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Zagotovo bo fosilnim gorivom odklenkalo! Vendar ne
vem, kaj se plete v glavah veleumov slovenske vlade,
da so dali v eter informacijo o zakonu o prepovedi
prodaje avtomobilov na fosilna goriva po letu 2030.
Pa kdo so ti omejeni Slovenceljni, da si upajo sploh
govoriti o takih prepovedih. Saj v Sloveniji ni ne financ,
tehnologije niti znanja za takšno spremembo v naših
življenjih. Nemška kanclerka se previdno posvetuje in dogovarja z nemško avtomobilsko industrijo, ki
je temelj nemškega gospodarskega čudeža, o spremembi motorjev in goriv za avtomobile. Niti Nemci
ne znajo napovedati s svojimi ogromnimi znanstvenimi inštitucijami, tehnologijami in s kapitalom, kdaj in
kako do sprememb in čiste energije in posledično do
čiste narave. Kako priti do zadostne količine električne
energije? Kako to energijo poceniti, ker je predraga?
Kako skladiščiti energijo? Danes avtomobil za doseg
500 kilometrov poti potrebuje baterije, ki tehtajo
800 kg. Kako je s trajnostjo baterij? Kako je z njihovo
ekološko razgradnjo? Kako do hitrega polnjenja? Na
vsa ta vprašanja nimamo resnih odgovorov. Problem
je energija, problem je, kako do čiste energije. Pri nas
kar 70 % električne energije pridelamo iz fosilnih goriv,
kar je groza. Pa tudi za tistih preostalih 30 % ne moremo reči, da je to ekološko pridobivanje energije. Če
lepo reko, umeščeno v naravnem okolju, presekamo
z betonskim jezom in tja montiramo velike turbine in
generatorje, ne moremo govoriti o skrbi za naravo. O
zaščiti narave ne moremo govoriti, ko postavljamo orjaške vetrne elektrarne, ki popolnoma skazijo kulturno
krajino. Edina prava energija je čista energija. Največji
um, ki je teptal to zemljo, je bil Nikola Tesla. Dejal je,
da se zemlja koplje v oceanu energij, samo odpreti je
treba anteno in čiste energije imamo na pretek, in to
zastonj. Tesla je tak enostaven sprejemnik energije z
anteno, s tuljavo in s kondenzatorjem celo patentiral,
a nihče do danes take naprave ni spravil v življenje.
Tesla je govoril o radiantni energiji, ki valovi in z daljavo ne zgublja na moči. Drugi znanstveniki govorijo o
nični energiji, drugi o energiji iz etra. Nekateri tehniki
pri nas razvijajo generator čiste in zastonjske elektrike.
Sam pa sem popolnoma intuitivno, brez tehničnih in
fizikalnih znanj in dokazov prišel do mojega reka, ki
se glasi: »Vse je nič in nič je vse!« Smatram, da je to
del resnice o kozmosu. No, vsaj toliko svobode so nam
naši oblastniki le dopustili, da lahko vsaj mislimo, kar
želimo, saj misli še ne znajo kontrolirati.
Matjaž Tomlje

Vse je nič in nič je vse!
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Letna naročnina znaša 29 EUR.
Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost
(ur.l. RS št. 89/98) sodi mesečnik med proizvode,
za katere se obračunava DDV po stopnji 9,5 %.
Za vse prispevke veljajo avtorske pravice in so
zaščiteni. Nenaročenih rokopisov ne vračamo.
Vse pravice so pridržane. Ponatis celote ali
posameznih delov je dovoljen samo s pisnim
privoljenjem uredništva, enako kot vsako drugo
mehansko ali elektronsko razmnoževanje.
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Opel Grandland X
Po predstavitvi nove Mokke X in Crosslanda X, je Opel
v Slovenijo pripeljal še tretjega in hkrati največjega
Oplovega člana terensko naravnane družine X, ki sliši
na ime Grandland.
Grandland X se uvršča v segment C križancev, je
20 centimetrov daljši od Mokke in grajen na osnovi
Peugeotovega modela 3008, kar pomeni, da v
ponudbi ne bomo našli pogona 4x4, saj so tako
motorji kot tudi podvozje sposojeni iz koncerna PSA.
Na prvi pogled od zunaj, razen medosja, Grandland
X s 3008 nima tako rekoč nič skupnega, saj so
Oplovci karoserijo oblikovali popolnoma po svoje,
kakor seveda tudi interier vozila, kjer najdemo kar
nekaj skupnih komponent. Grandland X ima tako od
modela 3008 povzete naslednje notranje elemente:
gumb za zagon motorja, osrednji zaslon TFT, stikala
za gretje zadnjih sedežev, zvočnike, stikala na vratih
in tudi sam infotainment. Preostali del interierja nam
je že poznan iz manjšega Crosslanda X, seveda pa
ima Grandland veliko več prostora na zadnji klopi,
kakor tudi spredaj, v prtljažnem prostoru pa sprejme
514 litrov prtljage.
Grandland X je na voljo tudi s kopico asistenčnih
sistemov, kot so sistemi za opozarjanje na trk spredaj s
samodejnim zaviranjem v sili in zaznavanjem pešcev,
nadzor voznikove zbranosti, napredni parkirni
pomočnik, kamera s 360-stopinjskim pregledom
okolice, radarski tempomat, opozorilnik za mrtve
kote in za zapustitev voznega pasu in še kakšen bi
se našel. Od drugega paketa naprej je serijski tudi
osebni pomočnik OnStar, opcijsko si voznik lahko
6 Avto+šport

izbere tudi ergonomske sedeže AGR, ogrevane
zadnje sedeže, panoramo itn.
Za doplačilo je na voljo tudi elektronski nadzor
oprijema IntelliGrip, ki zagotavlja varen prenos
moči na cestišče, voznik lahko izbira med petimi
voznimi programi.
Zaradi velike optimizacije mase je izjemno
vodljiv in okreten, je tudi eden izmed najlažjih
vozil SUV na tržišču. V ponudbi bosta sprva samo
dva motorja, na bencinski strani 1,2-litrski turbo
motor s 130 KM, na dizelski strani pa 1,6-litrski z
močjo 120 KM. V osnovi sta povezana z ročnim
6-stopenjskim menjalnikom, proti doplačilu
1.500 evrov je na voljo tudi 6-stopenjska
avtomatika. Ravno toliko, 1.500 evrov, je
potrebno doplačilo za dizelski motor. Kasneje
se bo ponudbi pridružil še močnejši 2,0-litrski
dizel z močjo 180 KM, pričakujemo pa lahko tudi
priključno hibridno izvedenko.
Kupci lahko izbirajo med tremi že poznanimi
paketi opreme, in sicer Selection, Enjoy in
Innovation. Osnovni model z 1,2-litrskim
bencinskim motorjem in z opremo Selection
je tako na voljo od 20.490 evrov naprej, za
drugi paket je potrebno doplačilo 1.100 evrov,
za zadnjega pa 2.400 evrov. Do konca leta
načrtujejo na slovenske ceste spraviti preko 100
vozil, v prvem polnem letu pa ciljajo na vsaj 600
novih kupcev.
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Kia Stonic
Kia s svojim novim športnim terencem Stonicom napada
segment majhnih kompaktnih SUV-jev. Od njega pričakujejo
veliko, menijo celo, da bo postal novi zastavonoša znamke.
Stonic temelji na platformi malega Ria, po velikosti pa se umešča
med slednjega in večjega Sportagea.
S kratkima previsoma spredaj in zadaj, z dolgim motornim
pokrovom, nizko strešno linijo, zaščitnimi plastikami okrog
vozila in s strešnimi nosilci bo na cesti nedvomno opazen.
Kljub višjemu položaju sedenja in malo večji oddaljenosti od
tal, Stonic ni ravno avtomobil za premagovanje terena, zato v
ponudbi ne bo štirikolesnega pogona. Je pa zato Stonic Kiin
najbolj prilagodljiv oziroma personaliziran model do sedaj.
Kupci lahko izbirajo med devetimi barvami karoserije in petimi
barvami strehe, skupno imajo tako na voljo kar 20 dvobarvnih
kombinacij, barvit pečat pa je prisoten tudi v notranjosti
Stonica, seveda odvisno od izbire opreme. Na voljo so štiri
dodatne barve oblazinjenja poleg osnovne črne, in sicer siva,
oranžna, bronasta in zelena. V odnosu od izbire oblazinjena,
je v istem odtenku obarvan tudi del armaturne plošče in
drugi okrasni elementi. Stonic je lahko opremljen tudi z nekaj
varnostno-asistenčnimi sistemi, ki so združeni v paket Varnost.
Pri najbolje opremljeni različici EX Motion pa je ta paket serijski.
Za doplačilo si je mogoče omisliti tudi panoramsko streho, a le
pri enobarvnih izvedenkah.
Na voljo so trije poznani paketi opreme, LX Acitve, EX Edition in
EX Motion, trije bencinski motorji in en dizelski. Največ kupcev
naj bi se odločilo za kar osnovni paket LX Active, ki že serijsko
prinaša 7-palčni barvni ekran na dotik in še veliko drugega,
v kombinaciji z 1,25 bencinskim motorjem MPI s 84 KM in z
ročnim 5-stopenjskim menjalnikom. Bencinske barve zastopa
še močnejši 1,4 MPI s 100 KM in litrski T-GDI s 120 KM, ki bo
v prihodnjem letu na voljo tudi s 7-stopenjskim samodejnim
menjalnikom, sicer pa sta v osnovi močnejša bencinarja sparjena
s 6-stopenjskim ročnim menjačem, kakor tudi 1,6 dizelski motor
CRDI s 110 KM.
Vstopna cena Stonica se prične pri 15.990 evrih, a lahko ceno s
popustom zbijete tudi do 3.500 evrov, kar pomeni, da je osnovni
Stonic v resnici na voljo že od 12.490 evrov.
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Volkswagen Polo
V primerjavi s predhodnim modelom je novi Polo za 81
mm daljši, 69 mm širši, na račun krajših previsov pa ima
kar 94 mm daljše medosje, kar posledično pomeni več
prostora za potnike tako spredaj kot zadaj, kakor tudi
večji prtljažni prostor, ki sedaj sprejme 351 litrov prtljage.
To je največji Polo vseh časov, po merah prekaša celo
Golfa četrte generacije.
Novi Polo se predstavlja z obogatenim serijskim
paketom, tako je že v goli osnovi različice Trendline na
voljo sistem za nadzor prometa Front Assist z mestnim
zaviranjem v sili in prepoznavo pešcev. Na voljo je od
12.591 evrov naprej, cene pa zlahka presežejo tudi
mejo dvajsetih tisočakov. Opcijsko lahko kupci izbirajo
še med številnimi asistenčnimi sistemi, ki so sicer
značilni za večje modele. Premierno lahko tako novega
Pola opremimo s sistemom za nadzor mrtvih kotov, z
asistentom za parkiranje, radarskim tempomatom, ki
samodejno uravnava razdaljo do spredaj vozečega vozila
in z zavorno asistenco za manevriranje.
Kupci bodo lahko izbirali med 14 barvami karoserije (od
tega je 7 popolnoma novih), 10 dizajni platišč v velikosti
od 15 do 17 palcev, na voljo jim bo tudi personalizacija
notranjosti z izbranimi dekorativnimi elementi. Poleg
klasičnih različic Trendline, Comfortline in Highline, bosta
na voljo tudi športna izvedenka GTI in posebna različica
Beats, ki doprinaša 300-vatno ozvočenje omenjene
znamke, notranje dekorativne elemente, unikatne
nalepke in značke.
Pestra bo tudi motorna paleta, a na startu sta na
voljo zgolj dve bencinski motorni različici TSI, in sicer
atmosferski 1,0-litrski trivaljnik s 55 kW in litrski trivaljnik s
70 kW, ki se vrti s pomočjo turbine.
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Najnovejšo pošast Hennesseyja so naredili z enim ciljem v mislih: ustvariti najhitrejši cestno-legalni avtomobil na planetu.
Da bi to uresničili, so Amerikanci razvili popolnoma nov dizajn, šasijo in karbonsko telesce, pri čemer so se osredotočili na
aerodinamičnost. Z učinkovitim aero paketom so tako dosegli zelo nizek koeficient upora. Venom F5, ki je poimenovan
po najmočnejši oz. najuničujoči hitrosti tornada na lestvici Fujita, je prejel twin turbo osemvaljni motor, ki dostavlja več
kot 1.600 konjskih moči. Skupaj s 7-stopenjskim menjalnikom, ki moč poriva na zadnji kolesni par, in nizko težo 1.338 kg
bo omogočal vrhunske pospeške in skoraj neverjetno najvišjo hitrost. Do 300 km/h bo Venom F5 pridrvel v manj kot
10 sekundah (hitreje kot trenutni dirkalniki F1), hitrostno razdaljo 0-400-0 km/h pa bo osvojil v 30 sekundah, s čimer bo
premagal rekord Koenigsegga Agere RS, trenutnega prvaka, ki je za ta dosežek potreboval 36,5 sekund. Po navedbah
Hennesseyja naj bi Venom F5 nehal vleči šele, ko tahometer pokažete številko 484. Po vsem naštetem se ne smete čuditi,
ko preberete, da se cene za ameriško beštijo pričnejo šele pri 1,37 milijon evrih. Toliko zelencev bo lahko odštelo le 24
strank, saj bodo ustvarili prav toliko primerkov.
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* Besedna zveza »na največjem slovenskem omrežju« se nanaša na gostovanje naših storitev na omrežju nacionalnega operaterja, ki ima najvišje število baznih postaj v državi.
** Akcijska cena velja za naročnike T-2, ki v času trajanja akcije sklenejo Aneks k naročniški pogodbi, s katerim za 12 mesecev pridobijo 50% popust na doplačilo nadgradnje mobilnega paketa XS v mobilni paket M, v paketih T2, T3 in T4 ter se
obenem zavežejo naročniško razmerje za stacionarne in mobilne storitve ohranjati v veljavi za obdobje 24 mesecev. V kolikor stacionarne storitve v trenutku sklenitve ne obstajajo, se naročnik zavezuje le k ohranitvi obstoječih naročniških pogodb
za mobilne naročnine. Akcija velja od 25.8.2017 do preklica. Mobilni paketi Brezčasni so namenjeni običajni uporabi storitev v slovenskih omrežjih. Za Mobilne pakete Brezčasni veljajo Pogoji uporabe mobilnih paketov in uporabe enot, dostopnih
na http://www.t-2.net/splosni-pogoji-podjetja. Popusti iz različnih akcij se ne seštevajo. Pridružujemo si pravico do sprememb ponudbe, tiskarskih napak in omejene razpoložljivosti. Za več informacij o ponudbi obiščite eno izmed poslovalnic
T-2¬ ali pokličite brezplačno številko 064 064 064. V primeru, da naročnik v obračunskem obdobju doseže porabo 50 GB, bo T-2 naročnika obvestil o doseženi količini in mu zablokiral prenos podatkov v nacionalnem gostovanju (prenos
podatkov bo možen le v T-2 omrežju). Paket Brezčasni M v EU vključuje 2,978 GB podatkov.

NOVOSTI

Hennessey Venom F5

064 064 064 | WWW.T-2.NET
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Zagato Vision Gran Turismo

Lotus Elise Cup 260

Inačico Elise Cup 260, ki bo zaživela v zgolj
30 primerkih, so ustvarili za praznovanje 70.
obletnice, odkar je ustanovitelj podjetja Colin
Chapman zgradil svoj prvi avtomobil. Z lahko
konstrukcijo so pripravili najlažjo različico
Elise Cup, a hkrati najtežjo pri hitrosti, saj
oblika vozila in aerodinamična konfiguracija
generirata do 180 kg podtlaka pri najvišji
hitrosti 243 km/h. Ključna je bila namestitev
velikanskega krila, k učinkovitosti pa so
botrovali tudi prednji splitter iz karbona in
velike odprtine za zrak ob prednjih kolesih.
Vpadljivega športnika z ogromno elementi
iz ogljikovih vlaken poganja 1,8-litrski motor
z 250 KM, ki dostavlja pospešek iz mirovanja
do 96 km/h v 3,8 sekunde. Dirkaška šasija
iz aluminija in cestno-legalne motošport
gume pa omogočajo raziskovanje Lotusove
zmogljivosti.

Italijanski proizvajalec Zagato je v Tokiju
predstavil model IsoRivolta Vision Gran
Turismo, ki ga lahko vozi prav vsak, ki ima
doma PlayStation. Gre namreč za avtomobil,
oblikovan posebej za video igro Gran
Turismo Sport. Kar pa je najbolj zanimivo
pri tej novici, Zagato razmišlja, da bi ustvaril
tri do pet primerkov za vožnjo po cestah v
realnosti. To naj niti ne bi bilo težavno, saj
je po besedah direktorja Andrea Zagata
model Vision Gran Turismo, kljub temu da
je zasnovan za igrico, baziran na njihovih
izkušnjah oblikovanja pravih vozil. Avtomobil
v igri poganja 6,2-litrski V8, ki zahvaljujoč
dvema turbopolnilnikoma razvija 997
konjskih moči, ki jih 10-stopenjski avtomatik
speljuje na zadnji kolesni par. Ker teža znaša
samo 1.129 kg, se vozilo iz mirovanja do sto
katapultira v 2,7 sekunde.

Porsche 911 Carrera T
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Pri Porscheju so oživili oznako 911 T iz leta
1968 in jo namenili novem športniku, ki je
baziran na 911 Carreri, a prinaša opremo, ki
pri slednji ni na voljo. Različica Touring bo
kupce želela prepričati z unikatnim izgledom
in nižjo težo ter s športno šasijo PASM in
s paketom Sport Chrono. Zaradi želje po
optimiziranju športnosti so avtomobil
oskubili zadnjih sedežev, vgradili zadnja
okna iz zelo lahkega stekla in namesto
ročajev v kabini namestili zanke iz blaga.
S temi izboljšavami so dosegli težo 1.425
kilogramov, kar je 20 kg manj, kot jih ima
običajna 911 Carrera. Posebno različico
bomo ločili tudi po novih označbah,
subtilnih črnih elementih zunanjosti in
drugačni barvni zasnovi interierja. Motor je
ostal enak kot pri klasični Carreri, gre torej
za šestcilindrski motor s prostornino treh
litrov, ki razvija 370 konjskih moči in 450 Nm
navora. S pomočjo ročnega menjalnika 911
Carrera T do 100 km/h pospeši v 4,5 sekunde,
z avtomatikom to doseže pol sekunde
kasneje, pri obeh različicah pa najvišja hitrost
znaša 290 km/h.

McLaren MSO R
Neznana stranka z globokimi žepi je pri
McLarnu naročila 2 povsem unikatna vozila,
katera je personalizacijski oddelek MSO
z veseljem dostavil. Oklicali so ju MSO R
Coupe in Spider, gre torej za kupejevsko in
brezstrešno različico, ki zahtevata pozornost
s svojo vpadljivo srebrno barvno zasnovo,
skombinirano s karbonskimi elementi in z
detajli rdeče. Prav tako sta oba opremljena
z velikanskim krilom, ki znatno prispeva k
aerodinamičnosti. Pri ustvarjanju po meri
narejenih vozil so pri McLarnu močno
posegli po karbonu, videz so dopolnili
s črnimi petkrakimi platišči in z rdečimi
poudarki, seveda pa niso pozabili na mnoge
značke, ki dokazujejo, da gre za unikatni
produkt oddelka MSO. Z zunanjostjo
je usklajen interier, v katerem kraljuje
alkantara v posebnem odtenku rdeče,
kateri se dopade minimalistična črna skupaj
z ogljikovimi vlakni. A niso se ustavili pri
vizualnih spremembah. Pod pokrovom obeh
avtomobikov se namreč skriva preurejen
turbopolnjeni V8, ki izstisne 679 konjskih
moči in 700 Nm navora.
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Suzuki e-Survivor
Suzuki je z veliko domišljije začrtal majcen konceptni SUV e-Survivor, ki ga je premierno pokazal na tokijskem avtosalonu.
Kot ime nakazuje, je študija povsem električna in z motorjem na vsakem kolesu omogoča štirikolesni pogon. Z zelo
visoko oddaljenostjo od tal, z velikanskimi blatniki in gumami ter s skoraj neobstoječimi previsi nakazuje na svoje off-road
zmogljivosti, katere naj bi še izboljšala uporaba lahkih materialov. Kulski futuristični koncept z dvosedežno ureditvijo in
odprto streho rahlo spominja na model X-90 iz 90. let.

Mercedes-AMG G 65 Final Edition
Nemci pripravljajo novo generacijo razreda G, zato so za zaključek proizvodnje ustvarili inačico Final Edition, ki po
njihovem mnenju uteleša uspešno zgodbo ikoničnega SUV-ja. In ker je več kot tretjina vseh prodanih G-jev prihajala
iz vrst AMG-ja, so bili ti zadolženi za zmogljivo poslastico. V ospredju je AMG-jev mogočni 6,0-litrski dvanajstvaljnik, ki
generira 630 konjskih moči in 1.000 Nm navora, kar omogoča velikemu vozilu, da do 100 km/h pospeši v zgolj 5,3
sekunde. Pri tem bo sodeloval AMG-jev avtomatski menjalnik 7G-Tronic, ki bo moč pošiljal na vsa štiri kolesa. Mercedes
obljublja vrhunske off-road zmogljivosti finalne edicije, kar je prav primerno za takšno legendo, kot je G. Gre namreč za
osebni avtomobil z najdaljšo proizvodnjo izmed vseh primerkov, ožigosanih s trikrako zvezdo.

Nissan IMx
Konceptni IMx prestavlja prihodnost Nissanovega načrta inteligentne mobilnosti, kjer bo povezava med voznikom,
vozilom in družbo okrepljena, na ta način pa bo izboljšano udobje potovanj z avtomobilom. Glavnino tehnologije
predstavlja nadgrajena verzija sistema ProPILOT, ki ponuja popolno avtonomnost. Ko bo torej ta funkcija vključena, bo
poveljevala vozilu, potniki se lahko takrat sprostijo, zato se avtomatsko volan skrije v armaturo, sedeži pa se nagnejo
nazaj. Ob izbiri voznega načina Manual (slo. ročno), voznik prevzame nadzor nad avtomobilom. Nissanov načrt Intelligent
Mobility vključuje tudi električne pogone in tako je IMx grajen na električni platformi, zasnovani za maksimalno
učinkovitost. Moč na vsa kolesa dostavlja par brezemisijskih motorjev spredaj in zadaj, ki skupaj generirajo 320 kW moči
in kar 700 Nm navora. Ob tem izpopolnjena baterija podpira doseg 600 km, zato se potniki lahko brez skrbi o ponovnem
polnjenju odpravijo na daljši izlet.

Jeep Wrangler
Jeep je pokazal prve fotografije novega Wranglerja, ki naj bi ohranil prepoznavno 4×4 zmogljivost in uvedel moderne
spremembe dizajna. Evolucija oblikovanja je minimalna, saj se niso želeli preveč oddaljiti od originala. V ospredju je
ikonična maska, obdana z okroglimi žarometi, preoblikovani so prednji odbijač in blatniki, prestavili pa so smernike; te
spremembe naj bi pozitivno vplivale na aerodinamiko. Novi Wrangler bo opremljen z najnovejšimi varnostnimi sistemi,
nudil naj bi številne personalizacijske možnosti, za moč pa bodo skrbeli ”varčni pogonski sklopi”. To je za enkrat vse, kar
je bil Jeep pripravljen razkriti, več bomo izvedeli konec meseca, ko se bo Wrangler predstavil javnosti na losangeleškem
avtomobilskem salonu.
14 Avto+šport
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VOZNIKOVI MODNI DODATKI
Parmigiani Fleurier Bugatti Type 390
Bugattijev dolgoletni urarski partner Parmigiani je v poklon uspešnemu Chironu pripravil novo ekstravagantno kreacijo.
Neverjetna moč, zanesljivost in zmogljivost so lastnosti, ki najbolje opišejo karakter najmočnejšega avtomobila na svetu.
Potemtakem mora biti spektakularen tudi časomer, ki ga spremlja. Pri Parmigianiju se tega zavedajo, zato so posebej
za Bugatti Type 390 ustvarili unikatno gibanje z 80-urno rezervo navitja in s komplikacijo tourbillon, ki naj bi bilo tako
izjemno kot turbopolnjeni motor W16, ki poganja Chirona. Okrog gibanja so sestavili čudovito ohišje iz 18-karatnega
rose ali belega zlata in ga oplemenitili s črnim paščkom iz aligatorjevega usnja, ki ga je dostavila priznana modna hiša
Hermès. Parmigiani bo naredil le 10 čudovitih časomerov, kar pomeni, da so bo 490 lastnikov Chirona moralo zadovoljiti
z drugim merilcem časa.

TAG Heuer Monaco Calibre 11
Steve McQueen, ena od legend ameriške in svetovne
kinematografije, znan tudi kot ”The King of Cool”, se je leta 1970
odločil za najbolj ambiciozen projekt svoje kariere – svojo strast
do motošporta prenesti na velika platna s filmom, ki opeva najbolj
mitično vzdržljivostno dirko na svetu – 24 ur Le Mansa. Deset
dni pred začetkom snemanja pa Steve iz Švice prejme pošiljko
s povsem unikatno uro, ki jo je poslal Jack Heuer. Zasnovana s
kvadratnim ohišjem, z modro številčnico in z rdečimi kazalci, je
kreacija Monaco Calibre 11 postala igralčev merilec časa za film Le
Mans. Po skoraj pol stoletja so se pri TAG Heuerju odločili, da oživijo
ikonično uro, ki je urarski svet zaznamovala kot prvi vodoodporni
primerek s kvadratnim ohišjem in prvi avtomatski kronograf.

Detroit Chevrolet 100 Years
Chevroletovi pick-upi štejejo že okroglih 100 let, pomembno prelomnico
praznujejo s pomočjo urarskega podjetja Detroit, ki je proizvedlo poseben
časomer v primernih 100 kosih z dosegljivo ceno tisoč evrov. Zapestna
ura z ohišjem iz nerjavečega jekla in s švicarskim avtomatskim gibanjem
je prejela Chevyjev logotip na hrbtu kot tudi na modri številčnici, kjer
sta posebej izpostavljeni številki 1 in 8, ki se poklanjata letnicama 1918
in 2018. Dizajn je zaključen z usnjenim paščkom z modrimi šivi in s
simbolom fleur-de-lys na kroni.
16 Avto+šport

zmogljivi
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Polestar

Polestar se je nedavno odcepil od Volva in sedaj predstavlja svoj prvi produkt,
preprosto poimenovan Polestar 1. Gre za športnega kupeja s hibridno
tehnologijo in s čudovitimi proporcijami, ki želi čim bolj učinkovito združiti
elektrifikacijo z vrhunsko zmogljivostjo.

1

P

ri Polestarju so ob osamosvojitvi povedali,
da bodo s svojimi vozili ciljali na najbolj
zahtevne stranke v vseh segmentih,
ki si želijo hiter električni avtomobil.
Da bi vse teklo gladko, so na čelo posadili
Volvovega podpredsednika oblikovanja Thomasa
Ingenlatha, ki je “kriv” za znamkino oblikovalsko
renesanso v zadnjih letih. In s svojim prvim
modelom niso razočarali.
Visokozmogljiva kombinacija bencinarja V4,
ki upravlja s prednjimi kolesi, dveh električnih
motorjev, ki komandirata zadnjemu kolesnemu
paru, in integriranega zaganjalnika skupaj
dostavlja 600 konjskih moči in kar 1.000 Nm
navora. Vektorska razporeditev navora medtem
enakomerno razporedi navor na vsako kolo ter
tako omogoča stabilnost in maksimalen oprijem
v ovinkih. Polestar 1 je opremljen s tremi različno
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pozicioniranimi baterijami, s čimer so poskrbeli za
idealno razporeditev teže – 48 % spredaj in 52 % zadaj.
Zgolj na elektriko bo športni kupe lahko deloval 150
kilometrov, kar je najdaljši električni doseg od vseh

hibridov na trgu.
Kot pričakovano, Polestar 1 sledi Volvovi arhitekturi
SPA (kot vozila serije 90), a kljub temu naj bi inženirji
približno polovico delov naredili posebej za najnovejšo
kreacijo. V želji narediti res zmogljiv avtomobil, so
namestili šest batne zavorne čeljusti in vzmetenje Öhlins
CESi, ki vozniku dovoljuje spreminjanje nastavitev za
optimalno prilagoditev cestnim razmeram. Za karoserijo

so uporabili ogljikova vlakna, ki so izboljšala torzijsko
rigidnost ter dramatično vplivala na dizajn.
Tega opredeljujejo vpadljive, izklesane površine,
panoramska streha, ki se razteza čez celotno dolžino
avtomobila, ter nekaj elementov, ki je že poznanih iz
Volvovih avtomobilov, kar pa sploh ni slaba stvar.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Land Rover Range Rover

PRENOVLJENI
BRITANSKI
ORJAK
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Družina Land Rover je pokazala svojega največjega v prenovljeni podobi.
Tako je teden dni po prenovi RR Sporta, nadgradnjo prejel še orjak Range
Rover.
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Š

e vedno največji predstavnik britanske
znamke ostaja tipično prepoznaven
Range Rover, z ohranjeno ikonično silhueto. Prenova je na zunaj prinesla nekaj
malih kozmetičnih popravkov, kot so prednja
maska z novo podobo satovja, prednji odbijač
bolj agresivnega videza in prenovljena podoba
žarometov, le-te v novi LED tehniki najdemo

tudi na zadku. Bodoči kupci bodo imeli na izbiro
obogateno paleto barv, kakor tudi večjo ponudbo platišč.
Bistvo nadgradnje je predvsem v notranjosti
vozila, kjer je Range Rover po vzoru Velarja in
RR Sporta prejel nove digitalne merilnike in na
osrednjem delu armature dva 10-palčna ekrana,
občutljiva na dotik in združena pod imenom

Touch Pro Duo. Za še večje udobje so namestili
popolnoma nova, v 24 smereh nastavljiva prednja sedeža, prenovili so tudi stikala in obloge na
vratih. Nove sedeže najdemo prav tako v drugi
vrsti, ti ponujajo izbiro med 25 vrstami masaže in
spreminjanje naklona do 40 stopinj.

Novost v motorni ponudbi je hibridni pogonski
sklop, ki ga tvorijo 2,0-litrski bencinski štirivaljnik,
elektro motor in 13,1 kWh litij-ionska baterija. Različica bo nosila ime P400e in bo dostavljala 404
konjske moči, 640 Nm navora, zgolj na elektriko
pa bo zmožna prevoziti dobrih 50 kilometrov. Za

vse tiste, željne maksimalnega izkoristka moči, bo na voljo različica
SV Autobiography z nadgrajenim 5,0-litrskim osmakom, ki dostavlja
kar 565 KM, 700 Nm navora in 5,1-sekundni pospešek z mesta do
stotice.
Prvi primerki prenovljenega Range Roverja bodo na ceste zapeljali
ob koncu letošnjega leta, naročila pa Britanci že sprejemajo.
Tekst: Jan Grobelšek, Foto: ISC
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Audi A7

Audi v boj z Mercedesovim CLS-om pošilja drastično preoblikovanega A7
Sportbacka, ki poleg ostrega dizajna osvaja z naprednimi tehnologijami.
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ARISTOKRATSKA
SVEŽINA
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Žepni fotoaparati
za profesionalce
Serija RX100 vključuje vrhunsko tehnologijo,
združeno v kompaktnem ohišju iz lahkega in
trpežnega aluminija, ki se lepo
prilega vašemu žepu.

O

blikovalci so imeli očitno pri snovanju
novega Sportbacka serije A7 bolj
proste roke. Končni produkt se
namreč kar precej razlikuje od prejšnje
generacije. Samo poglejte vizualno
močan zadek, na katerem kraljuje
osvetlitvena pasica, ki povezuje iz trinajstih vertikalnih
delov sestavljeni zadnji luči, ki ob odklepu oziroma
zaklepu voznika pozdravita s svetlobno animacijo.
Tudi prednji del ni nič manj impresiven z ožjo, modernejšo
masko in lučmi, katerim se pridužujejo izpostavljene reže
za zajem zraka. Razlika s predhodnikom je takoj očitna.
Novi A7 Sportback je pravzaprav atletsko oblikovana

skulptura, ki izraža dinamičnost z vseh zornih kotov.
Interier se poslavlja od zaobljenih linij in prostostoječega
zaslona ter povzema oblikovalske smernice tehnološkega
minimalizma, ki jih narekuje novi A8, s katerim si
Sportback deli tudi nekatere super moči, ki pa še ne
bodo na voljo ob lansiranju v mesecu februarju 2018.
Štirivratni kupe bo pri katerikoli izbrani pogonski
enoti (sprva bo na voljo le 3.0 V6 TFSI) ponujal blag
hibridni sistem, ki bo skrbel za brezemisijsko jadranje z
deaktiviranim motorjem pri hitrostih od 55 do 160 km/h
in rekuperacijo energije ob zaviranju.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Profesionalne lastnosti
z visokohitrostnim
snemanjem

Profesionalne lastnosti na poti
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Profesionalne lastnosti z
neomejeno povezljivostjo
in prilagodljivostjo

Profesionalne lastnosti
z OLED iskalom

A. C. S., d.o.o. • Ljubljana, Celovška cesta 108
tel. 01/5001587
www.acssony.si • e-pošta: info@acssony.si
www.acssony.si/serija-rx
“Sony”, “ ”, in njihovi logotipi so zaščitene in registrirane blagovne znamke katerih lastnik je družba Sony Corporation. Vsi drugi logotipi in blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

BMW X2

BMW je z novim X2 ustvaril križanca z unikatnim karakterjem, s katerim ciljajo na
aktivne mladostnike. Pri oblikovanju novinca, ki na trg prihaja marca, se je BMW
odmaknil od konvencionalnega. Model je sicer baziran na X1, a je krajši, nižji,
prav tako pa vpeljuje poseben stil.

Odmik od
konvencionalnega
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P

a začnimo pri obrazu avtomobila. BMWjeve ledvičke so postavili na glavo, tako da
so sedaj prvič najširše spodaj. Pridružujejo
se vpadljivim odprtinam za zrak, vitkim LED
lučem in odbijaču v kontrastnem odtenku
sive.
Ko si avtomobil ogledujemo s strani, najprej opazimo
razpotegnjeno streho v stilu kupeja, ki se zaključuje s
strešnim spojlerjem, in sive vložke, ki tečejo od prednjih
blatnikov do zadnjih. Zanimiv detajl sta tudi znamenita
logotipa znamke, pozicionirana pri C strebričkih. X2 je
mogoče opremiti s paleto različnih platišč velikosti od 17
do 20 palcev.
Zadaj so svetila v poznani obliki, medtem ko zadnji
odbijač pripomore k terenskemu izgledu. Seveda pa
je končni izgled X2 odvisen od izbrane verzije modela,
poleg klasične bosta na voljo M Sport in M Sport X.
Znotraj vstopni X2 prinaša oblazinjenje iz blaga,
kontrastne šive in črne detajle, za infotainment pa bo
skrbel 6,5-palčni zaslon. Med opcijske nagradnje spadajo
zadnja generacija sistema ConnectedDrive, povezljivost
z Apple CarPlay, barvni head-up zaslon in kopica
varnostnih pomagal. Po želji lahko interier tudi oblečete
v usnje, ga kombinirate z dodatki lesa ali aluminija in
posežete po večjem zaslonu.
Pri nas bo X2 na voljo s tremi motorji; vstopnega
predstavlja 2,0-litrski štiricilindrski motor s 192 KM in z 280
Nm navora, ki deluje skupaj s 7-stopenjskim menjalnikom
z dvojno sklopko. Bencinarju se pridružujeta dva dizla,
oba s prostornino dveh litrov in z močjo 190 oziroma 231
KM. Opremljena bosta z vsekolesnim pogonom xDrive
in 8-stopenjskim avtomatikom Steptronic. Najmočnejša
različica bo stotko osvojila v 6,7 sekunde.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Avtonomija

v ospredju

Lexus LS+ Concept
Lexus pogleduje v prihodnost s študijo LS+ Concept, ki poudarek daje na
avtonomne vozne tehnologije, katere bo japonski proizvajalec v serijske
avtomobile apliciral v začetku naslednjega desetletja.
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K

ot vsi proizvajalci tudi Lexus aktivno razvija
napredne tehnologije, ki ponujajo podporo
voznikom v vseh voznih situacijah. Avtonomne
sisteme, poimenovane ”Urban Teammate”,
namerava v svoje avtomobile vgraditi v začetku
desetletja 2020-2030.
Že sedaj pa so v Tokiju mednarodni javnosti pokazali
LS+ Concept, ki prikazuje prihodnost luksuzne limuzine
LS, ki bo kot zastavonoša Lexusa najverjetneje prva
opremljena z vso avtonomno novotarijo.
Pri izgledu najbolj zbode v oči drzna verzija znamenite
Lexusove maske, ki z večjimi režami izboljšuje hlajenje
motorja in aerodinamično zmogljivost. Za osvetljevanje
ceste skrbijo delno laserski žarometi, medtem ko
običajna zunanja ogledala zamenjujejo majhne kamere.

bigg-r.com

Varno in udobno vožnjo bo omogočal sistem ”Highway
Teammate”, ki bo namesto voznika upravljal vozilo od
vstopa na avtocesto do izstopa. To pomeni, da bo
avtomobil sam ohranjal pas in varnostno razdaljo,
zmogel pa bo tudi menjati pasove in avtocestne
razcepe.

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

Aston Martin DB11 Volante

NAJNAPREDNEJŠI
ASTONOV KABRIO
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DB11 Volante so pri Aston Martinu zasnovali kot najnaprednješi kabriolet iz
svojih vrst, kot vrhunsko kreacijo, ki bi na račun izvrstne kombinacije vodljivosti,
odzivnosti in prefinjenosti svoje tekmece sesula v prah.
Avto+šport 37

P

o zelo uspešnem lansiranju kupeja DB11
je napočil čas za brezstrešno različico
Astonovega športnega GT-ja. Elegantni
Volante je ohranil atraktivno vizualno
podobo svojega brata, dodaja pa mu zložljivo
streho iz blaga, na voljo v treh odtenkih, od
katerih je najbolj vpadljiv vinsko rdeč. Da bi
potnikom zagotovili čim boljšo zvočno izolacijo,
so streho popolnoma na novo zasnovali iz
osmih slojev, preuredili so tudi mehanizem, ki jo
upravlja, s čimer so povečali prtljažni prostor za 20
odstotkov v primerjavi z odhajajočim modelom
DB9 Volante. Kapuca se bo odprla v 14 sekundah,
za zapiranje pa bo potrebovala dodatni sekundi.
Ti operaciji bo na poti mogoče izvesti do hitrosti
50 km/h, prav tako sta daljinsko vodljivi preko
ključa.
Medtem ko je kupejevskega DB11 mogoče izbrati
z mogočnim 5,2-litrskim dvanajstvaljnikom, so
Astonovci za kabrioleta rezervirali samo lažjega

in bolj kompaktnega 4,0-litrskega osmaka, ki razvija
503 KM in 675 Nm navora. V bratu ta omogoča
naskok na stotko v štirih sekundah in najvišjo hitrost
301 km/h, najbrž pa bo Volante malo počasnejši na
račun dodatnih kilogramov, ki so mus pri novi obliki
telesca.
Tisti, ki bodo za prelestnega športno-luksuznega
kabrioleta pripravljeni odšteti 199 tisočakov, se
bodo z njim lahko postavljali v začetku pomladi,
ko se bodo pričele dostave in hkrati sezona
brezstrešnih užitkov.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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SEKSI
ŠTUDIJA
IZ MAZDE

Domač tokijski avtomobilski salon je Mazda izkoristila za
predstavitev kompaktnega petvratnega hečbeka Kai Concept,
ki prikazuje uvid v novo generacijo Mazde3.
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K

ai Concept prepriča s svojimi izčiščenimi linijami
in mišičastimi proporcijami, ki so odraz bolj
zrelega oblikovalskega jezika KODO. Japonski
proizvajalec pravi, da filozofija dizajna prinaša
optimalno funkcionalnost, arhitektura Skyactive pa bolj
udobno in manj utrujajočo vožnjo. Upajmo, da bo izgled
ostal podoben, ko bo prenešen na novo Mazdo3.
Znotraj so nadaljevali z minimalizmom, ki pričara
eleganten interier, osredotočen na voznika.
Moč dostavlja nova generacija bencinskega motorja
SKYACTIV-X, ki atraktivno zunanjost dopolnjuje z
dinamično zmogljivostjo.

DESIGN

TECHNOLOGY

ART

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Zepter Slovenica d.o.o. Informativni prodajni center - Gregorciceva ul. 13a, 1000 Ljubljana, tel: 01 422 28 40

B M W

M 5

M

P e r f o r m a n c e

DIRKAŠKA
PODOBA
Če za kakšne nastopače že tako brutalni M5 ni dovolj, si ga bodo sedaj lahko
opremili s kopico ekskluzivnih dodatkov izpod rok divizije M. S tem ne bodo
prispevali zgolj k še bolj dirkaško usmerjeni podobi avtomobila, ampak tudi k
funkcionalni izboljšavi aerodinamike, hlajenja in lahke konstrukcije.
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A

vgusta so Bavarci avtomobilsko publiko
razveselili z razkritjem nove petice z značko
M. Beštija s pomočjo 4-litrskega V8 razvija
600 konjskih moči in 750 Nm navora, ki se
v sodelovanju z 8-stopenjskim avtomatikom prvič
prenašajo na vsa kolesa. S tem je zagotovljen šprint do
100 km/h v 3,4 sekunde, pospeševanje se bo na račun
omejitev ustavilo pri 250 km/h.
Vrhunske specifikacije, a vedno se lahko že tako odličen
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avtomobil popelje na novo raven z vrsto nadgradenj.
Ena takšnih je široka paleta delov M Performance za
BMW M5, ki dodajo dirkaško pikico na i v smislu dizajna
in učinkovitosti.
Med aerodinamične komponente, narejene iz lahkih
ogljikovih vlaken, spadajo nov prednji splitter, stranski
pragovi, zadnji spojler in difuzor, k njim pa se čudovito
podajo karbonska ohišja zunanjih ogledal in ledvičk.
K večji vozni dinamičnosti bo pripomogla športnejša

nastavitev vzmetenja, prvovrstno moč ustavljanja
pa bodo zagotovile karbonsko-keramične zavore.
Američani in Kanadčani bodo lahko posegli tudi po
novem izpušnem sistemu, ki obljublja pravo motošport
simfonijo.
Da bodo izkušeni ali nadobudni vozniki lahko snemali in
analizirali svojo vožnjo, je na voljo sistem Drive Analyser,
preko katerega lahko vse pomembnejše podatke o
vozilu spremljamo na pametnem telefonu.

Celotno zgodbo zaključijo vizualni poudarki v obliki črt v
tipičnih barvah M, dirkaški izgled pa je svojo mesto našel
tudi v interierju M5, kjer najdemo volan M Performance,
obvolanske uhlje in prestavno ročico iz karbona ter razne
druge detajle, ki nas mentalno ponesejo na dirkalno
stezo.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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E m o z i o n e

V

IGRACKA ZA
€2,3 MILIJONE
Apollo Intensa Emozione je eksotični superavtomobil za dirkaške steze, ki bo
zaživel v 10 primerkih z začetno ceno 2,3 milijone evrov.
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P

ri Apollu so zasnovali popolnoma nov projekt, ki
naj bi utelešal etos znamke. Po njihovih besedah
gre za avtomobil z dušo, ki ponuja emocionalno
vozno izkušnjo, pravo poslastico za naše čute. Že
samo ob pogledu na vozilo temu opisu ni težko verjeti.
Intensa Emozione oziroma krajše IE je purist, saj ne
uporablja nobenih turbin niti hibridnih sistemov. Njegovo
srce tako predstavlja dvanajstvaljna prostodihajoča
norija, ki 780 ponijev in 760 Nm navora pošilja na vsa
kolesa s pomočjo 6-stopenjskega menjalnika, katerega
se upravlja preko obvolanskih uhljev. Zaradi izjemno
nizke teže 1.250 kilogramov se avtomobil do 100 km/h
požene v 2,7 sekunde, pospeševati pa neha pri 335 km/h.
Vsak delček radikalnega Apolla IE je zasnovan s funkcijo
v mislih. Vizualno atraktivni elementi, kot so ogromno

krilo in prednji splitter ter masivne reže za zajem
zraka, poleg instantne prepoznavnosti seveda služijo
aerodinamičnosti. Oblikovalce je pri snovanju vodila
ideja manipulacije zraka in na koncu so uspeli narediti
vozilo, ki pri 300 km/h ustvari ekstremnih 1.350 kg
podtlaka.
Izjemno aerodinamično in hkrati drzno obliko je
omogočil karbonski monokok, ki dostavlja maksimalno
rigidnost in varnost. Skupaj z dirkaškim vzmetenjem in
visoko zmogljivimi karbonsko-keramičnimi zavorami,
ki jih je dostavil Brembo, je vriskanje na dirkališču
zagotovljeno.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Test: Volvo XC90 T8 Hybrid

skandinavska
drugačnost
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Švedska znamka, znana predvsem pa učinkoviti varnosti svojih vozil, je z novim
modelom XC90, s športnim terencem, začela pisati povsem novo poglavje
znotraj skandinavske znamke in tudi širše. S tem modelom so pri Volvu prikazali
svojo oblikovalsko in tehnološko prihodnost, ki so jo uspešno že prenesli na
modele S90, V90, V90 CC in XC 60.
Avto+šport 53

T

okrat smo skandinavskega velikana preizkusili
v njegovi najzmogljivejši različici T8 Hybrid.
XC90 kot priključni hibrid je tehnični vrhunec
Volvove ponudbe. Štirivaljni bencinski motor
poganja prednji kolesi, na zadnji osi je nameščen elektro
motor, moč se na vsa štiri kolesa prenaša preko hitrega,
osemstopenjskega samodejnega menjalnika, katerega
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ročica je ročno izdelana iz kristalnega stekla. Skupna
sistemska moč hibridnega sklopa tako znaša 411 KM
in ko k temu dodamo še 640 Nm navora, je premikanje
2,3 tone velikega orjaka zares fascinantno. V povsem
električnem načinu lahko prevozimo do 30 kilometrov,
kar je zares svojevrsten občutek, ko se v popolni tišini
vozimo z najprestižnejšim, preko dve toni težkim

Volvovim športnim terencem, ki že na daleč s svojo
mogočno pojavnostjo šokira mimoidoče, toliko bolj, ko
se mimo njih povsem neslišno pripeljemo v 21-palčnih
copatih.
A ko se odločimo na grobo pohoditi na stopalko za
plin, se avtomobil zares konkretno premakne, glede na
to, da tehta krepko preko dveh ton. Iz mesta do stotice
potrebuje 6 sekund in pol, pospeševanje se ustavi pri
210 km/h. A vsa ta moč ni dirkaške narave, kar pomeni,
da zaletavanje v ovinke in grobo pospeševanje iz njih ni
v njegovih genih. Ob bolj dinamični vožnji smo zabeležili
porabo preko 10 litrov na sto kilometrov, medtem
ko ob izključno mestni in primestni vožnji z nežnim
upravljanjem v hibridnem načinu porabimo dobrih 6
litrov, v grobem povprečju pa pije okrog 9 litrov bencina.
XC90 je družinski potovalnik, ki daje prednost udobju in
napredni hibridni tehnologiji, ki omogoča, da je vožnja
lahkotna in neutrujajoča v vsakem trenutku. K udobju
prispevajo odlični usnjeni sedeži s funkcijo masaže,
gretja in hlajenja, kakor tudi sama ergonomija, ki jo
tvorijo izbrani kakovostni materiali vrhunske izdelave, od
usnjenih vložkov, do lesenih, ne manjkajo niti elementi
iz aluminija. V drugi vrsti lahko nemoteno sedijo tudi do
tri odrasle osebe, saj je vsak sedež sam zase z možnostjo
spreminjanja naklona. Prostornost se nadaljuje tudi v
prtljažnem prostoru, kjer je prostora za kar 712 litrov,
zadek pa skriva še dva dodatna sedeža.
Največ k udobju seveda prispeva zračno vzmetenje, ki
skrbi, da je vožnja kljub 21-palčnim platiščem lahkotna in
neopisljivo udobna ob vsakem prevoženem kilometru.
Svet se preprosto začne vrteti počasneje, saj je udobje, ki
ga ustvarja zračno vzmetenje, eno najboljših, kar smo jih
kdaj preizkusili. Prav tako je odlična zvočna zatesnjenost
potniške kabine in če za povrhu vsega v obzir vzamemo
še izjemno ozvočenje Bowers & Wilkins, si, ko voziš takšen
avtomobil, povsem v svojem svetu.
Na osrednji konzoli stoji ogromen pokončen ekran na
dotik, preko katerega upravljamo prav z vsemi funkcijami
vozila. Grafika le-tega je izjemna, prav tako njegova
odzivnost. Je povsem svojevrsten, saj ima praktično vsaka
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funkcija svojo ikono za vklop oziroma izklop na ekranu, kar
bi znalo marsikoga zmotiti, saj na prvi pogled, priznam,
deluje vse nametano eno preko drugega, obenem pa še
upravljanje posameznih funkcij zahteva preveč voznikove
pozornosti, s čimer je pomanjšana sama varnost in
pregled nad dogajanjem na cesti. Voznik si lahko sam
poljubno razvrsti določene funkcije po svoji volji in ko

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
poraba
emisije CO2
mere
teža
posoda za gorivo
prtljažni prostor
cena vozila
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štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.969 ccm
234 kW + 69 kW (411 KM)
400 Nm pri 2.200 vrt./min.
samodejni 8-stopenjski
6,5 s (0-100 km/h)
210 km/h
8,5 l/100 km
49 g/km
4.950 / 2.140 / 1.776 mm
2.343 kg
50 l
712 l
113.000 EUR

se nanje enkrat navadiš, je vse logično in enostavno.
Voznik ima na vetrobranskem steklu tudi projicirane
podatke o trenutni hitrosti, omejitvi, ne manjka niti
opozorilni izpis, da se približujemo radarju. Za usnjenim
volanskim obročem imamo povsem digitaliziran ekran,
kjer se nam zrišejo merilniki. Med njimi nam je na voljo
zemljevid navigacije, poljubno se tam lahko prikazuje
tudi imenik ali pa media vsebina. Seveda so na voljo prav
vsi varnostno-asistenčni sistemi, od senzorjev za mrtve
kote, samodejnega zaviranja, radarskega tempomata, ki
s pomočjo kamer ohranja vozilo na voznem pasu in tako
omogoča delno avtonomno vožnjo, ki vozniku pomaga
pri upravljanju z vozilom. Seznam dodatne opreme je kar
dolg, praktično vse je imel naš testni primerek, zato je
tudi končna cena 113 tisočakov za 20.000 evrov višja od
osnovne priključnega hibrida T8.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

KHAKI PILOT
AUTOMATIC SWISS MADE
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Slowatch d.o.o., Podutiška 152, LJUBLJANA,
www.slowatch.si

BMW M4 Coupe

Pri BMW-ju nam vsake toliko časa na test ponudijo predstavnika najmočnejše
črke na svetu. Tokrat smo v roke dobili ključe vozila M4 Coupe, visoko
zmogljivega športnika, ki prej kot na cesto sodi na dirkalno pisto, brezpogojno
pa potrebuje za volanom veščega voznika.
58 Avto+šport

Prehiter
in predrzen
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Ž

e ob samem pogledu na tole pločevinasto
zverino je jasno, da avtomobil poleg impozantne
podobe, ponuja tudi izjemne dirkaške
občutke, ki vozniku hkrati rišejo nasmeh na
obraz, obenem pa poskrbi, da te od brutalne moči in
podivjanosti spreletava srh po telesu, še posebej takrat,
ko opaziš, da te mimoidoči gledajo z mrkim pogledom,
nekateri celo preklinjajo... spet drugi seveda panično
iščejo svoje mobilne telefone, da bi to cestno poezijo

ujeli v svoj arhiv.
Dotični testni M4 se občutno razlikuje od tistega
osnovnega in zaradi dodatne opreme, s katero je naložen,
vzbuja najmanj dvakrat toliko pozornosti. Najprej seveda
v oči pade posebno siva barva, jaz sem jo poimenoval
cestno siva, medtem ko ji pri BMW-ju pravijo Grigio Medio
in jo cenijo na 4.628 evrov. Ne moremo mimo čudovito
oblikovanih, 20-palčnih platišč, ki ravnodušno razkrivajo
v ozadju 7.841 evrov vredne M-karbon keramične zavore

in osupljivega sprednjega dela z velikimi odprtinami za
zrak in ostrih linij odbijača.
Zunanjost seveda popestrijo še dodatki M performance,
kot so stranski pragovi in ogromen karbonski
strešni spojler na zadku ter seveda športni difuzor z
integriranimi štirimi zaključki izpušnih cevi. Svojo mero
drugačnosti doda tudi karbonska streha iz plastike,
ojačana z ogljikovimi vlakni, ki kot del inteligentnega
koncepta lahke gradnje prispeva k zmanjšanju skupne
mase vozila in hkrati zniža njegovo težišče, kar vodi k
povečanju agilnosti in dinamike pri pospeševanju in
zaviranju ter pri vožnji skozi ovinke, kjer M4 zares blesti.
A na naših cestah v okviru omejitev in varnosti nikakor
ni mogoče spustiti vse moči na asfalt, zato je njegovo
edino pravo okolje dirkalna steza, kjer je avtomobil pred
samo proizvodnjo prestal tudi na stotine ur, kjer bi lahko
še izboljšali inovacije iz sveta motošporta do zrelosti za
proizvodnjo. Rezultat je seveda skoncentrirana moč z
osupljivim pospeškom, z izjemno agilnim in z nadvse
natančnim krmiljenjem. Naval adrenalina je zagotovljen

skupaj z nasmehom na obrazu, s potom v rokah in s
povišanim srčnim utripom.
Notranjost testnega M4 je dirkaško obarvana v rdeče
usnje, popestritev pa najdemo v karbonskih vložkih in
elementih iz alkantare, kot je recimo volanski obroč.
Ostali elementi so klasične bavarske zasnove, kakovostni,
prijetni na otip, vrhunsko izdelani in umeščeni v delovno
okolje.
Srce novega vozila BMW M4 je vrstni 6-valjni bencinski
motor z dvema turbinama. Prepletanje optimalno
uglašenih motošportnih tehnologij omogoča potisno silo
317 kW (431 KM), a v našem primeru je bil M4 opremljen
še s 7.841 evrov vrednim paketom Competition, ki v
okviru dodatne opreme moč še dodatno poveča na 331
kW oziroma okroglih 450 konjskih moči. Paket vključuje
tudi posebej prilagojeno prilagodljivo podvozje M
in športni izpušni sistem M za še bolj značilen zvok,
katerega je izdelal slovenski Akrapovič. Neposredno
vbrizgavanje bencina preko dveh turbopolnilnikov
in značilna precizna uglasitev M skrbita za to, da se
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Tehnični podatki

motor že ob najmanjšem dotiku pedala za plin
neposredno odzove s silovitim potiskom in suvereno
dinamičnostjo, kakor tudi z izjemnim, močnim,
a rezkim zvokom. Ima pa avtomobil tudi drugo,
umirjeno plat. Jaz sem jo poimenoval kar človeška
nastavitev. Vozila M nimajo klasičnega stikala, s katerim
izbiramo vozni program sport, comfort itd., kjer se
posledično naenkrat spremenijo vse karakteristike,
temveč imajo stopalka za plin, volan in podvozje svojo
tipko, preko katere nastavimo posamezno nastavitev
bodisi na comfort, sport bodisi na sport plus. In kje
se tukaj skriva tista človeška nastavitev? V tipki, katera
ponazarja nastavitve stopalke za plin. Če tam izberemo
program efficiency, občutimo, kako se avtomobil
sprosti, zaduši zvok in se tudi ob bolj močnem pritisku
na stopalko za plin ležerno odzove. To nastavitev lahko
uporabimo, ko ne želimo grdih pogledov sosedov, ko
se pripeljemo v svojo sosesko, ko pa želimo vzbujati
pozornost tudi tistih, ki nas sprva ne vidijo, pa stopalko
za plin preprosto nastavimo v način sport in avtomobil
je v trenutku zopet oster kot britev in glasen že ob
nežnem speljevanju. Ob prestavljanju prestav iz zadka
strela vsepovprek, tako močno, da če imaš malo
sreče, boš hitro moral možem v modrem pojasnjevati
razloge, zakaj sediš v 130 tisoč evrov vrednem testnem
avtomobilu, tudi če nisi naredil nič narobe.

motor
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šestvaljni, vrstni, turbobencinski
2.979 ccm
335 kW (450 KM)
550 Nm pri 1.550 vrt./min.
samodejni 7-stopenjski
4,1 s (0-100 km/h)
250 km/h
20 l/100 km
194 g/km
4.671 / 1.870 / 1.383 mm
1.540 kg
60 l
368 l
130.988 EUR

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Test: Renault Kadjar Bose 165 TCe

TUDI BENCINAR
MU PAŠE
64 Avto+šport

Renaultovega srednjega velikega športnega terenca Kadjarja smo preizkusili
že kar nekajkrat, v večini z dizelskim agregatom. Tokrat smo na test zapeljali
različico Bose z najmočnejšim bencinskim motorjem TCe 165.
Avto+šport 65

D

ružinski športno mestni terenec Kadjar je
v našem uredništvu že stari znanec. Drzna
oblika nam je poznana že dobri dve leti, a
je še vedno sveža in vpadljiva. Velika kolesa,
večja oddaljenost od tal in tudi štirikolesni pogon v
ponudbi namigujejo na to, da lahko z njim zapeljete tudi
izven urejenih poti. Platformo si deli s pionirjem v tem
nasičenem segmentu, z Nissanovim Qashqaijem, a Kadjar
je vseeno malenkost večji in prostornejši. V prtljažniku
nudi prostora za 527 litrov prtljage, s podrtjem zadnje
klopi ga lahko povečamo na 1.478 litrov. Zadnja klop je
prostorna in udobna, prav tako tudi položaj spredaj, kjer
je celotna zasnova amature osredotočena na voznika. V
kabini je tudi dovolj praktičnih odlagališč.
V večini primerov se Kadjar prodaja z dizelskim motorjem
in s pogonom spredaj. Mi smo tokrat preizkusili prednje
gnano najzmogljivejšo bencinsko različico, katere ni
možno skombinirati s štirikolesnim pogonom. 1,6-litrski
bencinski motor dostavlja 165 KM in dovolj navora, da
je avtomobil poskočen že v nizkih vrtljajih. Brez večjih
težav se zavrti tudi višje in brez problema doseže hitrost
preko 200 km/h. Njegovo delovanje je v prostem
teku izredno tiho in tudi med samo vožnjo ne oddaja
pretiranega hrupa. Njegova svetla točka je tudi poraba.
Seveda je odvisna od sloga vožnje, a v povprečju smo
zabeležili porabo med šestimi in sedmimi litri, kar je
primerljivo z dizelskimi motorji. Presenetila me je tudi
njegova prožnost in poskočnost pri višjih hitrostih, od
100 km/h naprej. Ko prestavimo v prestavo nižje ročnega
6-stopenjskega menjalnika, ima avtomobil v trenutku na
zalogi lepo moč navora in brez težav pospešujemo tudi
ob polno naloženem avtomobilu s štirimi potniki.

Oprema Bose pomeni, da je imel testni Kadjar obuta
19-palčna platišča z diamantnim sijajem, stranska
ogledala odeta v črnino, prednje žaromete v tehniki
Full LED, označbe Bose na karoseriji, v notranjosti pa je
to pomenilo usnje, osrednji zaslon na dotik z navigacijo
in seveda ozvočenje omenjene znamke. Opremljen
je bil tudi z nekaj dodatne opreme, in sicer s paketom
Techno Premium, ki prinaša bočno senzorsko zaščito,
sistem za mrtve kote, vzvratno kamero s samodejnim
parkiranjem in sistem samodejnega zaviranja, za kar je
potrebno doplačati 690 evrov. Toliko je potrebno odšteti
tudi za posebno rdečo kovinsko barvo, 650 evrov je
potrebno primakniti za panoramsko okno in 1.300 evrov
za usnjeno oblazinjenje, ogrevana prednja sedeža in
za elektrifikacijo voznikovega. Pri Renaultu na takšen
paket in motorizacijo ponujajo še dodatna dva tisočaka
popusta, tako da končna cena z vsemi naštetimi opcijami
znaša 28.720 evrov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.618 ccm
120 kW (163 KM)
240 Nm pri 2.000 vrt./min.
ročni 6-stopenjski
9,2 s (0-100 km/h)
205 km/h
7 l/100 km
139 g/km
4.449 / 2.058 / 1.613 mm
1.465 kg
55 l
527 l
28.720 EUR

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

Avtokleparstvo

Avtoličarstvo

Imamo znanje tudi
za najzahtevnejša
avtokleparska popravila.

Uporabljamo najnovejšo
tehnologijo in spoštujemo
okoljske standarde.

Toča

Cenitev škod

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

Nudimo pomoč in vodenje skozi
postopek uveljavljanja
odškodninskega zahtevka

www.avto-bergant.si
BERGANT avtoličarstvo in avtokleparstvo d.o.o.
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Test: Kia Rio

za samodejno zaviranje v sili, sistem za nenamerno
zapustitev voznega pasu, pa tisti, ki prepozna vozila v
mrtvem kotu in drugi. Vstopni motor, torej bencinski
1,25-litrski, je za umirjenega voznika, ki od avtomobila ne
pričakuje preveč in se vozi izključno po mestu, idealen.
A če ga poženemo na avtocesti v malce višje obrate,
postane moteč zunanji hrup, kakor tudi hrup motorja.
Za lažje premagovanje višjih hitrosti sta na voljo še
1,4-litrski bencinar s 100 KM, kakor tudi litrski trivaljnik v
dveh izvedenkah, ki sta bolj poskočna, a obenem tudi
bolj varčna. Naš testni Rio je v tedenskem druženju popil
med šestimi in šestimi in pol litri na sto kilometrov, kar se
mi zdi zadovoljiv rezultat.
Za najboljši paket opreme in vstopni motor, torej testna
kombinacija, je potrebno odšteti 13.490 evrov. Sam
bi veliko raje izbral nižji paket opreme in posegel po
trivaljnem litrskem agregatu.

PREMIŠLJENA NADGRADNJA

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Kiin drugi najmanjši predstavnik, Rio, je na sceni že 17 let. V četrti generaciji se
predstavlja z bolj atraktivnim dizajnom, uporabnostjo, s povezlljivostjo in tudi z
novimi varnostnimi tehnologijami, ki k nam prihajajo z zamikom.

R

io je Kiin drugi najpomembnejši model, saj so v
lanskem letu prodali več kot 450.000 primerkov,
kar predstavlja 15 % celotne Kiine prodaje v letu
2016. Nastopa namreč v segmentu srednjih
malčkov, kjer je nesporni zmagovalec v prodaji Renaultov
Clio, hudo konkurenco pa sestavljajo še Fiesta, Polo,
Fabia, Ibiza, C3 in drugi.
Rio morda od konkurence izstopa predvsem po svoji
prostornosti, pohvali se lahko z največjo prostornino
prtljažnika - 325 litrov - v segmentu. 4. generacija Ria je
namreč zrasla v vse smeri. Medosje je daljše za 10 mm,
skupna dolžina vozila pa je v primerjavi s predhodnikom
večja za 15 mm, s čimer so oblikovalci dosegli v notranjosti
večjo uporabnost in prostornost, hkrati pa poskrbeli za
bolj odločen, kompakten zunanji videz. Tako je na zadnji
klopi presenetljivo veliko prostora, tudi za večje, spredaj
voznik sploh nima občutka, da sedi, oziroma vozi manjši
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Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
poraba
emisije CO2
mere
teža
posoda za gorivo
prtljažni prostor
cena vozila

štirivaljni, vrstni, bencinski
1.248 ccm
62 kW (84 KM)
121 Nm pri 4.000 vrt./min.
ročni 5-stopenjski
12,9 s (0-100 km/h)
173 km/h
6,3 l/100 km
109 g/km
4.065 / 1.725 / 1.450 mm
1.160 kg
45 l
325 l
13.770 EUR

avtomobil. Kot že rečeno, je prtljažnik s 325 litri med
večjimi, a je težje dostopen zaradi visokega nakladalnega
roba.
Spredaj v prednji maski nezmotljivo vidimo obliko
tigrovega nosu, kakor pravijo dizajnu pri Kii. Tokrat je
spredaj nos tanjši in bolj oster, novi so tudi žarometi,
daljši je motorni pokrov, vse skupaj deluje bolj skladno in
moderno, vključno z novimi zadnjimi žarometi in z bolj
pokončnim, ostrim zadkom.
Testni primerek je bil opremljen z najbogatejšim paketom
opreme EX Motion in vstopnim štirivaljnim 1,25-litrskim
bencinskim motorjem z močjo 84 KM. Tako so v
najvišjem paketu opreme vključeni LED dnevni žarmeti,
16-palčna lita platišča, osrednji barvni ekran na dotik z
navigacijo, kamera za vzvratno vožnjo, tempomat in še
kaj sem verjetno pozabil. Pri Riu si je mogoče omisliti tudi
kar nekaj varnostno-asistenčnih sistemov, kot so sistem
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Test: Jaguar F-Pace 30d AWD

BOLJE POZNO
KOT NIKOLI
G

lede na to, da so križanci zadnja leta
absolutno IN in da se od njih pričakuje veliko,
ni nobena skrivnost, da je ravno F-Pace
Jaguarjev najnovejši prodajni adut. Čeprav so
na trg SUV-jev prišli med zadnjimi, to še ne pomeni, da
je njihov model zato v čem slabši, ravno nasprotno, imeli
so več časa, da se sproti učijo iz napak konkurence in
svojega predstavnika dodelajo kar se da dobro, preden
ga ponudijo kupcem.
Čeprav avtomobil ne spada med največje športne

terence, je za svoj razred precej ogromen. Skoraj dva
metra meri v širino, dolg je nič kaj skromnih 4,73 metra.
Njegova podoba je na račun velike mrežaste maske
spredaj mogočna, atraktivnost dopolnjujejo vitki
žarometi spredaj in zadaj, kakor tudi sama oblika zadka,
ki spominja na tisto v športniku F-Type.
Od tal je oddaljen več kot 20 centimetrov, a bo pravi teren
v praksi občutil bolj kot ne malokrat. Nemudoma je jasno,
da je F-Paceu mesto na asfaltu, je fin in uglajen in tam se
znajde najbolje. Kljub štirikolesnemu pogonu, se večina

Med poplavo športnih terencev, ima
ga praktično že vsaka znamka, je
dobro videti tudi kakšen svež obraz,
čeprav nekoliko pozno - eden izmed
najnovejših igralcev je Jaguarjev
F-Pace, ki v segment SUV-jev
doprinaša odlično vozno izkušnjo
kakor tudi svežo, atraktivno obliko.

moči prenaša na zadnji kolesi, po potrebi pa se do 50 %
moč prenese tudi na prednji kolesi. Pri snovanju modela
so veliko pozornosti namenili ravno voznim lastnostim
in kako te izboljšati. Ena ključnih hib športnih terencev
sta njihova masa in oblika, zaradi katerih ponavadi
SUV-ji pešajo v vozni dinamiki. V primeru F-Pacea so v
večini za izgradnjo karoserije uporabili aluminij in tako
težo vozila zreducirali na sprejemljivih 1.775 kilogramov,
kar se vsekakor pozna v lahkotnosti in vodljivosti vozila
skozi ovinke. Vstopni model je sicer na voljo že pod 50

tisočaki, a dobro opremljenega z 2,0-litrskim motorjem s
180 KM, lahko sestavite za nekaj malega čez 60 tisočakov,
medtem ko se vstopna cena za testnega začne pri 76
tisočakih. Šestvaljni dizel z dvema turbinama iz 3,0 litrov
prostornine dostavlja tistih pravih 300 konjskih moči in
poskrbi, da je avtomobil na preži in pripravljen na sprint
prav v vsakem trenutku. Samodejni menjalnik je skrit
v vrtljivem gumbu, kakršnih smo pri znamki Jaguar in
Land Rover že vajeni. Na voljo je osem prestav, voznik se
lahko sprehaja med njimi tudi preko obvolanskih ročic.

Na voljo so tudi različni programi vožnje, ki prilagodijo
delovanje krmiljenj, stopalke za plin in podvozja. Ko
enkrat v takšnem vozilu preizkusiš zmogljiv šestvaljnik in
se spoznaš z njegovimi zmožnostmi, veš da so štirje valji
premalo, kakor koli obrneš, pa čeprav po drugi strani veš,
da je za vožnjo po naših cestah in za upoštevanje naših
predpisov več kot dovolj 180 KM, ki jih dostavlja 2,0-litrski
motor, ki je kar 11 tisočakov cenejši od zmogljivega

šestaka. Poraba goriva v času testa je znašala nekaj čez 8
litrov, kar je na velikost avtomobila in zmogljivost dobra
številka. Testni primerek je bil odet v športno različico
R-Sport, na sebi je nosil, lahko bi rekli, za 20 tisočakov
dodatne opreme. Najbolj so v oči bodla gromozanska
platišča v velikosti kar 22 palcev, zaradi česar je
posledično vožnja dokaj neudobna, a vseeno čvrsta in
športno vodljiva. Za takšen paket 22-palčnih platišč je

potrebno odšteti dodatnih 5 tisočakov, katere bi sam
raje porabil za kaj drugega, povsem zadovoljen bi bil z
20-palčnimi. Barva vozila Italian Red se je tudi znašla na
seznamu opreme za doplačilo (1.100 evrov), kakor tudi
panorama in športni usnjeni sedeži, pri katerih mi je bilo
izredno všeč, da so imeli podaljšan sedalni del integriran
kar v sam sedež. Testni model je imel praktično vse, kar
se tiče tudi od ponudbe digitalizacije, in sicer osrednji

ekran z navigacijo in s kamero za vzvratno vožnjo, kakor
tudi digitalizirano ploščo namesto analognih merilnikov,
kjer lahko skozi celoten prostor spremljamo zemljevid
navigacije, spreminjano temo merilnikov in podobno.
Njegov velik adut je tudi izredno lepo dostopen prtljažni
prostor, ki v osnovi sprejme do 650 litrov prtljage.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

72 Avto+šport

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
2.993 ccm
221 kW (300 KM)
700 Nm pri 1.500 vrt./min.
samodejni 8-stopenjski
6,2 s (0-100 km/h)
241 km/h

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

8,5 l/100 km
159 g/km
4.746 / 1.840 / 1.693 mm
1.884 kg
66 l
650 l
98.774 EUR
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O

snova Quadra4 so torej štiri nagibna kolesa, ki
delujejo pod dvema nagibnima sistemoma
HTS Hydraulic Tilting System™, spredaj
in zadaj. Inovativen hidravlični sistem
vzmetenja dopušča vsem kolesom enakomeren oprijem
in s tem zagotavlja optimalno vodljivost in stabilnost tudi
na zahtevnejšem terenu in v bolj zahtevnih situacijah.
Ker ima skuter štiri kolesa, lahko stoji samostojno, kar

Test: Quadro4

POSEBNEŽ
Preizkusili smo edinstveni potovalni skuter Quadro4, ki ga odlikujejo kar štiri
nagibna kolesa z dvokolesnim pogonom. Švicarji, ki skuter proizvajajo, so ga
poimenovali kar S.U.V, kot Safe Utility Vehicle, saj je prednost takšnega skuterja
seveda zaradi štirih koles varnostne narave.

pomeni, da ko se ustavimo na semaforju, ni treba položiti
nog na tla, za kar pa je potrebno kar nekaj privajanja in
tudi ravnotežja. Če se na mestu, ko stojimo, minimalno
nagnemo, se z nami nagne celoten motor in takrat
ga je potrebno ujeti z nogami. Lahko pa pred vsakim
postankom zategnemo “zavoro”, ki blokira nagib koles
in tako motor v zaklepu stoji nepremično, ne da bi ga
klasično morali dajati na “tačko”. Motor tudi ni med

74 Avto+šport

lažjimi, kar se najbolj občuti pri manevriranju pri nizkih
hitrostih in vožnji v vzvratno. Med ovinkom se motor
nagne tudi do 45 stopinj, sistem HTS pa ves čas skrbi, da
so v stiku s podlago vsa štiri kolesa.
Za vožnjo Quadra4 ne potrebujemo izpita kategorije A,
temveč ga lahko vozimo z izpitom za osebni avtomobil.
Prav zaradi tega ima Quadro4 tudi nožno zavoro, ki je
takorekoč brez pravega uporabnega namena, saj nalogo
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zaviranja odlično opravljata krmilni zavori, za povrhu pa
nožna zavora dodatno jemlje prostor za noge vozniku.
Sovoznik za voznikom sedi občutno visoko, kar se izkaže
za minus ob večjih hitrostih, kjer vase sprejema ves
frontalni veter. Vožnja pri maksimalni hitrosti 130 km/h
tudi ni najbolj prijetna za voznika, saj postane vožnja ob
večjih sunkih vetra hitro naporna. Najbolj prijetno se je
voziti do maksimalne hitrosti 90 km/h izven mestnih
naselij, dobro pa se izkaže tudi v mestu.

quadra 4 lahko vozimo
z izpitom za osebni
avtomobil

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

enovaljni, štiritaktni, bencinski
346 ccm
22,9 kW (30 KM)
34,8 Nm pri 5.550 vrt./min.
ročni
130 km/h
4,5 l/100 km
257 kg
14 l
10.990 EUR

Motor poganja 350 ccm agregat z dvojno pomično
gredjo, ki je pozicioniran centralno, tik pod sedežem. Iz
varnostnega vidika in v iskanju popolnega težišča je zadeva
super, medtem ko je po drugi strani vožnja zaradi agregata
pod sedežem na daljših poteh zaradi direktnih tresljajev in
hrupa utrujajoča in neudobna. Sredinsko nameščen motor
prinaša še en minus, in sicer pomanjkanje shranjevalnega
prostora. Pod sedežem je sicer prostor za shranitev čelade,
a zgolj tiste, pol odprte, klasična, popolnoma zaprta v
velikosti M se namreč ne spravi v luknjo. Voznik ima pod
krmilom še dva manjša odlagalna prostora, prav tako sta
mu na voljo dve 12-voltni vtičnici.
Za Quadra4 je v osnovi potrebno odšteti 10.990 evrov,
na voljo je tudi z nekaj dodatne opreme, kot so kovčki,
dodatna zaščita za roke in noge, alarm, odeja za noge ipd.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Tokijski avtomobilski salon 2017

Glavna
atrakcija:
koncepti
78 Avto+šport
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Avtomobilski salon je v
japonsko prestolnico privabil
veliko svetovnih proizvajalcev,
ki so skupaj pripravili
impresivno razstavo najnovejše
sijoče pločevine. Čeprav je
bilo na ogled kar nekaj novih
serijskih modelov, so bile
vse oči zazrte v domiselne,
osupljive in nenavadne
koncepte, ki so vsak na svoj
način nakazovali prihodnost
avtomobilske industrije.

K

ot je bilo pričakovati, so v Tokiju prednjačile
domače znamke, ki so kljub prisotnosti tekmecev
iz stare celine, še utrujenih od nedavne razstave
v Frankfurtu, imele glavno besedo. Kot prvo
velja omeniti Toyoto, ki je, kot se spodobi za največjega
proizvajalca, predstavila najširšo skupino novitet. Glavna
atrakcija je bil konceptni GR HV SPORTS, ki združuje
dizajn športnika s hibridnim pogonskim sklopom. Kar
nekaj glav sta obrnili tudi limuzini Crown, ki je bila v
želji po razvoju vznemirljive vozne izkušnje testirana na
Nürburgringu, in Century, japonski konkurent v ultra
luksuznem trgu, ki mu dominirata Bentley in Rolls-Royce.
Pri Toyoti niso pozabili tudi na mobilnost v nizkoogljični
družbi s futurističnima študijama Fine-Comfort Ride,
šestsedežnim vozilom s pogonom na vodikove gorivne
celice, in majcenim električarjem Concept i-RIDE, ki se
poslužuje umetne inteligence, da se uči navad svojega
voznika. Toyotina luksuzna znamka Lexus je medtem
predstavila atraktiven koncept LS+, ki poudarek daje na
avtonomne sisteme, ki nam bodo olajševali življenje v
prihodnosti.

Toyota Crown

Toyota GR HV SPORTS

Po našem mnenju najbolj estetsko dovršena debitanta
prihajata izpod rok Mazde, ki se je tokijskega avtosalona
prav tako udeležila z več globalnimi premierami. Razvoj
oblikovalskega jezika KODO sta prikazovala elegantni
Vision Coupe in drzni Kai Concept, ki namiguje
na izgled nove generacije Mazde3. Izpod tančice sta
pokukala še posodobljena MX-5 in veliki CX-8.
Nissan je svojo prisotnost na salonu obeležil z modelom
Nismo Leaf, vročo različico najbolje prodajanega
EV-ja na svetu, na ogled pa je postavil tudi konceptni,
povsem električni SUV IMx, ki se pohvali z dosegom
več kot 600 kilometrov in z nadgrajenimi možgančki
sistema ProPILOT. Podoben recept je ubral Mitsubishi
z brezemisijskim križancem ostrih linij e-Evolution, ki
predstavlja smer, v katero se v bodoče podaja znamka.
V nasprotju pa je Suzuki izrisal majhnega e-Survivorja,
izredno simpatičnega kompaktnega SUV-ja, ki mu moč
prav tako dostavlja elektrika.

Toyota Century

Mazda Vision Coupe

Nissan Nismo Leaf in IMx
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Suzuki e-Survivor

Subaru VIZIV Performance

Honda Sports EV Concept

Subaru je barve Japonske zastopal z atletsko izklesano
študijo VIZIV Performance. Športni limuzini se je na
odru pridružila posebna različica zmogljivega modela
WRX STi, ki je prejela modifikacije motorja in vzmetenja,
na voljo bo le 450 srečnim kupcem, ki bodo izbrani s
pomočjo žreba.
Največje presenečenje salona so zagotovili pri Hondi
z razkritjem nove interpretacije retro koncepta, ki je
septembra v Frankfurtu navdušil množico. Sports EV
Concept je v primerjavi z bratom prejel kupejevski zadek
in izgubil zadnja sedeža, ohranil pa odlično oblikovalsko
in električno zasnovo.
Ko se je prah ob zaključku salona polegel, so nam v
spominu najbolj ostali kreativni, dovršeni in v prihodnost
usmerjeni konceptni avtomobili, kakršne smo od
japonskih proizvajalcev z navdušenjem tudi pričakovali.

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

Mitsubishi e-Evolution

F1 - VN ZDA

HAMILTON
SLAVIL V ZDA
84 Avto+šport

Start je najbolje uspel Vettlu, ki je uspel
prehiteti polesiterja Hamiltona in tako
je v prvi ovinek pripeljal kot vodilni.
Vodstvo je uspel zadržati do šestega
kroga, ko ga je Hamilton prvič resneje
napadel in prevzel vodstvo na dirki, ki
ga je uspešno zadržal vse do konca.
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V

ettel je v cilj kot drugi pripeljal 10 sekund za
Hamiltonom in tako ohranil upe za morebitni
naslov svetovnega prvaka, čeprav znaša njegov
zaostanek za vodilnim 67 točk, do konca pa jih
je na voljo še 75.
Ciljno črto je kot tretji prečkal Max Verstappen, ki je
sicer startal šele iz 16. startnega mesta, a so mu ob
prehitevanju Räikkönena v zadnjem ovinku v boju
za tretje mesto dosodili 5-sekundno kazen, ker je ob
manevru, pri katerem je pridobil prednost, zapustil stezo
z vsemi štirimi kolesi in tako je na odru za zmagovalce
stal drugi Ferrarijev dirkač Räikkönen.
Hamilton je uspel zmagati s taktiko enega postanka,
medtem ko je drugi Vettel zapeljal v bokse dvakrat,
da bi pokril odličnega Verstappna, ki se je z drugačno
taktiko prebijal iz ozadja. Bitko za drugo mesto sta po
postankih bila Finca Bottas in Räikkönen, kjer je bil boljši
slednji. Po drugem postanku Vettla in Verstappna sta se

oba bliskovito približevala iz petega in četrtega mesta
in hitro ujela Bottasa in ga tudi prehitela. Räikkönen je
na drugem mestu predse brez oviranja spustil Vettla,
s Verstappnom pa sta uprizorila hud in zanimiv boj na
stezi, ki ga je sicer dobil Verstappen, kot že rečeno, zanj je
bil kaznovan s pribitkom petih sekund. V začetku dirke je
odlično dirkal tudi Ricciardo z Bottasom, a je moral zaradi
odpovedi Renaultovega motorja odstopiti, Bottas pa je
končal na petem mestu.
Dobro dirkanje so uprizorili tudi dirkači za prvo peterico.
Pink panterja Ocon in Perez sta končala šesti in osmi,
med njima pa je bil odličen novinec v Renaultu Carlos
Sainz. Na odličnem sedmem mestu je v začetku dirkal
tudi Alonso, a je moral zaradi okvare Hondinega motorja
ponovno odstopiti.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC

Rezultati VN ZDA:
1.

Lewis Hamilton
Mercedes

4.

Max Verstappen
Red Bull Racing

7.

Carlos Sainz
Renault

2.

Sebastian Vettel
Ferrari

5.

Valtteri Bottas
Mercedes

8.

Sergio Perez
Force India

3.

Kimi Räikkönen
Ferrari

6.

Esteban Ocon
Force India

9.

Felipe Massa
Williams

Dva šampiona - Usain Bolt in Lewis Hamilton
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F1 - VN Mehike

Dirka za VN Mehike je poskrbela za razburljiv start, saj sta takoj na začetku
namreč trčila edina tekmeca za naslov svetovnega prvaka, Hamilton in Vettel.
88 Avto+šport
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Rezultati VN Mehike:

V

odstvo je v prvem ovinku prevzel Verstappen,
Hamilton pa je izkoristil njegovo prehitevanje
in še sam zapeljal po zunanji strani mimo
Vettla, medtem ko ga je slednji s prednjim
krilcem zadel v gumo in mu jo predrl, sam je pri tem
poškodal krilce in oba sta že v prvem krogu morala na
nenapovedan postanek v bokse in se tako znašla na
začelju, česar nihče ni pričakoval. Dobro so startali Ocon,
Hülkenberg in Perez, ki so prehiteli Räikkönena, ki je za
njimi obstal kar nekaj krogov, vse dokler niso zapeljali
v bokse. Kimi je takrat prevzel tretje mesto in pokazal
zelo hitro vožnjo v čistem zraku, pred tem pa nikakor ni
mogel pokazati potenciala ferrarija.
V 22. krogu je Max Verstappen za krog prehitel vodilnega
v prvenstvu, Lewisa Hamiltona. Pred drugim Botttasom
si je v prvi polovici privozil lepo 10-sekundno prednost.
V 33. krogu je na stezo zapeljal virtualni varnostni avto.
Večina ga je izkoristila za postanek v boksih, med njimi
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tudi Räikkönen, ki si je tako zagotovil tretje mesto pred
četrtim Oconom, ki je s postankom opravil že prej. Po
38 odpeljanih krogih sta Vettel in Hamilton zasedala 7.
in 14. mesto. V 56. krogu je Vettel uspel priti na četrto
mesto, pred njim pa je na tretjem vozil z 20-sekundno
prednostjo moštveni kolega Räikkönen. Tudi če bi
Kimi predse spustil Vettla, to ne bi preprečilo Lewisove
osvojitve 4. naslova prvaka, saj bi Vettel moral zmagati
ali biti vsaj drugi, kar pa je s Verstappnom v vodstvu z
18 sekundami pred Bottasom bilo nemogoče. Tako je
Hamilton kljub devetemu mestu na VN Mehike postal
svetovni prvak sezone 2017.
Dirko je v istem krogu končalo samo prvih šest dirkačev,
ostali so imeli krog zaostanka oziroma več. Zmagovalec
Verstappen je slavil tretjič v svoji karieri.

1.

Max Verstappen
Red Bull Racing

4.

Sebastian Vettel
Ferrari

7.

Sergio Perez
Force India

2.

Valtteri Bottas
Mercedes

5.

Esteban Ocon
Force India

8.

Kevin Magnussen
Haas

3.

Kimi Räikkönen
Ferrari

6.

Lance Stroll
Williams

9.

Lewis Hamilton
Mercedes

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC
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MotoGP - VN Japonske, Avstralije in Malezije

Marquez ali
Dovizioso?
92 Avto+šport

Za najboljše motocikliste svetovnega prvenstva razreda motoGP se je v oktobru
odvila naporna tritedenska azijska turneja s pričetkom v Motegiju. V deželo
vzhajajočega sonca je kot vodilni v svetovnem prvenstvu vstopil Marc Marquez,
ki bije tesno bitko z najbližjim zasledovalcem Andreo Doviziosom. Sezona 2017
se približuje h koncu in vse bolj se stopnjuje tudi napetost v bitki za naslov
svetovnega prvaka. Andrea Dovizioso je namreč z zmagi v Motegiju in Sepangu
zaostanek za vodilnim zmanjšal na 21 točk in tako preložil odločitev o naslovu
prvaka prav na zadnjo dirko sezone v Valenciji.
Avto+šport 93

V

zgodovini motociklističnih dirk smo videli že
veliko epskih dirk in bitk za zmago do zadnjega
zavoja. Nekaj podobnega sta v deževni dirki
v Motegiju še drugič letos uprizorila Andrea
Dovizioso in Marc Marquez, dirkača, ki se borita za naslov
prvaka za sezono 2017. Dirko v kraljevem razredu je sicer
z najboljšega startnega položaja začel Johann Zarco,
Francoz, ki si je v svoji prvi sezoni v elitnem razredu
privozil drugi najboljši startni položaj. Družbo v prvi vrsti
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V enem samem krogu sta se večkrat prehitela in začela
obračunavati za zmago. Po nekaj izjemnih prehitevanjih
na robu padca, je prvi ciljno črto prečkal Dovizioso in
tako prišel do pete zmage v sezoni. Marquezu ni uspelo
slaviti tretjič zapored v letošnji sezoni, čeprav je tik pred
koncem z zelo agresivnim manevrom še enkrat poskušal
prehiteti Italijana. Z drugim mestom je Marquez že stotič
stopil na zmagovalni oder v svetovnem prvenstvu in s
tem postavil nov rekord, saj se je zapisal kot najmlajši
dirkač, ki mu je to uspelo. Tretje mesto je na koncu osvojil
Petrucci, odlična dirka je bila tudi za moštvo Suzuki, z
Iannonejem na četrtem mestu in Rinsom na petem.
Vsekakor se tokrat ni izšlo devetkratnemu svetovnemu
prvaku, ki je devetnajst krogov pred koncem storil
napako, padel in še drugo leto zapored dirko v Motegiju
končal s točkovno ničlo. Grenak priokus je Rossi popravil
že na naslednji dirki za VN Avstralije na Phillip Islandu, ko
je ciljno črto prečkal kot drugi za Marcom Marquezom,
ki je vnovič pokazal svoje mojstrstvo, ko je slabih
deset krogov pred koncem z enim od svojih značilnih
manevrov v enem od najbolj tveganih ovinkov prevzel
vodstvo, ki ga do prečkanja ciljne črte ni več izpustil
iz svojih rok, ter znova dokazal, kako se v prelomnih
trenutkih odzovejo največji šampioni. Rossi za vodilnim
Marcom Marquezom sicer zaostaja za neulovljivih 81
točk, a golo spoznanje, da je kljub hudi poškodbi še
sta mu delala še specialist za dežne dirke Danilo Petrucci
in aktualni svetovni prvak ter lanski zmagovalec Motegija
Marc Marquez. Nekoliko bolj zadaj, na devetem mestu,
je dirko začel Andrea Dovizoso, ki se je tri kroge pred
koncem dirke z Marquezom zapletel v boj za prvo mesto.
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vedno konkurenčen, vnaša veliko zadovoljstvo v Yamahin
tabor. Tokrat je razočaral Andrea Dovizioso, ki je dirko začel
s četrte startne vrste in po napaki že v samem uvodu in
kasneje nekaj krogov pred koncem zaključil na skromnem
13. mestu. »Vse je šlo v napačno smer že od samega
začetka. Dirka v Avstraliji je zelo specifična in če dirkač ni v
optimalnem stanju, se lahko hitro pripeti usodna napaka,«
je po dirki na Phillip Islandu dejal razočarani dirkač Ducatija.
Na ta račun je več mest na vrhu ostalo za druge dirkače in s
tretjim mestom je svojo statistiko popravil Maverick Viñales,
četrto je zasedel Zarco, peto Crutchlow, šesto mesto si je
izboril Iannone. Dirkači razreda motoGP so z dirko za VN
Malezije v Sepangu, ki je bila na sporedu zadnji vikend
v oktobru, zaključili azijsko turnejo. Druge zaporedne
zmage na razmočenem dirkališču v Maleziji se je veselil
Andrea Dovizioso, uspeh Ducatija pa je z drugim mestom
potrdil Lorenzo. Znova je odlično dirko odpeljal Zarco, ki
je s poltovarniško yamaho zasenčil dirkača tovarniške
ekipe Yamaha Valentina Rossija na sedmem in Mavericka
Viñalesa na devetem mestu. Že na samih kvalifikacijah je
bolje kazalo Zarcoju, ki je zaključil tik za vodilnim Pedroso,
medtem ko sta Rossi in Viñales zasedla četrto in peto
mesto. Dobro se je v dirko s sedmega startnega mesta
pognal Marc Marquez, ki je imel v kvalifikacijah težave z
oprijemom in je v prvem hitrem krogu celo raztreščil svoj
motocikel. V dirki ni našel pravega ritma, s katerim bi lahko
premešal vrstni red na samem zmagovalnem odru. Pet
krogov pred koncem dirke je padla kocka, ko je v zadnjem
zavoju pred vstopom v ciljno ravnino vodilni Lorenzo
storil napako, vodstvo je prevzel Dovizioso in tako preložil
odločitev o naslovu prvaka na zadnjo dirko v Valenciji, ki bo
na sporedu le dan po martinovanju, ko se mošt spremeni v
vino. Za katere navijače se bo martinovanje nadaljevalo še
naslednjega dne, bo torej znano prav kmalu.
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- tehnologija najnovejše generacije nemškega proizvajalca Christ
- 6 krtač iz mehkega tekstila
- Jet Stream predpranje s 40 visokotlačnimi šobami
- trojno sušenje

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

