z 90 KM in s 110 KM,
pri čemer je močnejši dizel na voljo s štirikolesnim
pogonom, od paketa comfort naprej pa tudi s samodejnim
menjalnikom EDC6, ki ga ni mogoče kombinirati s
pogonom 4x4. Bencinarja sta prav tako dva, 1,6-litrski s 115
KM in 1,2-litrski s 125 KM. Oba sta na voljo s štirikolesnim
pogonom.
Vstopna cena znaša 12.990 evrov za osnovni model s
šibkejšim bencinskim motorjem, ki se lahko povzpne vse
do 18.990 evrov, kolikor je treba odšteti za najbolj založen
paket s 110-konjskim dizlom in s štirikolesnim pogonom.
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Volkswagen T-Roc
Najhitreje rastoči segment kompaktnih športnih
križancev je postal bogatejši še za enega člana, T-Roca,
prvega VW-jevega manjšega križanca.
Iz oblikovalskega vidika je novi T-Roc poleg VW-jevega
paradnega konja Arteona eden izmed atraktivnejših
in drznejših modelov znamke. Spredaj deluje nekoliko
zadržano, z visoko postavljeno masko in ozkimi
žarometi, ki ju lično obdaja kromirana obroba. Nekoliko
nižje samostojno stojita v ostri obliki dnevna LED
žarometa, ki hkrati opravljata funkcijo smernikov in
poskrbita za unikaten izgled T-Roca. Iz boka je pogled
bolj zanimiv, kratka previsa in široka koloteka, kakor tudi
serijski strešni nosilci dodajo avtomobilu terenski videz,
katerega popestrijo še plastične obrobe in lita platišča v
velikosti od 16 do 19 palcev. Stranska ostra linija se lepo
prelevi v ostre, tanke LED zadnje žaromete, ki skupaj s
privzdignjenim zadkom tvorijo izredno všečen dizajn.
Notranjost T-Roca je že poznana VW-jeva ergonomija
in je nekakšna mešanica Polove in Golfove notranjosti.
V ponudbi je tudi digitalna instrumentalna plošča, ki
opcijsko zamenjuje klasične analogne merilnike, s čimer
je novi T-Roc prvi model v segmentu, ki ponuja to izbiro.
Na voljo so številne možnosti personalizacije, skupno je
mogočih kar 24 barvnih kombinacij.
Na izbiro so trije nivoji opreme, T-Roc, Style in Sport, ter
številni dodatni paketi opreme, ki končno ceno lahko
dvignejo preko meje tridesetih tisočakov. Motorizacija
sprva vključuje štiri motorje, tri bencinske in enega
dizelskega. Za vstopni model z motorjem 1.0 TSI s 115
KM, z ročnim menjalnikom in s pogonom na prednji
kolesi je potrebno odšteti vsaj 18.646 evrov.
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modeli opremljeni z zračnim vzmetenjem, opcijsko je na
voljo tudi dinamično štirikolesno krmiljenje.
Z novim A8 so pri Audiju vpeljali novo poimenovanje
modelov, ki se bo preneslo še na preostale modele. Sprva
bosta na voljo zgolj dva motorja, 3.0-litrski z oznako 55
TDI, ki razvija 268 KM in trilitrski bencinar z oznako 55 TFSI
z močjo 340 KM. Kasneje se bodo ponudbi pridružile še
močnejše različice motorjev, tako bencinske kot dizelske.
Primerek, ki ga vidite na slikah, presega končno ceno 160
tisočakov.

Audi A8
Slovenskim kupcem je na voljo 4. generacija novega
paradnega konja znamke, modela A8, ki postavlja nove
standarde v segmentu prestižnih limuzin, saj je prvi
serijski avto, zasnovan za 3. stopnjo avtonomne vožnje.
Na voljo bo od 107.500 evrov dalje.
Audijeva največja limuzina je na trgu že od leta 1988,
takrat se je model imenoval V8 in se je v zgodovino
zapisal kot prvi avtomobil v svojem segmentu, ki je
serijsko ponujal štirikolesni pogon quattro. Leta 1994
so avtomobil preimenovali v A8, s čimer so lansirali
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prvo generacijo Audijeve zastavonoše. Sledila je druga
generacija, ki je bila na trgu prisotna do leta 2009, tretja
pa se je po cestah vozila do lanskega leta. Od leta 1994 so
proizvedli več kot milijon vozil, od tega je bilo v Sloveniji
registriranih 600. Pri uvozniku načrtujejo, da bodo do
konca leta slovenskim kupcem predali 40 vozil A8.
Novi Audi A8 s svojim svežim zunanjim dizajnom
naznanja začetek nove oblikovalske dobe za vso
znamko. Prav tako premierno predstavlja popolnoma
novo, digitalizirano notranjost, ki je za znamko takorekoč
revolucionarna. Popolnoma nov je osrednji vmesnik
na dotik v velikosti 10,1 palca, pod katerim se nahaja
še en digitaliziran ekran v velikosti 8,6 palcev, ki je
namenjen za upravljanje klimatske naprave, funkcij
udobja in za vnos besedila s prepoznavanjem pisave.
Ob aktivaciji kakršne koli funkcije uporabnik začuti
povratno vibracijo, prav tako preko zvočnikov zasliši
rahel klik. Zadevo se da v nastavitvah tudi izklopiti, tako
da drsenje po ekranu poteka gladko, brez povratnega
feedbacka. Namesto klasičnih merilnikov je za volanom
seveda aktivni informacijski zaslon v velikost 12,3 palca,
ki si ga voznik lahko personalizira po svojih željah in
mu prikazuje tisto, kar si sam v danem trenutku zaželi,
od navigacije, potovalnih informacij do nastavitev
asistenčnih sistemov. Le-teh je v novem A8 lahko kar 41,
ki jih upravlja 24 različnih senzorjev. Ambient in materiali
v kabini so seveda vrhunski, od usnja, lesa, aluminija in
semiša, vse je podrejeno maksimalnemu udobju.
Že pri vstopnem modelu so na voljo zgolj HD matrični
LED žarometi, serijske so tudi zadnje LED luči, ki so
med seboj elegantno in skladno povezane. Opcijsko je
mogoče naročiti tudi laserske žaromete, ki osvetljujejo
600-metrsko razdaljo. Opcijsko so na voljo tudi zadnje

OLED luči, ki vsebujejo kar 135 različnih manjših LEDic.
V primerjavi s predhodnikom je avtomobil daljši za 37, ožji
za 4 in višji za 13 milimetrov. Ima tudi daljše medosje za 6
milimetrov, s čimer so pridobili tudi več prostora v sami
kabini, pri klasični in podaljšani verziji pa je notranjost
daljša za 32 milimetrov. L verzija je od klasične daljša za
13 centimetrov, doplačilo zanjo znaša 6.000 evrov.
Vsi modeli A8 so tako imenovani blagi hibridi, saj
vsebujejo 48-voltno ionsko baterijo, ki poskrbi, da lahko
vozilo med hitrostjo 55 in 160 km/h izklopi motor in do
40 sekund jadra brez kakršnih koli emisij. Prav tako so vsi
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napovednik za ženevo
Novosti JLR
Ženevski avtosalon bo za britanski koncern JLR kar pester. Jaguarjeva ekipa bo predstavila svoj prvi električni SUV I-Pace,
za katerega je že napovedala, da bo poleg odličnih zmogljivosti nudil izjemno hitro polnjenje – do 80 odstotkov ga
bo mogoče napolniti v manj kot 45 minutah. Range Roverjevemu prodajnemu portfolju se bo medtem pridružil prvi
luksuzni kupejevski SUV na svetu, poimenovan SV Coupé. Po besedah proizvajalca bo šlo za avtomobil z zapeljivim
telescem z dvovratno silhueto in z vrhunsko dodelanim interierjem, ki pa so ga že razkrili. Oddelek za specialne primerke
SVO je zarisal novega SV Coupéja, ki bo ročno narejen v omejeni izdaji 999 enot. V celoti bomo nova SUV-ja lahko
občudovali v začetku marca, ko bo svoja vrata odprl ženevski avtomobilski salon.

Skice Santa Fe-ja in Vision X-a

Ženeva bo gostila Hyundaijevega srednjevelikega
križanca Santa Fe, ki se bo pokazal v novih,
modernejših oblačilih, in Škodin hibridni koncept
Vision X, ki nakazuje na nov, tretji znamkin model za
hitro rastoči segment SUV-jev. Uvid v oba avtomobila
sta proizvajalca že pokazala s skicami, ki ne razočarajo
s svojim dinamičnim dizajnom.
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Prihajajoči superavtomobili
Danski proizvajalec divjih cestnih zveri Zenvo je pokazal tri fotografije svojega novega superavta, ki ga bo pripeljal na
ženevski avtosalon. Nov produkt bo zagotovo eksotična kreacija, kar nakazujejo fotografije modela v vpadljivem odtenku
oranžne, ki se mu odlično podajo karbonski elementi. Šefica Zenva Angela Kashina je napovedala, da bo tretji model v
njihovi paleti, ki se pridružuje dirkačema TS1 GT in TSR, zadovoljil tudi najbolj zahtevne kupce. V Ženevi se bo poklonil
tudi novi električni superavto izpod rok hrvaškega Rimca, ki bo ponujal še več moči kot njegov predhodnik Concept_
One, katerega štirje električni motorji generirajo 1.224 konjskih moči in omogočajo šprint do stotke v 2,5 sekundah. Prav
tako naj bi povečali doseg in udobje v kabini. Zgradili bodo 100 primerkov, kar je veliko več kot pri ultra ekskluzivnem
Concept_One, ki je zaživel v le 8 enotah. Vseeno lahko pričakujemo izredno visoko ceno.

Prvi leteči avtomobil
Nizozemsko podjetje PAL-V je pripravilo prvi čisto pravi leteči avtomobil, ki bo predstavljen v Ženevi. Avto, ki leti, letalo,
ki se vozi. Sliši se nenavadno, a ustvarjalci trdijo, da bo Liberty spremenil našo razumevanje mobilnosti. Gre brez dvoma
za najbolj posebno vozilo na trgu, ki ponuja najboljše iz sveta avtomobilizma in letalstva. S produktom, ki uporabnika
razbremeni negativnih plati prometa, tako ciljajo na uspešne posameznike, ki vedo, da je čas denar. Liberty omogoča
svobodo brez parkirnih težav, gneče, čakanja, najema avtomobila, vožnje s taksijem, avtobusom in vlakom. Pri podjetju
že sprejemajo rezervacije letečega avtomobila, katerega osnovna cena znaša 299.000 evrov, a če želite imeti enega
izmed prvih 90 primerkov, bo potrebno pristaviti še 200 tisoč zelencev za posebno različico Pioneer.
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ZANIMIVOSTI
Najvarnejši avtomobil leta 2017
Euro NCAP vsako leto ocenjuje avtomobile v štirih kategorijah: varnost odraslih potnikov, varnost otrok, varnost pešcev
in delovanje asistenčnih varnostnih sistemov. Letos se je za najboljšega izkazal Volvo XC60, ki ni slavil samo kot najbolj
varen športni terenec, ampak tudi skupno kot najbolj varen avtomobil leta 2017. Ta rezultat ni veliko presenečenje, saj
ima Volvo že dolgo sloves vodilnega avtomobilskega proizvajalca na področju varnosti, katerega vizija je, da do leta
2020 v njihovem novem vozilu nihče ne bo izgubil življenja ali se resno telesno poškodoval. Usmerjenost k razvoju
dodelanih varnostnih tehnologij sta dokazala tudi modela S90 in V90, ki sta prejela zelo dobre ocene v svojih razredih.

Najbolje prodajani avtomobilski proizvajalec leta 2017
Zavezništvo Renault-Nissan-Mitsubishi je s prestola najbolje prodajanega avtomobilskega proizvajalca vrglo Volkswagna.
Reuters poroča, da je skupina Renault-Nissan-Mitsubishi v letu 2017 zabeležila skupno 10,61 milijonov prodanih osebnih
avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil, od česar je bil največji doprinos Nissanov - 5,82 mio, sledil mu je francoski
Renault s 3,76 mio, Mitsubishi pa je prodal okrogel milijon enot. Medtem je do sedaj vladajoči koncern Volkswagen
znotraj svojih znamk VW, Audi, Skoda, Seat in Porsche prodal 10,53 milijonov vozil. Tretja na seznamu je Toyota, ki je
objavila rezultate prodaje v višini 10,2 milijonov prodanih enot.

Do dobrega počutja s športnim avtom

Ferrari naznanil SUV in električni superavto

Raziskava je ugotovila, da je vsakodnevna vožnja športnega avtomobila eden najboljših načinov za povečanje dobrega
počutja in zadovoljstva. Študija je pri prostovoljcih merila trenutke visoke vznemirjenosti, ki igrajo ključno vlogo pri
dobrem počutju, in sicer pri navijanju za najljubšo nogometno ekipo, gledanju serije Igra prestolov, strastnem poljubu z
ljubljeno osebo, nakupovanju in tečaju salse. Toda samo vožnja na vlakcu smrtu se je uvrstila višje od vožnje v športnem
avtomobilu. Subjekti študije, ki so sedeli za volanom Fordovega Focusa RS, Focusa ST ali Mustanga, so izkusili v povprečju
2.1 trenutke visoke vznemirjenosti, medtem ko je pri vlakcu smrti ta vrednost znašala 3, nakupovanju 1.7, gledanju Igre
prestolov in nogometne tekme 1.5. Pri tečaju salse in poljubljanju trenutkov visoke vznemirjenosti niso izmerili. Študija
prikazuje, da vožnja športnega avtomobila ne pomeni samo prevoz od točke A do B, ampak je lahko tudi dragocen
del vsakdanjega dobrega počutja. Ford je v sklopu raziskave pripravil posebno verzijo Focusa RS s tehnologijo umetne
inteligence, ki je notranje počutje subjektov ob vožnji prikazovala na zunanjosti avtomobila, ki so ga ustvarjali 1.400
delovnih ur in ob tem uporabili 200 tisoč luči LED.

”Najprej me morate ustreliti,”je leta 2016 bleknil capo Ferrarija Sergio Marchionne ob vprašanju, ali bo italijanski proizvajalec
razširil svojo proizvodnjo z uvedbo terenskega vozila. A sedaj so se zadeve spremenile. Najbrž predvsem zato, ker je veliki
tekmec Lamborghini na trg dal svojega Urusa, promoviranega kot SSUV – Super sport utility vehicle, s čimer naj bi odprl
povsem nov segment – superavtomobil v obliki terenskega vozila. Tudi Marchionne je ob naznanitvi uporabil novo
kratico, in sicer FUV (Ferrari Utility Vehicle), s čimer je želel povedati, da bo šlo za velik odmik od običajnih SUV-jev. Naj bi
šlo za najhitrejše vozilo tega tipa, ki bo pripravljeno že naslednje leto. Poleg tega pa je Marchionne presenetil še z novico,
da načrtujejo svoj prvi električni superavtomobil. K tej odločitvi naj bi jih tako rekoč prisilili pri podjetju Tesla s svojim
Roadsterjem, ki naj bi se do stotke izstrelil v rekordnih 2,1 sekunde. ”Če bo zgrajen električni superavto, bo Ferrari prvi,” je
bil vztrajen direktor znamke rezgetajočega konjiča Sergio Marchionne in s tem Tesli povedal, naj se pazi. Gre za zanimivo
izjavo predvsem zato, ker je bil Marchionne dolgo skeptičen glede elektrifikacije in avtonomnosti vozil.
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VOZNIKOVI MODNI DODATKI
Ure Roger Dubis x Lamborghini
Lamborghinijev motošport oddelek Squadra
Corse je sklenil partnerstvo s slavnim švicarskim
urarjem Rogerjem Dubuis, ki se je rezultiralo v
štirih dih jemajočih kreacijah. Tehnološko izredno
kompleksne ure z razgaljenim motorjem iz 312
komponent v obliki Aventadorja S so narejene iz
enakega karbona kot Lamborghinijevi avtomobili
in ožigosane s pečatom Poinçon de Genève,
z najbolj priznanim zagotovilom vrhunskega
urarstva, ki zahteva izpolnjevanje najstrožjih meril
kakovosti in izdelave. Nič presenetljivega potem,
da so zapestni Lamborghiniji narejeni v izredno
omejeni izdaji. Izmed štirih barvnih kombinacij je
najbolj ekskluzivna oranžno-črna različica, ki bo
razveseljevala le osem lastnikov.

Kolekcija Automobili Lamborghini
Lamborghini je v poklon svojemu novemu
super SUV-ju Urusu pripravil prestižno kolekcijo
izdelkov. S pomočjo priznanih znamk Enzo
Bonafè, Hettabretz in Tecknomonster so
pri Lamborghiniju ustvarili kolekcijo, ki jo
sestavljajo luksuzni mokasini v treh odtenkih,
Urusovemu prtljažniku prilagojena seta prtljage
in elegantna rjava jakna iz semiša, ki bo omejena
na 30 kosov. Izdelki so na voljo v Lambotovem
štabu v Sant’Agati Bolognese, kjer si jih bodo
klienti v posebnem salonu, opremljenem z
dizajnerskim pohištvom italijanske znamke Riva
1920, lahko ogledali in po želji personalizirali.

Čelada Walter Wolf Racing
Walter Wolf Racing, mednarodna blagovna znamka, ki slovi še iz Formule 1,
je poleg svojih luksuznih moških izdelkov za poslovni in prosti čas dala na
tržišče inovativno zaščitno čelado. Zelo lahek izdelek, narejen iz ogljikovih
vlaken, je zaradi svoje kvalitete in lahkosti namenjen široki paleti kupcev,
od vrhunskih kolesarjev do motokrosistov in motoristov. Izdelek bo sprva
namenjen le japonskem tržišču, kasneje pa bo na voljo tudi evropskim
kupcem, ki cenijo kvaliteto in prestiž.
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Land Rover Defender Works V8

Defender
je ozivljen
Pred dvema letoma smo prejeli žalostno novico, da se legendarni Defender
poslavlja od proizvodnih linij, a sedaj so tega robustnega SUV-ja pri Land
Roverju oživili kot darilo samemu sebi za 70. rojstni dan.

M

ed vozila, ki lahko premagujejo še tako
zahteven teren, zagotovo spada Defender.
Kljub temu da se je ta predlani poslovil,
danes stoji pred nami bolj ponosno kot
kdajkoli prej. Zakaj? Ker so mu pri Land Roverju vgradili
najmočnejši motor doslej, 5,0-litrski bencinski V8, ki
razvija 400 konjskih moči in 515 Nm navora, medtem
ko je klasični Defender ponujal 120 KM in 360 Nm. Ta
razlika je še bolj očitna pri statistikah pospeševanja.
Nova zmogljivostna verzija bo iz mirovanja do 96 km/h

22 Avto+šport

kup novotarij, toda vseeno so oblikovalci interier oblekli
v usnje in namestili športne sedeže Recaro.
Cene Defenderja z osemvaljnikom se prično pri 170
tisočakih.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

pridrvela v 5,6 sekunde in nadaljevala pot do 170 km/h,
kar sploh ni slabo za škatlasti SUV, s katerim lahko brodite
po blatu, pesku, reki ali kakšnem drugem off-road terenu.
Za posebno edicijo, ki bo zaživela v zgolj 150 primerkih, so
posodobili tudi menjalnik, tokrat 8-stopenjski avtomatik,
luči, zavore in vzmeti, ter ga okrasili z 18-palčnimi
platišči, obutimi v kramparce. Seveda niso pozabili na
označbe ”70th edition”, da ne bo kdo slučajno pozabil,
da gre za zbirateljski kos. Znotraj ostaja zvest svojemu
značaju, tako da ne pričakujte futurističnega dizajna in
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Mercedes-Benz razred G

Prišel je čas za prenovo razreda G, zmogljivega SUV-ja za off-road
dogodivščine, za nekatere pa tudi šminkerskega vozila za urbano
džunglo. Od lansiranja prve generacije leta 1979 se model ni spremenil
prav veliko in tudi nova generacija je prejela le manjšo transformacijo.
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Terenske sposobnosti so izboljšane z
novim neodvisnim prednjim vzmetenjem,
z vstopnim in izstopnim kotom, ki znašata
31° in 30°, ter z možnostjo brodenja po
blatu oziroma vodi do globine 70 cm.

Največje prenove je bila sicer deležna notranjost novega G-ja, ki je bila
posodobljena v stilističnem in tehnološkem smislu.

I

končni razred G je pričakovano ostal zvest svoji škatlasti obliki, le izurjeno oko bo dejansko prepoznalo razlike med
novim in starim G-jem. Največja vizualna sprememba je doletela prednji del, kjer so rahlo spremenili spodnji odbijač,
masko in luči. Po novem so tako dnevne LED-ice integrirane v same okrogle žaromete, pred prenovo so samostojno
stale pod njimi v vodoravni obliki. Malce predrugačene so osnovne tri lamele v maski in tudi sam Mercedesov logotip,
ki znotraj skriva radarske senzorje, ki služijo polavtonomni vožnji. Nekaj malega sprememb je prav tako na zadku vozila,
kjer po novem samostojno na vrhu stoji zavorna luč, novo pozicijo je dobil tudi brisalec zadnjega stekla, ki je očem
elegantno skrit za rezervnim kolesom.
Največje prenove je bila sicer deležna notranjost novega G-ja, ki je bila posodobljena v stilističnem in tehnološkem

smislu. Najprej v oči pade razsežen zaslon, ki ga je uvedel razred E, od katerega
bo G prevzel tudi dizajn zračnikov v izgledu turbine, medtem ko bo S posodil nov
multifunkcijski volan. Izboljšali so priročnost odlagalnih prostorov, ohranili pa značilno
ročko pred sovoznikovim sedežem in kromirana stikala za zaklep diferenciala.
Terenske sposobnosti so izboljšane z novim neodvisnim prednjim vzmetenjem,
z vstopnim in izstopnim kotom, ki znašata 31° in 30°, ter z možnostjo brodenja po
blatu oziroma vodi do globine 70 cm. Novi G bo v osnovi opremljen z 9-stopenjsko
avtomatiko, tremi zaporami diferencialov in z novim terenskim voznim načinom
G-mode.

Tekst: Jan Grobelšek, Foto: ISC
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V Detroitu se je poklonila
študija Q Inspiration
Concept, ki predstavlja
predogled v novo
generacijo vozil znamke
Infiniti in prikazuje, kako
bi napredne avtonomne
vozne tehnologije in
futuristični interier obogatili
vsakodnevno izkušnjo
potnikov v segmentu
srednje velikih limuzin.

ri Infinitiju so ugotovili, da so
današnje premijske limuzine precej
konzervativne, zato so pripravili
koncept, ki bi navdušil tudi mlade, željne
modernega videza in tehnologij, ki jim omogočajo
nenehno povezljivost s svetom.
Inovativne oblikovne smernice študije Q Inspiration Concept
so zveste izčiščenim in fluidnim linijam, ki delujejo skupaj z
dinamičnimi proporcijami za impozantno držo kupejevske limuzine.
Prilagojene so bodoči eri naprednih pogonskih sklopov, in sicer pri Infinitiju
predlagajo aplikacijo VC-Turbo tehnologije, prvega serijskega kompresijskega
motorja z variabilno kompresijo, ki prepleta moč turbopolnjenega bencinarja z
navorom in učinkovitostjo hibridnega ali dizelskega pogona.
V prihodnosti bo voznik znatno razbremenjen, kar bodo omogočale napredne
avtonomne funkcije. Pri Infinitiju jih združujejo pod imenom ProPILOT, ki
bo omogočal, da avtomobil postane kopilot, na katerega voznik lahko
prenese odgovornost v stresnih voznih situacijah, ta pa se medtem
sprosti v minimalistično zasnovanem spokojnem okolju. Ker
oblikovalci niso bili več omejeni z arhitekturo, prilagojeno
pogonskemu sklopu, so lahko realizirali prostoren interier,
kjer glavno vlogo igrajo udobje in sodobne tehnologije.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

INFINITI Q Inspiration Concept

POŽELJIV
FUTURIZEM
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F o r d

M u s t a n g

B u l l i t t

POKLON
legendi
Pred petdesetimi leti je na filmska platna prišla akcijska kriminalka Bullitt, v kateri
je Steve McQueen, znan tudi kot ‘’The King of Cool’’, izvedel eno najbolj ikoničnih
avtomobilskih lovov s svojim temno zelenim Mustangom GT, ki ni navdihnil
samo današnjih razburljivih hollywoodskih zasledovanj, a tudi posebno izdajo
Mustanga, pod pokrovom katerega rezgeta 475 konjičev.
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teve McQueen je bil s svojo antiherojsko
persono ena ključnih zvezd filmske
industrije 60. let. Poleg senzacije Le Mans
je ljubitelj avtomobilov zaigral tudi v nič
manj impresivni akciji Bullitt, kjer se je z vlogo
čemernega policaja zapisal v zgodovino. Ena
ključnih scen filma (predvsem za fanatike bencinskih
hlapov) je 10-minutno avtomobilsko zasledovanje
po vrtoglavih ulicah San Francisca, kjer je Steve s
svojim temno zelenim Ford Mustangom GT drvel za
zločincema v črnem Dodge Chargerju.
Prevrtimo pol stoletja kasneje na avtomobilski salon
v Detroitu, katerega je Ford izkoristil za premiero
posebne omejene različice Mustanga, ki se poklanja
ikoničnemu avtomobilu iz leta 1968.
Da bo novi Mustang Bullitt kot svoj predhodnik
kupcem omogočal divjo zabavno vožnjo, so vanj
vgradili dodelan 5,0-litrski osemvaljnik s 475 KM in

Da bo novi Mustang Bullitt kot svoj predhodnik kupcem omogočal divjo zabavno
vožnjo, so vanj vgradili dodelan 5,0-litrski osemvaljnik s 475 KM in 569 Nm navora, ki
bo avtomobil kot bullet (ang. naboj) izstrelil do hitrosti 262 km/h.

569 Nm navora, ki bo avtomobil kot bullet (ang. naboj)
izstrelil do hitrosti 262 km/h. Ob tem bo s pretikanjem
upravljal voznik preko prestavne ročice v videzu bele
bilijardne krogle, s čimer se je Ford poklonil originalu.
Utrip dvigajočo pospeševanje bo spremljal poseben
zvočni podpis, ki ga omogoča aktiven športni izpuh.
Kulski Bullitt brez vsakršnih kričečih črt, spojlerjev ali
značk, bo na voljo v črni in klasični temno zeleni barvi
s subtilnimi kromiranimi detajli. A na našo nesrečo
zgolj za Amerikance.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Mercedes-AMG 53

nova serija
modelov amg
Mercedes-Benz je na največjem
ameriškem avtosalonu predstavil
povsem novo motorizacijo AMG 53,
in sicer na treh modelih. To so CLS, E
Cabrio in E Coupe. Prvič v zgodovini
znamke model AMG delno poganja
tudi elektrika.

N

ov
pogonski
sklop
z oznako AMG 53
sestavljata
trilitrski
šestvaljni agregat s 320
kW moči in 520 Nm navora ter
elektromotor EQ Boost, ki prispeva
dodatnih 16 kW in kar 250 Nm
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navora. Šestavljnik ima vgrajeno tudi
eno klasično turbino in električno
gnani pomožni kompresor. Primarni
cilj novega, delno elektrificiranega
agregata, je zmanjšanje povprečne
porabe goriva in izpustov, ob
ohranitvi brutalne moči, značilne za

modele z oznako AMG.
CLS 53 do stotice pospeši v 4,5
sekundah in doseže najvišjo hitrost
pri 270 km/h, ob čimer tovarna
navaja, da v povprečju porabi
8,5 litra goriva na sto kilometrov.
Realna slika pa je seveda spet

nekaj drugega. Motor pošilja moč
preko 9-stopenjskega menjalnika
na vsa štiri kolesa, večji delež moči
je v osnovi namenjen zadnjemu
kolesnemu paru. Vozne lastnosti
so izboljšali z novim zračnim
vzmetenjem in z dodatnimi

izboljšavami na podvozju.
Tako je bil glavna zvezda na
ameriškem avtosalonu prav novi
CLS 53, ki obenem narekuje
novo oblikovalsko ero za znamko
Mercedes. Ob njem sta na odru sijala
z enako oznako opremljeni kupe in

kabrio razreda E ter legendarni novi
razred G.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC
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tehniko kanawa tsugi ustvarjena konzolna plošča, ki se
razteza čez celotno dolžino vozila. V njem najdemo kar
sedem digitalnih zaslonov, katerih funkcije se upravlja z
gestami in premiki očes. Skupaj z intuitivnimi tipkami in
glasovnimi ukazi naj bi to vozniku omogočilo, da dostopa
do informacij na čim bolj preprost in varen način.
Lahko rečemo, da je Xmotion izredno zanimiv koncept,
zato se ne bi prav nič pritoževali, če bi pri Nissanu
pripravili kaj podobnega za serijsko proizvodnjo.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

O

Spoj Zahoda
in Vzhoda

blikovalce je pri študiji Xmotion zaneslo v
drugačne vode kot ponavadi. Xmotion je
namreč markantno vozilo z drznimi linijami
in proporcijami, ki na cesti izraža mogočno
prezenco. Kljub značilni maski V-motion konceptni SUV
s futuristično zasnovo signalizira novo smer Nissanovega
oblikovanja, kjer izščiščenost oblik nadgrajujejo vpadljivi
elementi, kot so robustna 21-palčna platišča, nameščena
na terenske pnevmatike.
Z dolgo medosno razdaljo so lahko uresničili kreacijo
treh vrst z razporeditvijo sedežev 4+2. Pri Nissanu pravijo,
da naj bi na prvih dveh vrstah počivale zadnjice dveh
mladih parov, zadaj pa bi sedela otroka ali štirinožca.
Ambient gradi na japonski kulturi, s čimer se je znamka
poklonila svojim koreninam, obenem pa pogleduje v v
ero povezljivosti in avtonomnosti z vizijo inteligentne
mobilnosti. Jedro interierja predstavlja z arhitekturno

Nissan xMotion

Svojo vizijo za prihodnost je Nissan pokazal z dramatičnim konceptom Xmotion,
ki spaja zahodne in vzhodne koncepte. Po eni strani gre za klasični SUV z velikim
odmikom od tal, nabildanimi blatniki in off-road pnevmatikami, po drugi pa je
ključni poudarek na spokojnem ambientu, ki ga je navdihnila japonska kultura.
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LEXUS LF-1 LIMITLESS
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LUKSUZ

BODOCNOSTI

Lexus je svojega prvega predstavnika v segmentu luksuznih križancev,
model RX 300, pokazal pred dvema desetletjema v Detroitu. Ravno na
tem avtomobilskem salonu smo letos uzrli drzno študijo LF-1 Limitless,
ki z združevanjem zmogljivosti, tehnologije in evolucije Lexusovega
oblikovalskega jezika predstavlja novo definicijo luksuznega vozila.
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O

blikovalci so raziskovali prihodnost in
načrtali izklesano podobo Lexusove
bodoče
zastavonoše
križancev,
katerega ime izvira v ideji neomejenosti.
Neomejenosti prilagajanja različnim življenjskim
stilom voznikov kot tudi neomejenosti pogonskih
sklopov. LF-1 bi namreč lahko poganjale gorivne
celice, hibridni, priključno hibridni, bencinski ali
električni motor, saj bo okrog leta 2025 vsak Lexus
na voljo bodisi kot povsem električni model bodisi
bo imel elektrifirano opcijo.
Ključni element celotne zasnove je gromozanska
maska, ki je zarezana globoko nazaj ter navdušuje s 3D
efektom in svetlobno animacijo, ki pozdravi voznika
ob odklepu. Atletski profil s pozornost vzbujajočimi
22-palčnimi platišči in kupejevsko streho, ki se
zaključuje s posebnim deljenim spojlerjem, ustvarja
mogočno identiteto vozila.
Emotivni dizajn zunanjosti dopolnjuje luksuzni
interier, ki se ravna po japonski tradiciji omotenashi,

po naše gostoljubja. Potnike tako pozdravi odprt in
izčiščen prostor, ki se poslavlja od kopice gumbov
in sledi smernicam minimalizma. Barvna paleta je
sestavljena iz bele in rjave, ki ju nadgrajujejo metalik
detajli, podobni odtenku karoserije. Piko na i postavi
ambientalna osvetlitev, ki deluje v skladu z izbranim
načinom vožnje.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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H y u n d a i

V e l o s t e r

ZVEST

SVOJEMU BISTVU

V

elosterjevo oblikovanje je doživelo
znatno evolucijo, vseeno pa so se
Hyundaijevi dizajnerji iz Južne Koreje
in Kalifornije skupno odločili, da ne
bodo posegali v edinstveno 2+1 konfiguracijo,
ki z dodatnimi vrati potnikom na zadnjih sedežih
omogoča lažji vstop, prav tako pa ločuje
avtomobil od konkurentov. Spredaj so vpeljali
novo masko z dodatnimi režami za zajem zraka,
ki ne prispevajo samo k aerodinamičnosti,
temveč tudi k vpadljivemu videzu. Preoblikovani
so še žarometi, ki opcijsko svetijo v tehniki LED.
V primerjavi s predhodnikom je novi Veloster
bistveno drznejši s poudarjenimi blatniki, z
nižjo, bolj kupejevsko streho in z modernejšim
zadkom, kjer pozornost zahteva športni difuzor.

Glavna vizualna sprememba izhaja
iz povečanih proporcij, ki pričajo o
dinamičnosti vozila.

Veloster je prejel kopico nagradenj zunanjega in notranjega stila,
pogonskih sklopov, infotainmenta in povezljivostnih funkcij, a ob
tem ohranil posebno asimetrično konfiguracijo. S prenovljenim
neobičajnežem želijo pri Hyundaiju privabiti predvsem mlade, ki veliko
stavijo na izrazit dizajn in nove tehnologije.
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Tudi interier so preuredili;
izščiščen asimetrični dizajn
je osredotočen na voznika,
vsak paket opreme pa ponuja
edinstvene barve, materiale
in poudarke, ki omogočajo
razlikovanje med modeli.
Kupci bodo izbrali med
2,0-litrskim
motorjem
s 147 KM ter 1,6-litrsko
turbopolnjeno
enoto,
ki
razvija 201 KM. Velosterja
Turbo bo mogoče upravljati
preko
6-stopenjskega
ročnega
menjača
ali

7-stopenjskega
avtomatika
z obvolanskimi prestavnimi
ročicami, opremljen pa bo še
s sistemom, ki izboljšuje zvok
pogona za bolj navdušujočo
vozno izkušnjo.
Hyundai je v novo generacijo
vgradil najnovejše varnostne
varuške, ki skrbijo, da ne pride
do trčenja, da vozilo ohranja
pas in da voznik brez težav
parkira.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Z

vezda
Fordovega
razstavnega
prostora na detroitskem avtosalonu je poleg
divjega Mustanga Bullitt bil tudi novi Edge v preobleki
ST, ki je prvi SUV znamke modrega ovala, ki ga je predelala
ekipa Ford Performance.
Poleg športnega stila in asistenčnih sladkorčkov, je glavna
novost posebej uglašen 2,7-litrski šestvaljnik z dvema turbinama,
ki bo s svojimi 335 konjskimi močmi in 515 Nm navora poskrbel
za kar nekaj vznemirjenja. Deloval bo v povezavi z novim
osemstopenjskim avtomatikom in športnim vzmetenjem, ki
podpirata dinamično vožnjo, nadalje intenzivirano v voznem
programu Sport Mode, ki omogoča hitrejši odziv stopalke za
plin in menjalnika kot tudi odmevnejši zvoka izpušnega
sistema.
Nov karakter Edgea bodo že na prvi pogled
nakazovali
preoblikovani
detajli
zunanjosti. Glavno vlogo igra
široka
mrežna
maska
za optimalno hlajenje,
kateri se pridružujejo široki pragovi,
dvojne izpušne cevi in 21-palčna platišča.
Preurejena je tudi notranjost s sredinsko konzolo
z novim vrtljivim gumbom, ki poudarja moderen
videz vozila.
Športni novinec je serijsko opremljen z več asistenčnimi
tehnologijami kot katerikoli drug srednje velik SUV, vključno
z izogibno pomočjo pri krmiljenju, zaviranjem po trčenju,
ohranjevalnikom pasu in s prilagodljivim tempomatom. V paket
so dodani tudi parkirni asistenti in premium avdio sistem znamke
Harman z 12 zvočniki.
Edge ST, pri katerem gresta vsestranskost in zmogljivost z roko
v roki, bo žal na voljo zgolj čez lužo, medtem ko bomo v
drugi polovici leta pri nas dobili različice Vignale, ST-Line,
Titanium in Trend.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Ford Edge ST

Vsestranskost in
zmogljivost

Fordovi strokovnjaki oddelka Performance so prvič svoje znanje
prenesli na terensko vozilo. Pod nož je šel veliki Edge in se po operaciji
zbudil z novo dinamično zunanjostjo, podkrepljeno z najmočnejšim
šestvaljnikom v razredu, ki razvija 335 konjskih moči in 515 Nm navora.
Avto+šport
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L

eta 2012 je razred A napovedal prenovo celotne
blagovne znamke Mercedes-Benz in predstavil
novo vizijo oblikovanja, udobja in tehnološke
dovršenosti, ki se je materializirala v vseh naslednjih
modelih. In tudi z najnovejšo generacijo želijo narediti
revolucijo; njihov cilj ni zgolj postaviti nov standard za
svoje modele, a tudi pretresti segment kompaktnih
avtomobilov, zato razred A predstavlja najpomembnejšo
Mercedesovo novost v letošnjem letu.
Ključna novost je multimedijski sistem MBUX (MercedesBenz User Experience), ki naj bi preko ”ustvarjanja čustvene
povezave med vozilom, voznikom in potniki” predstavljal
korak naprej v povezljivosti. Zahvaljujoč umetni inteligenci
se je sistem sposoben učiti in prilagajati, upravljalo se ga bo
z dotikom zaslona, tipk na volanu in centralne konzole kot
tudi z inteligentnim glasovnim nadzorom.
Prvič bo najmanjši predstavnik trikrake zvezde zmožen polavtonomne vožnje v določenih situacijah, saj je oborožen
s številnimi pomočniki iz predsedniškega razreda S, zaradi
katerih se pohvali z najvišjo ravnjo aktivne varnosti v svojem
segmentu.
Ob lansiranju si ga bo mogoče omisliti v treh različicah: A
180 d (116 KM in 260 Nm), A 200 (163 KM in 250 Nm) in A
250 (224 KM in 350 Nm), izmed katerih bodo vse sparjene
s sedemstopenjskim menjalnikom z dvojno sklopko (A 200

Mercedes-Benz razred A

Popolnoma odrasel
Novi razred A je bolj odrasel
kot kdajkoli prej. Posodobljen
ni samo v tehnološkem smislu
– kot prvi Mercedes ponuja
znamkin dovršen infotainment
sistem MBUX, dopolnjen s
paleto
varnostno-asistenčnih

sistemov, doslej rezerviranih za
višji cenovni rang – ampak tudi
v vizualnem. Izčiščen, moderen
dizajn po besedah nemškega
proizvajalca
predstavlja
naslednji korak v njihovi
oblikovalski filozofiji t. i. čutne
čistosti.

tudi s šeststopenjskim ročnim), na zahtevo bo na voljo
vsekolesni pogon 4MATIC s spremenljivo porazdelitvijo
navora. Več užitka pri vožnji bodo omogočali daljša
medosna razdalja, izboljšano vzmetenje in izolacija hrupa.
Izjemnega pomena je nova zasnova notranjosti, ki se
poslavlja od t. i. pokrova nad instrumentalno ploščo in
raje izbira elegantne tekoče linije, ki ustvarjajo občutek
prostornosti v vozilu. Oblikovalci so se znebili majhnega
prostostoječega ekrana in namesto njega namestili
razsežen zaslon iz razreda E. Od večjih bratov je A prevzel
še zračnike v izgledu turbine, sodoben multifunkcijski
volan in masažno funkcijo. Moderni luksuz interierja je
poudarjen z ambientalno osvetlitvijo v 64 barvnih odtenkih
in pestro izbiro prestižnih materialov. Poleg izgleda so
nadgradili praktičnost z boljšo vidljivostjo, več prostora za
ramena in glavo, olajšanim dostopom do zadnjih sedežev in
s povečanim prtljažnikom, ki je zrastel za 29 litrov na skupnih
370 litrov.
Pa pokrijmo še spremembe zunanjosti. Očitno je, da je
nova generacija odrasla in postala bolj samozavestna. K
prepričljivem izgledu pripomorejo ostro oblikovani prednji
žarometi s krom elementi in diamantna maska, svoje
prispevajo tudi večji blatniki, ki hranijo platišča v velikosti od
16 do 19 palcev. Celotne modifikacije zaključujejo povsem
drugačne, ožje luči na zadku.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Test: Volvo V90 CC Inscription

VOLVOVA POPOLNOST
Da je Volvov V90 eden izmed najboljših karavanov, smo že zapisali ob njegovem
testu, njegov terensko dodelan brat V90 Cross Country pa pojem najboljšega
karavana z dodatno uporabnostjo in s terensko pojavo popelje še nivo višje.
Volvo je tako s terensko naravnanim modelom V90 hud trn v peti uveljavljenemu

P

reporod znamke so Švedi začeli s serijo 90,
kjer so najprej na ceste poslali največjega
in najprestižnejšega SUV-ja XC90, sledila je
limuzina S90, nato še karavanska različica
V90. In ker je za marsikoga običajen karavan
premalo uporaben v smislu vožnje izven urejenih
cestišč, veliki SUV pa zaradi svoje velikosti in teže
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malce neroden in okoren, so v ponudbo vključili
t. i. križanca med karavanom in SUV-jem. Volvo je
terensko naravnanega karavana sicer že imel pred 20
leti. Takrat je bil aktualen V70 XC, ki je bil eden izmed
prvih avtomobilov te vrste.
Različica Cross Country je ohranila elegantno obliko
modela V90, le da je višja za 65 mm, s čimer so dosegli

Audiju A6 Allroad in novemu Mercedesu E All Terrain, ki sta njegova glavna
konkurenta, oziroma so to edini trije neposredni premium konkurenti, ki se
borijo za kos pogače v nišnem segmentu.

povsem terenski odmik karoserije od tal, ki znaša kar
210 mm. Dodali so ji še temne zaščite blatnikov, s
čimer je CC posledično širši tako spredaj kot zadaj in
unikatna, širša lita platišča v velikosti 20 palcev, ki so
zaradi svoje velikosti prej nastopaška kot pa dejansko
uporabna na samem terenu. Za višji odmik karoserije
od tal in terenske zaščite je potrebno v primerjavi s

klasičnim V90 doplačati dodatne tri tisočake. Seveda
je tu tudi serijski pogon 4x4, ki poskrbi, da V90 CC
ne bo obstal v večjem snegu ali blatnem klancu,
obenem pa skrbi za večjo stabilnost in vodljivost na
cesti. Zaradi višjega odmika od tal je lažje vstopanje
in izstopanje iz avta, višji je tudi položaj sedenja, ki je
vseeno še vedno bolj karavanski kot pa terenski.
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RAZLIČICA CROSS COUNTRY JE
OHRANILA ELEGANTNO OBLIKO
MODELA V90, LE DA JE VIŠJA ZA 65
MM, S ČIMER SO DOSEGLI POVSEM
TERENSKI ODMIK KAROSERIJE OD
TAL, KI ZNAŠA KAR 210 MM.

kabina, še posebej ob aktivaciji nekaj malega čez tri tisoč
evrov vrednega ozvočenja Bowers & Wilkins. Na sredini
armature stoji že poznan vertikalno postavljen ekran na
dotik s fantastično grafiko in odzivnostjo. Vse funkcije
so tudi v slovenskem jeziku in jih lahko voznik poljubno
premika in razporeja. Z valjčkom na medsedežni konzoli
je mogoče pretikati med voznimi režimi, in sicer med
načini eco, comfort, dynamic, individual in terensko
naravnanim off-road.
Testni primerek je bil dodobra oborožen s kar nekaj
opcijami, čeprav že v osnovi za 66.420 evrov V90 CC
ponuja veliko serijske opreme. No, kljub temu lahko s
praktično popolno opremljenostjo ceno dvignemo na
končnih 92.250 evrov. Ja, za dobrih 25 tisočakov dodatne

opreme ima tale avtomobil, za kar lahko dobimo res dobro
opremljenega golfa 7 ali pa Hyundaijevega karavana
i30 s 600-litrskim prtljažnikom. A prestiž se je vedno
plačal in vedno se bo, dodatna oprema je pri tovrstnih
avtomobilih že nekako ustaljena praksa. Vsak kupec
namreč ve, da mora pri nakupu bolj prestižne znamke, če
želi, da avtomobil izgleda ugledu znamke primerno, vanj
vložiti še za vsaj 10 tisočakov dodatkov. Tudi pri cenejših
avtomobilih se hitro nabere za pet tisočakov doplačil.
Ker je seznam dodatkov pri testnem primerku dolg kot
sam ponedeljek, bom naštel le nekaj najbolj izstopajočih
oziroma najdražjih. Za paket, ki združuje električno
strešno okno, head-up zaslon, zavesice na zadnjih vratih,
usnje na vratih in 360-stopinjsko kamero, je potrebno

Kupci tovrstnih avtomobilov dajo veliko tudi na samo
udobje in počutje med vožnjo, kakor tudi na velikost in
uporabnost prtljažnega prostora. Prtljažnik je s 560 litri v
primerjavi z glavnimi konkurenti, kot sta Audi A6 Allroad
in Mercedes E All Terrain, med manjšimi, a je izredno
premišljeno sestavljen in uporaben. Iz tal lahko tako
postavimo vmesno steno, ki poskrbi, da se manjši tovor
ne premetava sem in tja, tu so še uporabni predalčki,
tretinjska delitev zadnje klopi in samodejno odpiranje
prtljažnih vrat, tudi z brco pod odbijačem.

Udobje in počutje med vožnjo je pri Volvovih prerojenih
modelih naravnost fantastično in nič drugačno ni počutje
v modelu V90 CC. Kabina je skoraj identična tisti v modelu
V90, le zgornji del armature pri testnem primerku ni bil
odet v usnje, temveč v mehko plastiko, ki deluje nekoliko
robustno, terensko, skladno z zunanjim videzom, čeprav
se sam ne bi branil usnjene armature, prav tako ne bolj
svetlega oblazinjenja notranjosti. Testni primerek je imel
notranjost namreč odeto v črnino. Med vožnjo potniki
praktično ne slišijo zunanjih šumov, tako dobro tesni
50 Avto+šport
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odšteti nekaj čez štiri tisoč evrov. Ravno toliko za paket, ki
združuje navigacijo, ozvočenje in parkirnega asistenta s
senzorji. 20-palčna platišča ceno dvignejo za dva tisočaka,
ravno tako zračno podvozje zadaj z aktivno šasijo. In to
je le nekaj opcij, med katerimi niso manjkali varnostnoasistenčni sistemi, kjer Volvo preprosto blesti in ponuja
tudi polavtonomno vožnjo, kjer vozilo samodejno krmili
znotraj talnih označb in sledi spredaj vozečemu vozilu.
Edino, kar bi lahko Volvu zameril, je, da v ponudbi
nima več petvaljnih motorjev. Še bolje bi bilo, če bi se

v tovrstnem avtomobilu vrtel šestvaljnik, pa čeprav
je dvolitraš s štirimi valji, ki iztisne iz sebe konkretnih
235 KM, povsem dovolj za lahkotno in udobno vožnjo.
Povprečno porabi med 8 in 9 litri na sto, kar je še vedno v
meji sprejemljivosti. Kljub temu da v ponudbi ni motorja
z večjo prostornino in z več valji (najzmoglivejši je
dvolitrski bencinar s 320 KM), je lepo videti izstopajoč in
konkurenčen premium avtomobil na trgu, ki ne prihaja
iz nemške tovarne.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
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štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.969 ccm
173 kW (235 KM)
480 Nm pri 1.750 vrt/min
samodejni 8-stopenjski
7,5 s (0-100 km/h)
230 km/h

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

8,2 l/100 km
139 g/km
4.939 / 1.879 / 1.543 mm
1.920 kg
60 l
560 l
92.250 EUR
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T e s t :

V o l k s w g e n

A r t e o n

R - L i n e

ARISTOKRATSKI
PASSAT
Pri VW-ju trdijo, da Arteon ni naslednik Passata CC, saj ima popolnoma novo
ime in je v ponudbi pozicioniran nad Passatom, osnova v grobem pa je vendarle
enaka. Arteon je najatraktivnejši, najbolj zanimiv in najbolj prestižen Volkswagen,
o tem ni dvoma. In tudi najboljši!

A

rteon sicer sloni na Passatovi osnovi, a
je od njega občutno tako daljši kot nižji,
nenazadnje zaradi izjemno širokih bokov tudi
širši. Vsakokrat ko voznik pogleda v stranska
ogledala, v njih zagleda nezgrešljive široke obline, ki
dajejo avtomobilu nabit, mišičast videz. V dolžino meri
4,86 metra, medosje pa kar 2,84 metra, s čimer je občutno
prostornejši od Passata. Zasnovan je kot petvratna
športna limuzina. Prtljažna vrata se namreč odpirajo
visoko skupaj z zadnjim steklom, s čimer je dostop

do velikega 563-litrskega prtljažnika olajšan. Njegov
športni karakter razkrivajo tudi vrata brez okvirjev, kar je
predvsem značilno za kupejevske modele.
Iz oblikovalskega vidika gledano je Arteon nedvomno
eden izmed atraktivnejših in hkrati vpadljivejših
avtomobilov na cesti. Najbolj markanten je od spredaj,
kjer se LED luči skladno nadaljujejo in povezujejo
s kromiranimi lamelami v osrednji, agresivni maski,
atraktiven je tudi njegov zadek, kjer svetijo v LED tehniki
zadnje luči, na prtljažniku je integriran manjši spojler, v
spodnjem delu odbijača pa sta elegantno, za kromanim
vložkom skriti po dve izpušni cevi, vsaka na svoji strani.
Lep detajl na zadku je sam napis modela, z razpotegnjeno
pisavo, ki dodatno poudari športno eleganten karakter
avtomobila, pozicioniran točno na sredini pod VWjevim logotipom. Svoje seveda dodajo še 19-palčna
lita platišča in športni paket R-Line, ki vsebuje bolj oster
izgled odbijačev, kot tudi okrasni kromirani reži na bokih
z označbo R-Line. Slednjo najdemo tudi v prednji maski
in na številnih mestih v potniški kabini.
Prostora je v kabini zares veliko, predvsem na zadnji klopi
ga zlepa ne zmanjka za kolena, tudi pri osebah višjih od
190 cm. Te bodo z glavo malce hitreje dosegle bližino
stropa, kar je pač posledica kupejevske strešne linije, a se
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z udobno, nižjo namestitvijo v sedeže lahko temu tudi
izognejo. Položaj sedenja je nekoliko nižji kot pri Passatu,
a ni vožnja zato nič manj udobna, celo nasprotno. Voznik
ima bolj športen občutek za volanom, nenazadnje se
tudi avtomobil bolje pelje, ker je malenkost bližje k tlom
in tudi na račun daljšega medosja je vožnja predvsem na
avtocestah udobnejša in mirnejša.
Morda je sama zasnova notranjosti glede na izstopajočo

zunanjost in samosvoj karakter preveč podobna tisti
v Passatu, je praktično identična, kar ne pomeni, da
je slaba, le malce več svojevrstnosti bi vseeno lahko
imela. Kljub temu je počutje v kabini na zelo visokem
nivoju, ergonomija je z ostrimi, vodoravnimi linijami
prijetna, dobro počutje med vožnjo potencirajo udobni,
a hkrati ravno prav športni sedeži, odeti v delno usnje
in alkantaro, ambientalna osvetljava in čudovit, spodaj

športno prirezan usnjen volanski obroč z značko R-Line.
Osrednji ekran na dotik je lepo integriran v zgornji del
armature in deluje izvrstno, nad njegovo odzivnostjo
in svetilnostjo nimam nikakršnih pripomb. Tehnološki
višek v kabini je 12,3-palčni aktivni informacijski zaslon, ki
zamenjuje klasične merilnike in je na voljo za doplačilo.
Zadeva je vrhunska, voznik si lahko sam po svoji želji
opremi vidno polje. Nanj lahko med digitalne merilnike

aktivira zemljevid navigacije, spremlja različne potovalne
informacije ali upravlja s funkcijami varnostnoasistenčnih sistemov, ki jih je imel na razpolago testni
primerek. Sam je ohranjal smer znotraj voznega pasu
in na avtocesti ohranjal razdaljo za spredaj vozečim
vozilom, po potrebi se popolnoma ustavi in kasneje z
rahlim pritiskom stopalke za plin tudi spelje.
Motorizacija v testnem Arteonu je predstavljala vrh

Tehnološki višek v kabini
je 12,3-palčni aktivni
informacijski zaslon, ki
zamenjuje klasične merilnike
in je na voljo za doplačilo.

ponudbe in je zares odlična, morda celo edina prava v
avtomobilu s takšnim močnim karakterjem. Motor je iz
dveh litrov prostornine razvijal spoštljivih 240 KM, moč
se je prenašala na vsa štiri kolesa preko 7-stopenjskega
DSG-ja, ki sicer deluje odlično, le pri hitrih speljevanjih
zna sem in tja malo cukniti. Pri višjih hitrostih, še posebej
v primerih, ko sami posežemo po obvolanskih prestavnih
ročicah, prestavlja bliskovito hitro, še posebej v voznem
programu sport, kjer dodatno športno vzdušje ustvari
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umetno globok zvok skozi zvočnike. Pri vsej tej zalogi
moči je seveda fantastična povprečna poraba goriva, ki
je v času testa znašala 6,5 litra. Na določeni relaciji smo
lahko vozili s porabo le dobrih petih litrov, kar je za tako
velik in težak avtomobil izjemno. Takšen končni paket vas
bo olajšal za 54 tisočakov in nekaj drobiža.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.968 ccm
176 kW (240 KM)
500 Nm pri 1.750 vrt/min
samodejni 7-stopenjski
6,3 s (0-100 km/h)
245 km/h

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

6,8 l/100 km
152 g/km
4.862 / 1.871 / 1.450 mm
1.828 kg
66 l
563 l
54.208 EUR
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K

ar se videza tiče, je
Crossland X čistokrvni
opel, o tem ni dvoma.
Dimenzijsko gledano
je za 16 centimetrov krajši od
Astre in dokaj podobnih mer
kot Mokka X, cenovno pa se
uvršča med Corso in Mokko X.
Crossland X je tipičen mestni
križanec, urbani sopotnik, ki
resnejšega terena v praksi
ne bo videl, kljub priponi X
v imenu. Namreč ne ponuja
štirikolesnega
pogona
oziroma ga ne ponuja, ker
ga v svoji ponudbi nima
Peugeot, Crossland X pa je
pod skeletom gledano njegov
klon. Za pogostejše izlete
izven urejenih cestišč je tu
terensko naravnana Mokka X,
s štirikolesnim pogonom in z
bolj robustno postavo.

Kot rečeno, je Crossland X
pod skeletom pravzaprav
Peugeot 2008, saj stoji na istem
podvozju in tudi motorji, ki so
v njem na voljo, so francoskega
porekla. Testni primerek je bil
opremljen z 1,6-litrskim turbo
dizlom s 120 KM, ki pošilja
navor na prednji kolesni par
preko 6-stopenjskega ročnega
menjalnika. Motor je zelo
poskočen, menjalnik odziven,
navora je obilo pri samem
speljevanju in tudi pospešuje
zelo zvezno, ob vsem pa je
izjemno varčen. 6 litrov na
sto nam je popil v povprečju,
glavna njegova hiba je glasen
ropot oziroma slabša zvočna
zatesnjenost
kabine,
do
kamor prodre dizelski zvok v
prekomerni meri. Pripisati to
Oplu ali skupini PSA? V času

testa je bilo v kabini, natančneje
v prednji armaturi in v samem
voznikovem sedežu, ob vsaki
malo večji prepeljani neravnini
in ob speljevanju iz mesta
prisotno rahlo škripanje, ki
bi ga prej pripisal francozom
kot nemcem. V Astri, Mokki X
in Insnignii, v t. i čistokrvnih
oplih je verjetno zelo majhna
možnost, da bi zasledili
kaj takega. Crossland X si z
modelom 2008 deli še nekaj
skupnih elementov, kot so
avtomobilski ključ, tipke za
odpiranje oken, osrednji zaslon
TFT in še kakšno malenkost.
Notranjost je v primerjavi z
Mokko X prava tehnološka
revolucija, saj so fizična stikala
zmanjšana na minimum,
najdemo jih le v spodnjem
delu armature, s katerimi

Test: Opel Crossland X Innovation

NEMŠKO FRANCOSKI
SUV KOKTEJL
Oplov Crossland X je drugi križanec znamke, ki za razliko od prvega, Mokke X,
ni čistokrvni nemec. Je prvi Oplov model, ki je nastal v sodelovanju s skupino
PSA in si tako platformo deli s francoskim bratrancem Peugeotom 2008. Je zato
kaj manj oplovski?
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Crossland X je pod skeletom pravzaprav Peugeot 2008, saj
stoji na istem podvozju in tudi motorji, ki so v njem na voljo,
so francoskega porekla.
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PNEVMATIKE, PLATIŠČA in DODATNA OPREMA

upravljamo klimatsko napravo. Zgornji
del armature krasi lično integriran
zaslon na dotik, kakršnega smo spoznali
že v novi Astri. Testni primerek je bil
opremljen z najbogatejšim paketom
opreme Innovation, dodatno je imel
še za skoraj šest tisočakov opcij, s čimer
je bil opremljen praktično z vsem, kar
lahko voznik obkljuka na seznamu
dodatne opreme. Iz seznama doplačil
smo imeli tako na voljo LED prilagodljive

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
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žaromete s samodejnim vklopom
dolgih luči, projekcijski zaslon,
vzvratno kamero s 180-stopinjskim
panoramskim zajemom, parkirnega
pomočnika s senzorji spredaj in
zadaj, pomočnika za opozarjanje
na nevarnost naleta z zaznavanjem
pešcev, sistem, ki pomaga prepoznati
vozila v mrtvem kotu, sistem, ki
ohranja vozila znotraj voznega pasu
in še sistem, ki s pomočjo navigacije
prepozna hitrostne omejitve in nam
jih posreduje tako na osrednjem
zaslonu kot tudi na projekciji na
prednjo steklo. Aja, pa tudi prostor
za brezčično polnjenje telefona
smo imeli na voljo, panoramsko
strešno okno in ogrevana prednja
sedeža ter ogrevan volanski obroč.
S paketom vsestranskosti smo imeli
na voljo tudi pomično zadnjo klop,
ki klasično prostornino 410 litrov
prtljažnika lahko poveča na 520 litrov,
s čimer je absolutni rekorder v svojem
segmentu. Cena do popolnosti

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.560 ccm
88 kW (120 KM)
300 Nm pri 1.750 vrt/min
ročni 6-stopenjski
9,9 s (0-100 km/h)
187 km/h

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

opremljenega Crosslanda X res
doseže mejo 25 tisočakov, a lahko
slednjo z izbiro recimo bencinskega
motorja in z žrtvovanjem nekaterih
opcij, ki niso zares nujno potrebne,
hitro zmanjšamo za dva tisočaka ali
celo več in če vzamemo v zakup, da
so skupne hibe razvoja s skupino PSA
prej izjema kot pravilo, je Crossland X
dober urbani sopotnik.

PNEVMATIKE

PLATIŠČA

POKROVI PLATIŠČ

SNEŽNE VERIGE

STREŠNI KOVČKI

NOSILCI ZA KOLESA

Tekst in foto: Jan Grobelšek

6,4 l/100 km
105 g/km
4.212 / 1.825 / 1.605 mm
1.300 kg
45 l
410 l
25.125 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

Testno Micro je poganjal trivaljni mlinček z 0.9 litri
prostornine in 90 KM. Motor ni pretirano poskočen, je pa
povsem zadovoljiv za umirjeno mestno vožnjo. Porabi
dobrih 6 litrov na sto, pri čemur mu zgolj 5 prestav ni ravno
v pomoč, kar se najbolje opazi na avtocesti, kjer poraba hitro
naraste, prav tako hrup motorja. Takšna Micra, praktično z
vso opremo, vas bo olajšala za 18 tisočakov in pol.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Test: Nissan Micra

REVOLUCIONARNA
GENERACIJA

V času testa smo opazili
nekoliko nenavadno
delovanje klimatske
naprave, namreč tudi
pri 18 stopinjah je še
zmeraj pihal vroč zrak,
pri klasičnih 22 pa je bila
vročina še potencirana.

Nissan Micra se na trgu v segmentu vozil B v svoji peti generaciji pojavlja v
povsem novi podobi. Razkorak med predhodnim in novim modelom še nikjer
ni bil tako velik, tako na oblikovnem področju, kot tudi na področju samega
udobja, varnosti in voznih lastnosti.

N

ovo Micro odlikuje predvsem izrazito
atraktivno zunanje oblikovanje, z veliko detajli
in ostrimi linijami. Pohvali se lahko tudi z lepo
urejeno, popolnoma na novo oblikovano
notranjostjo, z velikim naborom opreme (med katerim
sicer niti najbolj bogata različica ne ponuja električnega
pomika zadnjih stekel) in s številnimi možnostmi
personalizacije, s čimer še vedno ciljajo na mlajšo
populacijo, a tokrat nagovarjajo tudi moški spol. V času
testa so namreč številni mladeniči zaradi izstopajoče
podobe in dvobarne zunanjosti pogosto obračali glave
za njo.
Z zunanjega vidika oblikovanja najbolj izstopa atraktiven
prednji del, kjer značilno Nissanovo masko V-motion
dopolnjujejo novi žarometi, ki segajo globoko proti
A stebričku. Vzdolž z njimi čez celoten stranski del,
vse do zadnjih žarometov, teče dinamična stranska
linija, ki že tako zelo širok in nizek avtomobil naredi še
bolj atraktiven. Športen zadek ustvarita strešni spojler
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in odbijač v karbonskem videzu, ki je serijski pri vseh
modelih, svoje pa dodajo tudi luči v obliki bumeranga.
Popolnoma novo je notranje delovno okolje, v katerem
je nov volan, ki je spodaj lahko tudi prirezan. Na
osrednjem delu armature je idealno integriran 7-palčni
zaslon, preko katerega upravljamo z navigacijo in medio.
Med merilniki je tudi 5-palčni zaslon TFT, ki prikazuje
vse vozne informacije, kakor tudi delovanje asistenčnih
sistemov, kot so sistem za nenamerno zapustitev pasu,
sistem za zaviranje v sili z zaznavanjem pešcev, sistem za
prepoznavanje prometnih znakov in drugi. Ti so serijski pri
najvišji stopnji opreme Tekna, s katero je bila opremljena
testna Micra, jih je pa mogoče pri nižjih nivojih opreme
v sklopu varnostnega paketa Safety Plus tudi doplačati.
Micra ponuja še ozvočenje BOSE Personal, ki z dvema
zvočnikoma v vzglavniku voznikovega sedeža nudi
vrhunsko zvočno izkušnjo. Pri opremi Tekna je serijski,
opcijsko ga je mogoče doplačati pri nivoju opreme
N-Connecta.

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

trivaljni, vrstni, turbobencinski
898 ccm
66 kW (90 KM)
140 Nm pri 2.250 vrt/min
ročni 5-stopenjski
12,1 s (0-100 km/h)
175 km/h
6,3 l/100 km
104 g/km
3.999 /1.743 / 1.455 mm
1082 kg
41 l
300 l
18.560 EUR
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Test: BMW X3 30d xDrive

BAVARSKA
PRVOVRSTNOST

BMW je lansko leto predstavil tretjo
generacijo popularnega premium
družinskega
SUV-ja
srednjega
razreda, X3. Je popoln družinski
potovalnik, serijsko gnan na vsa štiri
kolesa, ki ob izbiri prave motorizacije
nivo vožnje in samega udobja dviga
na popolnoma novo raven.
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N

ovega X3 so nemški oblikovalci dobro
predelali z vseh kotov, čeprav se mi z novo
generacijo ravno zunanjost zdi še najmanj
dodelana oziroma atraktivna. Oblikovno s
kašnimi drznimi linijami ne vzbuja ravno istega X faktorja
na prvi pogled. Notranjost je po drugi strani zgodba
zase, ravno tako vozno udobje, ki je nedvomno eno
izmed boljših v segmentu, k čemur pripomorejo delno
avtomatizirana vožnja, inteligentni štirikolesni pogon in
prava motorizacija.
Spredaj nemudoma v oči pade nova oblika ledvičk,

ki so sedaj bolj podolgovate, stojijo samostojno na
sredini prednjega dela in niso več povezane s prednjima
žarometoma. Slednja sta postavljena nekoliko vstran,
kot sta že bila v prvi generaciji in pred prenovo
druge. Dvojna, tradicionalna ledvička je tudi s strani
funkcionalnosti doživela nadgradnjo, ki sliši na ime
Active Air Stream. Pri manjši potrebi hlajenja motorja s
hladnim zrakom ta elektronsko zapre rešetko hladilnika
s svojimi zračnimi loputami, s čimer zmanjša dotok zraka
v motorni prostor, kar pripomore k boljši aerodinamiki in
manjši porabi goriva. S svojo vitko in edinstveno obliko

svoj pečat na prednjem delu pustijo novi prilagodljivi
LED žarometi. Za unikaten videz poskrbi tudi posamezna
oblikovna izvedba, vsaka s svojim značajem. Kupec izbira
med izvedbama xLine in Luxury Line ter med paketom
M Sport, s katerim je bil opremljen testni X3. M Sport
vizualno poskrbi za bolj športen pridih, spredaj na račun
podaljšanega prednjega odbijača z velikimi, trapeznimi
odprtinami za zajem zraka, na zadku pa se ravno tako
nahaja podaljšek odbijača. V paket, vreden skoraj
sedem tisočakov, sodijo še blatniki v barvi karoserije,
športni sedeži in velika 20-palčna platišča. Testni X3
je imel sicer obute zimske copate, ki so jih objemala
18-palčna platišča, ki so vsekakor bolj prijazna za
vožnjo po brezpotjih, nenazadnje zaradi večjega profila
pripomorejo tudi k udobnejši vožnji.
Slednja je povsem v vrhu v svojem segmentu, največji
krivec poleg dobro naštelanega podvozja, ki je hkrati
maksimalno udobno, a na drugi strani še zmeraj ravno
dovolj čvrsto in športno naravnano, da zmore X3 tudi
dinamično premagovati ovinke, pa je nedvomno
Avto+šport 65

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

šestvaljni, vrstni, turbodizelski
2.993 ccm
195 kW (265 KM)
620 Nm pri 2.000 vrt/min
samodejni 8-stopenjski
5,8 s (0-100 km/h)
240 km/h

eden in edini trilitrski šestvaljni dizelski motor z
dvema turbinama, ki na vsa štiri kolesa preko izvrstne
8-stopenjske avtomatike pošilja 265 KM. Motor ima
namreč zaradi dveh dodatnih valjev na razpolago vedno
obilico navora, da brez kakršnega koli napora bliskovito
pospeši, bodisi je to v vožnji po ravnem bodisi v klanec
ali pa tudi ob polni obremenjenosti. Ob vsem navoru
in moči je seveda fascinanten tudi sam zvok dizelskega
motorja, ki podzavestno riše nasmešek na obraz vsakič, ko
voznik bolj odločno pohodi stopalko za plin. V ponudbi
je sicer še šibkejši in cenejši dvolitrski štirivaljnik, ki ne bo
razočaral manj zahtevnih. Štirikolesni pogon in 190 KM
sta vseeno še zmeraj nad slovenskim povprečjem, za vse
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poraba
emisije CO2
mere
teža
posoda za gorivo
prtljažni prostor
cena vozila

8,8 l/100 km
158 g/km
4.708 / 1.891 / 1.676 mm
1.895 kg
68 l
550 l
91.811 EUR

tiste, ki od avtomobila pričakujejo nekaj več, pa je edina
prava izbira šestvaljnik.
Vzdušje med vožnjo, torej sama ergonomija v notranjosti,
je kot se za BMW spodobi, na izredno visokem nivoju,
če ne celo najvišjem v segmentu. Novi X3 je postavljen
na novo platformo, ki si jo deli s serijama 5 in 7, zato je
osnova notranjosti vsem modelom skupna. Materiali,
kot so usnje, leseni in aluminjasti vložki v kabini, so
prvovrstni iz vsakega zornega kota in ob vsakem dotiku.
Stikala klimatske naprave, volanski obroč, armatura, vse
je dodelano in sestavljeno v žaru popolnosti, da o samih
sedežih in njihovem udobju ne izgubljam besed. Veliko
je tudi detajlov, kot je recimo prekrasen odtis logotipa

X, ki se nahaja v kromiranih okrasnih elementih zadnjih
vrat in na spodnjem delu sredinske konzole. Prav tako je
viden, ko odpremo voznikova ali sovoznikova vrata, kar
dodatno potencira občutek ekskluzivnosti. Udobje med
vožnjo je izboljšano tudi na račun kakovostne akustične
zasteklitve, ki močno zmanjša hrup vetra in drugih
zunanjih dejavnikov.
Počutje v kabini in med samo vožnjo lahko vsak kupec
dodatno izboljšuje z različnimi doplačljivimi opcijami. V
testnem primeru so slednje začetno sprejemljivo ceno
63.900 evrov dvignile na skoraj 92 tisočakov, je pa res,
da je dotični primerek pravzaprav višek avtomobilske
industrije.

Je klasičen primer zmogljivega, a hkrati varčnega
vozila z veliko mero prostornosti in udobja, ki ponuja
izvrstne vozne lastnosti in med vožnjo potnike razvaja s
številnimi varnostno-asistenčnimi sistemi, kot so radarski
tempomat, parkirni asistent, kamera s 360-stopinjskim
pregledom okoli vozila, asistent za samodejno menjavo
voznega pasu in samodejno vožnjo znotraj njega, z
vrhunskim ozvočenjem in celo zmožnostjo upravljanja
osrednjega zaslona na tri načine; na dotik, preko osrednje
konzole ali kar z navideznimi kretnjami.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Test: Mercedes-Benz GLA 220d 4MATIC

ŠMINKERSKI KRIŽANEC
Mercedesov najmanjši kompaktni križanec je lansko leto dočakal rahlo prenovo,
ki večje revolucije ni prinesla. Zakaj bi predčasno spreminjali koncept, ki se je
med kupci dobro prijel in znamki Mercedes v veliki meri pomagal do naziva
najbolj prodajane premium znamke na svetu?

G

LA je kot zadnji iz segmenta kompaktnih
vozil v ponudbi Mercedesa prejel prenovo,
ki v glavnem obsega minimalne lepotne
popravke in bogatejši nabor varnostne
tehnologije. Pred njim so je bili deležni že modeli A, B
in CLA. Povsem novo generacijo teh vozil, vključno s
povsem novim GLA-jem, lahko pričakujemo v letošnjem
letu.
GLA je Mercedesov najmanjši predstavnik v trenutno
najhitreje rastočem segmentu, to so kompaktni mestni
križanci. Grajen je na osnovi razreda A, s katerim si deli
podvozje in zasnovo notranjosti. Iz zunanjega vidika
ima malce samosvojo obliko, večjo oddaljenost od tal
in dodatne zaščitne obrobe okoli blatnikov. Čeprav
načeloma kupci tovrstnih avtomobilov ne zapeljejo
pogosto na teren, je GLA s štirikolesnim pogonom
pripravljen tudi na kaj več kot zgolj na premagovanje
mestnih pločnikov. Različice 4MATIC, kot je tudi testna,
imajo poleg klasičnih voznih programov v sklopu stikala
dynamic select na voljo še peti vozni program off-road.
Testni primerek je bil odet v povsem novo barvo canyon
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beige, ki je privabljala poglede mimoidočih. Svoje pa so
dodali temna 5-kraka lita platišča v velikosti 19 palcev,
črna ogledala in črni strešni nosilci, ki so sklop nočnega
paketa, s katerim je bil med drugim opremljen testni
GLA. Iz zunanjega vidika na osveženem modelu najbolj
izstopa preoblikovana prednja maska, ki ima dvojni
lameli v nosu sedaj naluknjani. Svež obraz dopolnjuje
bolj športen izgled spodnjega odbijača, katerega videz
se minimalno spreminja glede na izbran nivo opreme;
style, urban in AMG line.
Avto+šport 69

Testni primerek je poganjal močnejši dizel v ponudbi z
oznako 220d, ki razpolaga s 177 KM, moč pa se prenaša
na vsa kolesa preko sedemstopenjskega samodejnega
menjalnika. Motorizacija deluje odlično, moči in navora je
več kot dovolj za lagodno vožnjo, edino pri speljevanju in
nižjih hitrostih zna menjalnik malo cukniti na vsake toliko,
drugače pa deluje hitro in tekoče, brez večjih zatikanj
pri višjih hitrostih. Na račun štirikolesnega pogona je
celotno gledano avtomobil malenkost počasnejši in bolj
žejen, med sedem in osem litri nam je popil v povprečju
na 100 kilometrov.
V kabini je že poznana, kar nekaj let stara ergonomija,
ki se bo s prihodom nove generacije razreda A prenesla
tudi na novi model GLA. Občutek za volanom je tipično
mercedesovski, sedeži so udobni in hkrati nudijo veliko
bočne opore. Nasploh je vožnja udobna, le ropot

dizelskega motorja morda malce preveč sili v kabino in s
tem kvari vzdušje.
Testni primerek je bil bogato založen z dodatno opremo,
vse od sistema Apple CarPlay, kamere za vzvratno
vožnjo, sistema za 360-stopinjski pregled vozila, asistenta
za vozila v mrtvem kotu, polnih LED žarometov, stropa
v črni tkanini in ogrevanih sedežev, manjkala ni niti
ambientalna osvetljava notranjosti in še kaj.
Tako opremljen in motoriziran GLA ni poceni, preko 51
tisočakov bo potrebno odšteti zanj, a glavna konkurenta
BMW-jev X1 in Audijev Q3 s podobnimi speficikacijami
nista prav nič cenejša. Ne smemo pozabiti še na novega
igralca Volva XC40, ki se bo neposredno vmešal v boj s
premium sveto nemško trojico.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
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štirivaljni, vrstni, turbodizelski
2.143 ccm
130 kW (177 KM)
350 Nm pri 1.400 vrt/min
samodejni 7-stopenjski
7,7 s (0-100 km/h)
218 km/h

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

7,6 l/100 km
127 g/km
4.424 / 1.804 / 1.494 mm
1.595 kg
56 l
421 l
51.895 EUR

THE NEW EAU DE PARFUM FOR MEN

CES 2018

TEHNOLOŠKI
SPEKTAKEL
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Tudi letošnji CES, največji sejem zabavne elektronike na svetu, se je
uveljavil kot vodilna platforma za prikaz najnovejših inovativnih in
prodornih tehnologij ter kot zbirališče vseh, mahnjenih na elektroniko.
Postregel je tudi z zanimivostmi za ljubitelje vroče pločevine.
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Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

........................................................................................................................

L

as Vegas vsakega januarja ne pritegne samo
obiskovalcev, željnih zabave, ampak tudi
biznismene svetovnega kova in pionirske mislece,
ki svoje ideje in produkte na več kot 250 tisoč
kvadratnih metrih razstavnega prostora predstavljajo
široki publiki navdušencev nad novodobnimi
bonbončki. Na ogled je bilo postavljeno vse od robotov
in avtonomnih vozil do navidezne resničnosti in
umetne inteligence z namenom ponuditi tehnološke

rešitve za probleme današnjega časa. Med skoraj štiri
tisoč razstavljalci so bile megalomanske mednarodne
korporacije kot tudi mali startupi, ki so skupaj zastopali
živahno tehnološko industrijo.
Na letošnjem dogodku je med avtomobilisti glavno
vlogo igral Ford, ki je poleg Intela in Huaweija obiskovalce
nagovoril na otvoritvi. Glavni direktor modrega ovala
Jim Hackett je priložnost izkoristil za predstavitev svoje
vizije pametnega mesta, ki bi se povezovalo z vozili na

........................................................................

........................................................................

cesti preko oblaka. Ob tem je naznanil, da bo
do naslednjega leta vsak ford v ZDA opremljen
s povezljivostno tehnologijo. Prednost tega je
prikazal na primeru zdravstvene urgence med
vožnjo, pri čem bi vozilo opozorilo reševalce,
preusmerilo promet in se premaknilo na varno
mesto.
Nam je bila najbolj všeč stojnica kitajskega
startupa Byton, ki je premierno pokazal svoj
konceptni električni avtomobil prihodnosti, ki naj
bi na ceste zapeljal že v letu 2019. Zanimanje je
vzbudila tudi Honda s svojimi očarljivimi roboti
3E, s katerimi je napovedala družbo, kjer umetna
inteligenca asistira ljudem v raznolikih situacijah.
Zagotovo lahko rečemo, da je CES v svojem 51.
letu razveseljeval z nizom inovativnih tehnologij,
ki kažejo, da se svet približuje bolj povezani
prihodnosti.

........................................................................................................................

‘‘

CES je v svojem 51. letu
razveseljeval z nizom
inovativnih tehnologij

‘‘
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NAIAS
2 0 1 8

Tik za petami sejma zabavne elektronike CES je svoja vrata odprl prvi
pomembnejši avtomobilski salon v novem letu - NAIAS, ki je dogajanje preselil
iz puščavskega zabavišča Las Vegas v historično srce ameriške avtomobilske
industrije, v Detroit, kjer so razstavljalci iz vsega sveta pokazali parado
eminentnih konceptov in dovršenih serijskih avtomobilov.
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Lamborghini LM002

Dieter Zetsche in Arnold Schwarzenegger
ob novem Mercedes-Benzu razreda G

KER JE SALON POTEKAL V ZDA,
NI ŠLO BREZ VELIKIH PICKUP TOVORNJAKOV IN SUVJEV, IZMED KATERIH STA BILA
NAJBOLJ ŽILAVA CHEVROLETOV
SILVERADO IN RAMOV 1500.
Ford Edge ST

Chevrolet Silverado

N

ajvečje mesto zvezne države Michigan,
kjer je Henry Ford pred sto leti uvedel
tehnologijo tekočega traku za množično
proizvodnjo in kjer danes domujejo veliki
trije - General Motors, Ford, in Fiat Chrysler, je prilično
prejelo vzdevek “Motor City”. Letošnjega januarja se
je tja zgrnila množica podjetij iz avto industrije, ki
se v primerjavi z nedavnimi večjimi prireditvami ni
osredotočala na bodočnost mobilnosti v naslednjih
desetletjih, torej na elektrifikacijo, avtonomnost in
povezljivost, ampak so na ogled postavili predvsem
avtomobile, ki jih bomo v prodajnih salonih videli že
letos. Prednjačili so tako SUV-ji, križanci in pick-upi v
serijskih preoblekah.
Pod sojem luči se je najbolj bleščal legendarni
Mercedesov razred G, ki ga je prilično predstavila
legenda. Govorimo o hollywoodski zvezdi in bivšem
guvernerju Kalifornije, Arnoldu Schwarzeneggerju, ki
je ponosno povedal, da je G njegov najljubši SUV, s
katerim se prevaža že četrtino stoletja. Premiero so
Nemci ovekovečili še s prvo generacijo avtomobila iz
leta 1979, ki so jo potopili v 44 ton smole in ustvarili
impresivno kocko jantarne barve, s čimer so želeli
poudariti brezčasnost tega terenskega vozila.
Še ena ikona je v Detroitu zahtevala precej pozornosti
- amerikanski ponos Mustang v posebni različici
Bullitt, ki se poklanja istoimenskemu, ljubiteljem
avtomobilov zagotovo znanemu, filmu, v katerem
je blestel Steve McQueen skupaj s temno zelenim
Mustangom GT iz leta 1968. Ta je kasneje izginil za
40 let, preden ga je Ford skupaj z novincem, ki se
po njem zgleduje, v velikem slogu pokazal svetovni
javnosti.

RAM 1500

Ford F-150

Ford Ranger
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VW Jetta

Mustang GT 1968
in Mustang Bullitt

‘‘

V DETROITU JE PRECEJ POZORNOSTI ZAHTEVAL
MUSTANG V POSEBNI RAZLIČICI BULLITT, KI SE
POKLANJA ISTOIMENSKEMU FILMU, V KATEREM JE
BLESTEL STEVE MCQUEEN SKUPAJ S TEMNO ZELENIM
MUSTANGOM GT Z LETNICO 1968

BMW X2

Za
Volkswagnove
cekine
na ameriškem trgu bo zelo
pomembna
nova,
sedma
generacija Jette, pri kateri se
niso preveč odmaknili od znane
formule. To niti ni presenetljivo,
glede na to, da gre za enega
njihovih najbolje prodajanih
modelov, ki so ga od lansiranja
prodali v 17,5 milijonov primerkih.
A pri VW-jevu so potrdili, da so
novo štirivratno limuzino pripravili
zgolj za Jenkije.
Med opaznejšimi debiji v
segmentu
limuzin
sta
se
Jeep Cherokee

nemškemu bestsellerju pridružila Toyotin
zastavonoša Avalon, ki je prejel svež izgled na
nivoju premijskega Lexusa, in Hondin elegantni
hibrid Insight, ki zaenkrat ostaja zgolj prototip.
Nikakor ne moremo mimo Infinitijeve poželjive
študije Q Inspiration, ki žal le nakazuje evolucijo
oblikovalskega jezika znamke in ne napoveduje
serijskega avtomobila.
Ker je salon potekal v ZDA, ni šlo brez velikih pickup tovornjakov in SUV-jev, izmed katerih sta bila

Mercedes-AMG 53

Lamborghini Urus

najbolj žilava Chevroletov odlično
prodajani Silverado in RAM-ov
prenovljeni 1500. Oboževalce
premagovanja zahtevnega terena
ne bo pustil ravnodušne tudi
Jeepov prenovljeni Cherokee,
še posebej v različici Trailhawk,
ki dobi vse off-road sladkorčke.
Na ustaljenih tirnicah se bosta
medtem bolj domače počutila
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Hyundai Veloster
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‘‘

Infiniti
Q Inspiration

NIKAKOR NE MOREMO MIMO INFINITIJEVE POŽELJIVE
ŠTUDIJE Q INSPIRATION, KI PA ŽAL LE NAKAZUJE
EVOLUCIJO OBLIKOVALSKEGA JEZIKA ZNAMKE IN NE
NAPOVEDUJE SERIJSKEGA AVTOMOBILA.

Lexus LF-1
Limitless
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Nissan xMotion

konceptna križanca Acura RDX, ki kljub oznaki Prototype izgleda pripravljen na odhod v proizvodnjo, in Lexus LF-1
Limitless, ki je bil prava paša za oči s svojo futuristično luksuzno zasnovo.
Morda pa je bil najbolj poseben izmed vseh premier v Detroitu prav Hyundaijev Veloster, ki je kljub posodobitvi ohranil
svoj neobičajen karakter in asimetrično konfiguracijo 2+1, ki ponuja zadnja vrata zgolj na eni strani vozila.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Acura RDX
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Ferretti Yachts 920

POVELJNIK
FLOTE FERRETTI
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Najprestižnejši navtični dogodek na svetu, canski festival jaht, je gostil premiero
novega poveljnika flote Ferretti, mogočnega modela 920, ki pooseblja vse
odlike velikana navtičnega sveta. Čudovit flybridge ni izjemen samo zaradi
svoje velikosti, ampak tudi zaradi inovativne narave.

P

rva od rešitev, s katerimi znamka Ferretti nadaljuje
s svojo filozofijo inovativnosti, je dvig višine
premca, kar jahti poda impozantno prezenco na
vodi, prav tako pa omogoča vpeljavo prostorne
suite lastnika na glavni palubi. Dinamičen karakter
28,5-metrske lepotice poudarja tudi poseben dizajn
trupa, pri katerem se linije ne zaključijo ob koncu branika,
ampak režejo v okna glavne kabine. Občudovanja
vreden profil povzema stilistične smernice, ki so vodile
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mogoče zaščititi pred soncem z ličnim baldahinom.
Ob kokpitu se siva zofa v obliki črke U pridružuje leseni
jedilni mizi in zunanjem baru, prostor pa zaokrožujejo
trije veliki ležalniki.
Medtem ko zunanji ambient opredeljuje luksuzni morski
dizajn, interier spominja na vrhunsko opremljeno vilo.

920-ICA PONUJA
IMPRESIVNO
MERO ZUNANJIH
PROSTOROV
ZA SPROSTITEV,
OPREMLJENIH
Z RAZKOŠNIM
POHIŠTVOM

do globalnega uspeha novo lansiranih in moderniziranih
modelov flote Ferretti Yachts.
Naslednji navdušujoč vidik 920-ice je impresivna mera
zunanjih prostorov za sprostitev, opremljenih z razkošnim
pohištvom italijanske znamke Roda. Posebej sijajno je
mesto ob premcu, ki je največje doslej na Ferrettijevem
plovilu te velikosti. Radodarno blazino za sončenje
dopolnjuje salon, sestavljen iz štiridelne sedežne
garniture in spremljajočih kavnih mizic, ki ga je po želji
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Na glavnem krovu je v ospredju dnevni prostor s svojimi
antracitno sivimi parketnimi tlemi in z orehovim lesom
s čokoladnimi toni. K tej zasnovi se odlično podajo
sedežna garnitura in blazine v naravnih tonih ter steklena
jedilna miza z osmimi naslanjači. Poseben sistem
osvetlitve zaključuje razkošen stil salona, ob katerem se
nahaja glavna suita. Nad lebdečo posteljo so oblikovalci
umestili ogledalo, ki poudarja velikost prostora,
medtem ko razsežna okna v kabino spuščajo veliko
naravne svetlobe in ponujajo prelep razgled na odprto
morje. Prav posebna je kopalnica, odeta v marmor in
mozaike priznane znamke Antolini, nadgrajene z zlatimi
armaturami.
Še en vrhunec predstavlja kokpit futurističnega dizajna,
kjer kapitan s pomočjo najnaprednejšega nadzornega
sistema in na dotik občutljivih zaslonov upravlja plovilo.
Ob kokpitu se nahaja veža, iz katere se po stopnicah
dostopa do spodnje palube in treh velikodušnih kabin,
kjer se nadaljuje vizija prepletanja orehovega lesa,
mehkega usnja in elegantnega oblazinjenja.
Ferrettijeva mojstrovina 920 je na voljo s tremi različnimi
motorji MTU, izmed katerih najmočnejši generira 2.435
konjskih moči, kar omogoča, da se jahta izstreli do
najvišje hitrosti trideset vozlov ter ob potovalni hitrosti
26 vozlov prevozi 340 navtičnih milj.

bigg-r.com

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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N A U T I C W E A R

Formula 1 - uvod v novo sezono

FORMULA
po ameriško

Nova sezona Formule 1 se bo začela že naslednji mesec, 23. marca v Avstraliji.
Največja novost letošnje sezone so nova tehnična pravila, med katerimi izstopa
uvedba haloja, druga velika novost je ukinitev tradicionalnega štarta ob 14. uri,
tretja že znana novica pa je povratek Alfe Romeo v najprestižnejši šport na svetu.
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Z

a Formulo 1 bi težko rekli, da obstaja njen
lastnik. Lahko bi rekli, da se jo lasti Mednarodna
avtomobilska zveza, ki pa je pravice za
organizacijo prvenstva prodala. Formula 1 izvira
iz dirk Grand Prix. Prva se je odvila v mestu Pau v Franciji
leta 1901. Nadalje so dirke za veliko nagrado s praktično
serijskimi avtomobili prirejali do druge svetovne vojne,
ko je leta 1946 Mednarodna avtomobilistična zveza
sprejela pravila in poimenovala te avtomobile Formula
A, I in 1. V teh letih so za dirkalne avtomobile poskrbele
tovarne, kot sta Alfa Romeo in Mercedes. V petdesetih
letih so tovarne izginile in ta šport so prevzeli angleški
»garažisti« in italijanski Ferarri. V 70. letih je en tak
garažist z imenom Bernie Ecclestone od FIE prevzel
pravice za organizacijo dirk in iz tega majhnega športa
naredil prvovrsten svetovni šport velikih milijard in
enega največjih televizijskih športov. Nekateri garažisti
so propadli, drugi so postali velike tovarne (kot npr.
Ferarri in McLaren), tretji pa uspešne dirkaške tovarne
(Williams). Vendar se danes Formule 1 ne bi mogli iti
brez štirih velikih avtomobilskih koncernov: Daimler, Fiat,
Honda in Renault.

Danes ekonomske pravice v rokah drži ameriški
Discovery, milijardna družba, ki smer, ki jo je začrtal
Ecclestone, že spreminja v smer amerikanizacije tega
športa, saj želijo dobiti veliko ameriško TV gledalstvo,
ki je eden od največjih svetovnih potrošnikov. Želijo
si več dirk v Ameriki in ameriški šov. Zato se nam zdi
njihova odločitev o ukinitvi lepih deklet na štartu prav
neumestna, saj gredo lepa dekleta vštric z avtomobili in
prvaki.
Po revoluciji tehničnih pravil v sezoni 2017, kjer
so dirkalniki postali širši in hitrejši, bodo tehnične
spremembe za letošnjo sezono manjše, kar ne pomeni,
da bodo nepomembne. Najočitnejša bo zagotovo
uvedba haloja, naprave za zaščito kokpita, ki naj bi
dodatno izboljšala varnost voznika v primeru nesreče.
Poslavlja se T krilce, katerega namen je usmerjanje zraka
proti glavnemu zadnjem krilu in v nekaterih primerkih
tudi ustvarjanje dodatnega podtlaka. Tretja sprememba
je prepoved uporabe dodatkov na vzmetenju, s katerimi
se lahko izboljša aerodinamičnost bolida.
Novost bo tudi ukinitev tradicionalnega štarta ob 14.
uri, po novem se bodo dirke začele deset minut čez
uro. Tako se bo v Evropi večina dirk začela ob 15.10. Za
spremembo termina so se odločili z namenom doseči
večje občinstvo, saj je po 15. uri pred TV zasloni več
gledalcev.
Zanimiva je marketinška poteza Fiat-Chryslerjevega šefa
Marchionneja, da s Ferarrijevo močjo obudi Alfa Romeo
in mogoče še Maserati.
Vendar kljub veliki moči tako FIE in ameriškega
Discoveryja ne smemo pozabiti na FOCA. Na organizacijo
konstruktorjev, ki največ doprinesejo k temu športu. Pri
Ferarriju so se že večkrat oglasili, da ne bodo prenašali
diktature in da se bodo poslovili od Formule 1. Ali smo
na začetku nove Grand Formule?

Tekst: Matjaž Tomlje, Foto: ISC

Poslavlja se T krilce, katerega namen je usmerjanje zraka proti glavnem zadnjem krilu.
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Koledar dirk FIA Formula 1 za sezono 2018
1.

23.-25. marec

2.

6.-8. april

3.

13.-15. april

VN Kitajske (Šanghaj)

4.

27.-29. april

VN Azerbajdžana (Baku)

5.

11.-13. maj

VN Španije (Katalonija)

6.

25.-27. maj

VN Monaka (Monte Carlo)

7.

8.-10. junij

8.

22.-24. junij

9.

29.-1. julij

10.

6.-8. julij

11.

20.-22. julij

VN Nemčije (Hockenheim)

12.

27.-29. julij

VN Madžarske (Budimpešta)

13.

24.-26. avgust

14.

31.-2. september

15.

14.-16. september

VN Singapurja (Singapur)

16.

28.-30. september

VN Rusije (Soči)

17.

5.-7. oktober

18.

19.-21. oktober

VN ZDA (Austin)

19.

26.-28. oktober

VN Mehike (Mexico City)

20.

9.-11. november

21.

23.-25. november

VN Avstralije (Melbourne)
VN Bahrajna (Sakhir)

VN Kanade (Montreal)
VN Francije (Le Castellet)
VN Avstrije (Spielberg)
VN Velike Britanije (Silverstone)

VN Belgije (Spa-Francorchamps)
VN Italije (Monza)

VN Japonske (Suzuka)

VN Brazilije (Sao Paulo)
VN Abu Dabija (Abu Dabi)

MotoGP - Testiranja

Prva testiranja
so pod streho
Sezono 2017 v razredu motoGP si bo večina ljubiteljev motociklističnih dirk
zapomnila po izjemni bitki za naslov prvaka med Marcom Marquezom in
Andreo Doviziosom. Svetovni prvak je zabeležil kar 27 padcev, pri tem pa ni
utrpel nobene poškodbe. Čeprav je največkrat padel med prostimi treningi
in ne med dirkami samimi, je z iskanjem meje za obstoj na dveh kolesih znova
navdušil ljubitelje motociklizma po vsem svetu. Če ga Dovizioso ni uspel
prehiteti, pa ga je zagotovo prehitel britanski dirkač Sam Lowesto, vendar ne
v točkah za svetovno prvenstvo temveč po številu padcev, saj je svojo Aprilio
v pesek pognal kar 31-krat. Med dirkači, ki so se večkrat poljubili z asfaltom,
sta tudi Alvara Bautisto in Cal Crutchlow, ki sta utrpela 26 oziroma 24 padcev.
Najmanj padcev je zabeležil devetkratni svetovni prvak Valentino Rossi, zgolj
štiri, sledita mu svetovni podprvak Andrea Dovizioso in Hector Barbera, ki sta
sezono končala pri šestih padcih.
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ova sezona prvenstva MotoGP se hitro
približuje, saj so nekatera moštva že začela
predstavljati motorje, dirkači pa so jih na stezi
preizkusili že 28. januarja v Sepangu, kjer so se
začela prva tridnevna zimska testiranja. Na uvodni dan
testiranj se je s spremenljivimi vremenskimi razmerami
in pogoji na spolzki stezi najbolje spopadel Dani Pedrosa
(Repsol Honda), kateremu sta se uspela približati oba
tovarniška Ducatija Andrea Dovizioso in Jorge Lorenzo.

Drugi dan sta se v ospredje prerinila tovarniška dirkača
Yamahe, Maverick Viñales, ki je bil nekoliko hitrejši od
moštvenega kolega Valentina Rossija. Oba sta navdušena
nad novim motociklom, ki po karakteristikah spominja
na tistega iz leta 2016, zato verjameta, da bosta letos
bolj konkurenčna. Tretji dan je presenetil Lorenzo, ki bo
letos bolj odločno nastopil in se zagotovo potegoval
za osvojitev naslova svetovnega prvaka. Za ljubitelje
motociklizma je čas predstavitev motociklov pravzaprav
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prvi znanilec dirkaške pomladi. 15. januarja so v Bologni
odgrnili zavese in razkrili nekaj novosti za novo sezono
pri ekipi rdečih. Generalni direktor Ducatija Gigi Dall’Igna
je povedal, da so motorju dodali nekaj konjskih moči, s
čimer upajo na boljšo vodljivost samega motocikla. A s
končnim izdelkom bodo presenetili šele na drugi ali tretji
dirki. Devet dni za rdečimi je v Madridu Yamaha razkrila
svoja motocikla, na katerem bosta tudi to sezono sedela

Valentino Rossi in Maverick Viñales. Slednji je še pred
začetkom nove sezone z Yamaho podaljšal pogodbo
vse do konca leta 2020 in na tem mestu se sprašujemo,
kakšna bo odločitev o prihodnosti za Rossija.

Tekst: Jana Mihor
Foto: ISC

- tehnologija najnovejše generacije nemškega proizvajalca Christ
- 6 krtač iz mehkega tekstila
- Jet Stream predpranje s 40 visokotlačnimi šobami
- trojno sušenje

OD PONEDELJKA DO PETKA MED
20. IN 22. URO PRANJE 5 EUR!

