oglas
malalan

Po vremensko vročem poletju, vroča
avtomobilska jesen. 12. septembra bo vrata odprl
IAA – nemški avtomobilski salon v Frankfurtu. Za
ljubitelje plovil pa isti dan vrata odpira Cannes
Yachting Festival.
Ob veliki gospodarski rasti v Evropi in seveda
doma smo dobili spet voljo po trošenju, saj smo
se težkih misli o depresiji končno rešili. Napovedi
so dobre tudi za naprej in končno je tudi res, da če
ne bomo trošili, ne bo posledično gospodarske
rasti. Slovenija ima predelovalno industrijo, ki
oskrbuje z različnimi deli avtomobilsko industrijo
v Evropi. Pa z Magno ali brez nje. Mišljenje naše
redakcije je, da je vsak obrat, ki prinese delovna
mesta, dobrodošel, da pa moramo tako tovarno
postaviti na sredo prelepih polj, ne podpiramo,
saj imamo veliko zapuščenih lokacij, propadlih
podjetij, kjer bi lahko umestili tak okoljevarstveno
problematični objekt, saj gre za lakirnico in vemo,
kako so laki in barve nevarni zdravju.
Vendar smo pozitivnih misli in polni
pričakovanja ob prihajajočih obeh salonih. Prav
neverjetno je, kako nas vsako leto presenetijo
tako avtomobilski tehniki, kot oblikovalci z
novotarijami in s prekrasnimi oblikami. Je pa
resnična trditev, ki jo razlagam prijateljem, da se
res nov avtomobil prav oceni po lepoti, ko ga
vidimo na cesti med navadnimi avtomobili. Na
salonu je toliko prekrasne, zloščene pločevine,
da tudi najlepši avto ni tako atraktiven, kot ko ga
vidimo na cesti. Saj je poznan tisti pregovor, da
je res preveč lepo, da bi bilo res ali da se vam
od preveč lepega zvrti ali pa da zaradi preveč
lepega ne znate več ceniti lepega. Lepo je pač
lepo. In če vidimo lep avto, se v njega zaljubimo,
sanjamo o njemu in se z vsemi silami borimo,
da ga pripeljemo v domačo garažo. Tudi sam se
bom moral spet v kaj zaljubiti. Svoj sedanji avto
imam rad, ga obožujem in hvalim, vendar je čas
za nov izziv in novo ljubezen. In prav v Frankfurtu
bodo pokazali nekaj pravšnjih avtomobilov tudi
zame in čas bo za novo ljubezen.

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

Ford Fiesta
Fordova Fiesta je eden izmed najbolj popularnih malčkov
v avtomobilski industriji. V 41 letih so jo prodali že v več
kot 18 milijonov primerkih in je tudi Fordov najbolje
prodajani model v Evropi. Iz tovarniškega traku zapelje
nova vsakih 86 sekund, tokrat že v sedmi generaciji.
Njena oblika v sedmo ni revolucionarna, čeprav je nekaj
manjših sprememb nezgrešljivih, te so v glavnem na
zadku vozila, kjer so popolnoma predrugačene zadnje
luči, ki sedaj niso več pokončne.
Prava revolucija se je zato zgodila v notranjosti Fieste, kjer
je celotno okolje dobilo novo, svežo, bolj ergonomsko
podobo. Na sredinski konzoli so se znebili skorajda
polovice gumbov, tako je sedaj uporaba stikal občutno
bolj preprosta in sproščena. Tudi kvaliteta materialov
posameznih elementov se je občutno izboljšala.
Poleg osnovne oblike s tremi paketi opreme so v ponudbi
tudi prestižna različica Vignale, športno šminkerska STLine, kasneje pa se bosta ponudbi pridružili še čistokrvna
ST-jka z 200 KM in malce bolj robustna, terensko
naravnana Fiesta Active.
Pestra je tudi motorna paleta. Fordov večkrat nagrajeni
1.0-litrski bencinski motor EcoBoost je na voljo v različicah
s 100, 125 in s 140 KM ter z novim šeststopenjskim ročnim
menjalnikom. 1.1-litrski atmosferski trivaljnik je na voljo
v različici s 70 in s 85 KM, za dizelske navdušence pa je
tu še 1.5-litrski TDCi s 85 in s 120 KM. Pri 100-konjskem
EcoBoostu je na voljo tudi 6-stopenjski samodejni
menjalnik powershift.
V sedmo so pri Fordu poskrbeli, da je najnovejša Fiesta
trenutno tehnološko najbolj napreden mali avto na
svetu, saj nudi kar 15 varnostno-asistenčnih sistemov
za pomoč pri vožnji, ki so podprti z dvema kamerama, s
tremi radarji in z 12 ultrazvočnimi senzorji.
Za najbolj osnovno trivratno fiesto z vključenim
popustom v vrednosti 1.800 evrov je potrebno odšteti
vsaj 10.740 evrov, doplačilo za dodaten par vrat znaša
280 evrov.
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Hyundai i30 Wagon
Karavanska različica Hyundaijevega modela i30 se je
slovenski publiki premierno predstavila že konec marca
na avtomobilskem salonu v Ljubljani, v prodajnih salonih
pa je na voljo od začetka julija.
Osnova je seveda enaka kot pri petvratnemu bratu,
s svojo podaljšano silhueto pa i30 Wagon doprinaša v
družino i30 eleganco in vsestranskost. Iz oblikovnega
vidika je torej tako kot petvratna različica nosilec novega
Hyundaijevega DNK-ja, kateri se bo postopoma prenesel
še na nove prihajajoče modele. Od spredaj so nezgrešljivi
agresivna kaskadna maska, dinamični žarometi in
vertikalno postavljene dnevne ledice v spodnjem
odbijaču. Stranska linija se lepo raztegne v dodatne
centimetre na zadku in skupaj z zašiljeno strešno linijo
tvori izjemno lep zadek, katerega popestrijo zadnje luči
v tehniki LED.
Doplačilo za podaljšan zadek v primerjavi s petvratnim
i30 znaša 700 evrov, dobite pa zato karavana, ki se v
segmentu po prostornosti prtljažnika nahaja v samem
vrhu. Kar 602 litra prtljage sprejme, ob podrtih sedežih je
vanj mogoče zložiti do 1.650 litrov prtljage.
S hatchbackom si delita tudi notranjost. Na sredini
armature tako stoji lebdeči osrednji zaslon v velikosti do
8 palcev, v spodnjem delu najdemo nove komande za
upravljanje klimatske naprave, svež dizajn je podedoval
tudi volanski obroč. Hyundai je poskrbel za visoko raven
varnosti, saj je karavanskemu i30 že serijsko namenil kar
štiri asistenčne sisteme.
i30 Wagon je na voljo s tremi bencinskimi motorji v
različicah s 100, 120 in s 140 KM in z enim dizelskim v
110- in 136-konjski izvedbi. Vse motorne različice so
serijsko sparjene s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom,
na voljo pa je tudi robotizirani dvosklopčni menjalnik s
sedmimi prestavami. Paketi opreme so štirje, trend, style,
premium in impression, za vstopni model je potrebno
upoštevajoč popust v višini 2.000 evrov odšteti najmanj
14.690 evrov. Pri uvozniku do konca leta računajo na 200
prodanih karavanov.
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domači dogodki

postavijo progo in vse, kar je potrebno za dirkaško
uživanje. Inovativno podjetje Ensol, ki je razvilo ta
sistem mobilnega kartodroma pod znamko 360
Karting, je s prodajo in s trženjem prisotno na vseh
celinah, kjer z lastnimi proizvodnimi in instalacijskimi
zmogljivostmi ustvarjajo najsodobnejša javna karting
prizorišča.
Kmalu se bodo predstavili tudi na slovenskemu trgu v
ljubljanskem BTC-ju. Pridite jih pogledat in se zapeljite
na adrenalinsko preizkušnjo.

a4_renty.pdf 1 9/3/2017 10:51:05 AM

Mobilni karting šov
Karting je najboljša avto šola. Zakaj? Ker pri teh
malih avtomobilih voznik natančno občuti, kako
vozilo deluje v sožitju z voznikom in s cesto. Tukaj
voznik najbolj občuti, kako se prenaša moč motorja
na cesto, kako gre vozilo skozi ovinek in kje so
meje oprijema ob vožnji čez ovinke, pospeševanje
in zaviranje. Zato je to najboljša šola za voznike,
obenem pa voznikom omogoča tudi uživanje,
tekmovalnost in druženje. Gokart bi moral biti učni
pripomoček v osnovnih šolah za učenje vožnje
in prvo spoznavanje z avtomobilom za bodoče
voznike.
Slovensko podjetje Ensol 360, ki ga vodijo
mladi ljubitelji avtomobilizma ter strokovnjaki
za marketing in tehniko, so razvili nov pristop k
organizaciji karting voženj. Naredili so inovativen
paket, ki omogoča dostavo dirkališča s progo, z
gokarti in z vsem, kar potrebujete za karting vožnjo,
vse pakirano v tovornjaku vlačilcu. V osmih urah
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ZANIMIVOSTI
MTV SummerBlast
Rekorden Aston Martin DBR1
MTV-jev poletni glasbeni festival
SummerBlast se je preselil na nam bližnjo
poreško Peškero, kamor so se konec
avgusta zgrnile največje zvezde svetovne
glasbene scene. V središču dogajanja je bil
duet DJ Jazzy Jeff in Will Smith, a ljubitelje
avtomobilov je poleg ritmov njunih hitov
zabavalo tudi ogledovanje prestižnih jeklenih
konjičkov. Posebna atrakcija na Peškeri je
namreč bila karavana osmih primerkov, ki je
po veliki turneji evropskih mest prišla v Poreč.
Med njimi so bili Ferrari 488 Spider Special
Edition, McLaren 570S Special Edition,
McLaren 570GT Mclaren Special Operations,
Lamborghini Huracan Peformante, Nissan
GT-R, Porsche 911 Turbo S, Porsche 911 GTS
in BMW i8.

Na vsakoletni dražbi v sklopu dogodka Pebble Beach
Concours d’Elegance je ikonični Astonov brezstrešnik
DBR1 dosegel ceno 19 milijonov evrov, s čimer je
postavil rekord za najdražji britanski avtomobil, ki
je bil kadarkoli prodan na dražbi. Ta naslov je pred
tem pripadal Jaguarjevemu D-Typeu, ki se je prodal
za milijonček manj. Kaj pa je na tem primerku tako
posebnega? Poleg tega, da gre za prvi model z oznako
DBR1, so ga vozile tudi legende Formule 1, kot so
Američan Carroll Shelby, Avstralec Jack Brabham
in Britanec Stirling Moss; slednji je bil za njegovim
volanom zmagoslaven na znameniti dirki 1000 km
Nürburgringa.

Nova Audijeva poimenovanja
Audi na svetovni ravni uvaja nova
poimenovanja za oznake moči, ki ne bodo
več povezana s prostornino motorja, ampak
z močjo avtomobila. Za lažje razumevanje,
številka 30 se bo na primer pojavila na vseh
modelih, ki razvijajo med 81 in 96 kW, vrh
ponudbe bo predstavljala številka 70, s
katero bodo opremljeni modeli z več kot 400
kW. Kombinacija dveh številk se bo pojavljala
skupaj s pogonsko tehnologijo (TFSI, TDI,
g-tron, e-tron), prejeli jo bodo vsi modeli,
razen zmogljivostni primerki S in RS ter Audi
R8, ki bodo ohranili dosedanja imena. Prvi
predstavnik z novim poimenovanjem bo
nova generacija A8, ki bo prišla jeseni.

Dirkaška akcija Trading Paint
Pričelo se je snemanje nove akcije z naslovom Trading
Paint, kjer bo v glavni vlogi dirkaškega veterana zaigral
John Travolta. V filmu nas bo zgodba popeljala v
življenje dirkaške legende Sama Munroea, katerega
iz upokojitve nazaj na hitre steze pritegne njegov sin,
nadobudni dirkač Cam, ko se priključi rivalni ekipi.
Zgodba o družinskih in profesionalnih konfliktih,
intenzivnem tekmovanju, egu in zameri bo začinjena
z divjimi dirkaškimi prizori, pravo doživetje pa bo
zagotovila priznana igralska zasedba.

Dawn in 720S Michael Fux
Avtomobilski ljubitelj Michael Fux, ki ima v svoji
garaži že kar nekaj ekskluzivnežev, si je zaželel RollRoyceovega Dawna in McLarnovega 720S v unikatni
barvi fuksije. Pa najprej obdelajmo kabrioleta. Poleg
unikatnega eksterierja se avtomobil pohvali s po meri
narejeno notranjostjo z vijolično armaturo, z vložki na
vratih in volanu ter s šivi na sedežih. Divja kreacija je
seveda zaključena s platneno vijola streho. McLarena
720S so medtem specialisti oddelka MSO oblekli v
enako kožo, kot pri Rollsu pa so bistveni barvni detajli,
torej obroba platišč, vzvratno ogledalo in volan,
katerim se lepo podajo beli usnjeni sedeži in karbonski
poudarki.
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NOVOSTI
Maserati Ghibli GranLusso in GranSport
Pri Maseratiju so se odločili, da bodo tako kot
Quattroporteja tudi manjšega Ghiblija ponudili
z dvema različnima opremama, vsako s svojim
unikatnim karakterjem. GranLusso bo namenjen
posameznikom, željnim elegance in luksuza, med
drugim bo interier razvajal s svilnatim oblazinjenjem
prestižne znamke Ermenegildo Zegna, medtem ko
bo GranSport z agresivnejšo zunanjostjo pritegnil
športne navdušence. Z obema opremama se bo lahko
nadgradilo prenovljenega Ghiblija, ki uvaja prilagodljive
LED žaromete, električno krmiljenje, kot tudi boljšo
aerodinamičnost na račun stilistične prenove. Najbolje
prodajani avtomobil z emblemom trizoba je prejel tudi
kopico novih asistenčnih sistemov, kupci bodo lahko
izbirali med štirimi pogonskimi enotami, izmed katerih
izstopa Ferrarijev 3,0-litrski V6, ki sedaj razvija dodatnih
20 konjskih moči in 30 Nm navora. To pomeni 430 KM
in 580 Nm, 0-100 km/h v 4,7 sekunde in najvišjo hitrost
286 km/h.

Porsche Cayenne
Cayenne v svoji tretji ediciji prinaša izboljšano
zmogljivost, katero naznanja športnejša
zunanjost. Spredaj so masivnejše odprtine
za zrak, zadaj pa popolnoma preoblikovane
luči, povezane s pasico, ki ustvarjajo videz
širšega, bolj dinamičnega in sodobnega
vozila. Namestili so mogočnejša kolesa
in zaradi želje po izboljšani vsakodnevni
praktičnosti prostornino prtljažnika povečali
za kar 100 litrov. Ker mora športen avtomobil
graditi lahka konstrukcija, so po vzoru 911ice in Panamere telo zgradili iz kombinacije
zlitine in jekla, medtem ko zunanjost
sestavlja aluminij. Skupaj so s temi popravki
prihranili na 65 kilogramih, kljub temu da
so tokrat že serijsko vgradili mnogo bonitet.
Shujšana postava si zasluži motor, ki bo
zagotovil pravi užitek v vožnji. Sprva bosta
na voljo dva šestcilindrska bencinarja s 340
in 440 KM. Slednji bo vgrajen v Cayenna z
oznako S, ki se bo do stotice odpeljal v 5,2
sekunde in nato še naprej do 265 km/h.
Običajni brat bo malenkost počasnejši, toda
vseeno impresiven. Delovanje bo na nov
nivo dvignila tudi nova šasija in 8-stopenjski
menjalnik ter prenovljeno vzmetenje.
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NOVOSTI
BMW i3 in i3s
BMW-jev i3 se je uveljavil kot najbolje prodajani
premium električar v svojem razredu. Kupce je
prepričal s svojim simpatičnim modernim videzom,
kot tudi z inovativnimi rešitvami za urbano
mobilnost. Sedaj se mestni hečbek predstavlja v
dveh modelnih inačicah, izmed katerih bosta obe
energijo črpali iz litij-ionske baterije s kapaciteto
33 kWh in z dosegom do 200 km pri vsakdanji
vožnji, poganjal pa ju bo eDrive motor, ki v vsaki
različici razvija drugačne specifikacije. i3 s 170
KM bo potreboval 7,3 sekunde za šprint do 100
km/h, nato pa jih bo lahko premagal samo še 50,
medtem ko bo močnejši 181-konjski i3s do sto
prispel 0,4 sekunde hitreje in se odpeljal naprej
dodatnih 10 km. Za tako i3 kot i3s si bo mogoče
omisliti majčken bencinski motor, ki podaljša
avtomobilov doseg za 150 km, kar pride prav, če
se želite z njim odpraviti tudi na kakšen daljši izlet.

Pagani Zonda HP Barchetta
Italijani so napovedali, da bo šla Zonda iz proizvodnje že leta 2013, sedaj pa je štiri leta kasneje javnost uzrla novo različico,
HP Barchetto. Lahko rečemo, da gre za najbolj divjo inkarnacijo Zonde, ki po mnenju Horacia sploh ne potrebuje strehe.
Za zaščito bo skrbelo le tanko vetrobransko steklo, ki se razteza vse do vrat vozila, ekstremen videz pa so okronali še z
velikanskim krilom. Za tako nor avtomobil ne bo zadostoval običajen motor, zato je Mercedes-AMG priskrbel 7,3-litrski
prosto dihajoči dvanajstvaljnik, kakršnih podjetje sploh več ne izdeluje. Prihranili so ga iz starejše proizvodnje izključno
Pagani
Barchetta
za taZonda
avtomobil.HP
Uradnih
podatkov o moči sicer še niso razkrili, a okoli 700 konjskih moči bi moralo biti prav. Ko to spariš
s težo 1.250 kg, ki so jo omogočili z ekstenzivno aplikacijo ogljikovih vlaken, dobiš mokre sanje vsakega avtomobilskega
navdušenca. Podjetje bo ustvarilo le 3 primerke, od katerih bo eden romal direktno v privatno kolekcijo šefa Horacia.

Dacia Duster
Uspešni Duster, ki se je od lansiranja
pred sedmimi leti prodal v več kot
milijon primerkih, je šel pod nož in
iz operacije prišel bolj dinamičen in
moderen. Spremembe so najbolj
opazne na zadnjem delu vozila, kjer je
svetlobni pečat znatno preoblikovan
in sedaj povezavo vleče z Jeepovim
Renegadeom. Tudi obraz je dobil
predrugačene žaromete, ki so jih
posadili povsem v vogala karoserije.
Terenski vtis dajeta nova aluminijasta
strešna nosilca kot tudi širša zaščitna
obloga iz obarvane mase, ki so jo
namestili pod prednji in zadnji odbijač,
medtem ko čvrsto formo poudarja
oranžna barva zunanjosti. Duster, za
katerega romunska znamka trdi, da
je pristen pustolovec, naj bi prejel
tudi na novo zasnovano notranjost,
ki jo bo mogoče spoznati šele na
frankfurtskem avtosalonu.
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VOZNIKOVI MODNI DODATKI
Tonino Lamborghini Alpha–One
Tonino Lamborghini predstavlja napravo Alpha-One, v
kateri se eleganten dizajn sreča z izvrstno zmogljivostjo,
ki jo pričakujemo od našega najpomembnejšega
dodatka. Specifikacije so podobne drugim Androidnim
telefonom višjega ranga z eno manjšo razliko –
Lambotov produkt stane vrtoglavih dva tisoč evrov, za
kar pa dobite zunanjost, sestavljeno iz ročno narejenega
italijanskega usnja in pozlačenega nerjavečega jekla,
zaslon iz posebne tekoče zlitine, ki naj bi bila močnejša
kot titan, in značilni simbol ”Raging Bull”, da bodo vsi vaši
znanci videli, da res imate Lamborghinija.

Tod’s za Ferrari
Ferrari se je združil s priznano znamko obutve Tod’s in
nastali so čudoviti produkti za moške, ki cenijo vrhunsko
kakovost in odličen stil. Ekskluzivno sodelovanje med
dvema ikonama je vodila strast do kreativnosti in ročne
izdelave, dveh ključnih vrednot italijanske oblikovalske
tradicije. Zvezda kolekcije so t. i. čevlji za vožnjo, ki preidejo
več kot sto proizvodnih faz, preden so dokončani, vse od
ročnega rezanja usnja do ročnega šivanja vsakega kosa,
s čimer je zagotovljena vrhunska kakovost. Prefinjen stil
in vsestranskost ponujajo tudi mokasini, ki povezujejo
tradicijo z modernimi smernicami, in superge iz high-tech
materialov.
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Trije izjemni in vsestranski aparati
za vsako situacijo

OGLAS
sony

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

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

24-600mm

Bentley Momentum

En objektiv,
največja prilagodljivost

En objektiv,
profesionalno 4K snemanje

En objektiv, ekstremni zum

Momentum oziroma po naše zagon so Britanci
poimenovali nov produkt svoje linije Bentley Fragrances,
ki predstavlja pravi dodatek za modernega moškega.
Mojstrica parfumerka Nathalie Lorson je ustvarila
vznemirljivo kompozicijo z združitvijo aromatične
svežine s kontrastnimi notami lesa, za čuten zaključek pa
je dodala še mošus in mahove. Da bi ustregli različnim
okusom, so ponudili dve različici dišave – toaletno in
parfumsko vodo. Močan vonj je sparjen z elegantnim
geometričnim dizajnom stekleničke, ki ga je navdihnilo
spektakularno newyorško obzorje.

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

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

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

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

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

• OLED iskalo - 2.359K točk (XGA)

• OLED iskalo - 1.440K točk (SVGA)

• OLED iskalo - 2.359K točk (XGA)

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

• 1/32000s visokohitrostni zaklop brez popačenja

• Super počasen posnetek z do 1000 slik/s

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

• Do 1000 slik/s super počasni posnetek

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.

Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet

Med bogataši, ki so se zbrali na srečanju starodobnikov v sončnem Pebble
Beachu, se je svetu prvič pokazal ekstravagantni Vision Mercedes-Maybach 6
Cabriolet, ki je s čudovitimi proporcijami, čistimi linijami in čarobnim interierjem
avtomobilska kreacija, kakršne še nismo videli.
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EKSTRAVAGANCA
PRIHODNOSTI
Avto+šport 19

N

ekateri bodo rekli, da so lanskoletnemu
Visionu le odrezali streho, toda že samo s
tem so pri opazovalcu sprožili popolnoma
drugačna čustva, ki jih ni tako enostavno
opisati. Samo poglejte ta prekrasen obraz in osupljivo
dolg pokrov motorja, ki se elegantno nadaljuje v
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pravzaprav popolno zaključen zadek. Avtomobil
preprosto zahteva spoštovanje. Še posebej, ko ga uzrete
iz profila in ugotovite, da gre za 5,7 metrov dolgo vozilo,
ki je namenjeno le dvema osebama. Če to ni luksuz, ne
vem, kaj je.
Srce pa res zastane, ko odstranite belo platneno

streho in uzrete kristalno belo napa usnje, ki ga obdaja
360-stopinjski futuristični zaslon v osupljivem odtenku
modre. V diamantnem vzorcu prešite sedeže so okrasili
z iluminiranimi gumbi, ki prikazujejo znamkino trikrako
zvezdo, da bi ustvarili kontrast z digitalnimi elementi,
pa so vgradili števce z analognimi iglami. Iz sveta

letalstva so si sposodili dizajn zračnikov, navtika pa je
navdihnila razkošna lesena tla z vdelanim aluminijem.
Še en vrhunec predstavlja transparentni centralni tunel,
ki prikazuje pretok energije pogonskega sistema preko
modrih optičnih vlaken. Kakšen efekt!
Ko smo že pri pogonu, tega si bo najnovejša Mercedesova
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študija delila s svojim kupejevskim bratom, gre torej za
štiri električne motorje, ki skupaj razvijajo 750 konjskih
moči in omogočajo štirikolesni pogon. Ne potrebujemo
posebej poudarjati, da to dostavlja vrhunske vozne
lastnosti, ki jih dopolnjujeta baterija z dosegom 500
kilometrov in napreden polnilni sistem, ki v petih
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minutah zagotovi dodatnih 100 km.
Sanjski avtomobil zaenkrat ostaja le vizija ekstravagantne
prihodnosti, a nikoli ne veš, kateri milijarder se bo vanj
zaljubil in naprosil Mercedes, da mu vdahne življenje.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

OGLAS
SAMPA

BMW M5

DRIFTANJE
KLJUB
AWD
Prvič odkar se je leta 1984 na sceno pripeljala vroča limuzina M5 in osvojila
srca avtomobilistov iz vseh kotičkov sveta, so se Bavarci odločili, da jo opremijo
z vsekolesnim pogonom. A brez skrbi, dirkaški užitki so zagotovljeni, saj je
karakter pogona xDrive mogoče popolnoma prilagoditi za vragolije na stezi,
hkrati pa ta zagotavlja vsakodnevno praktičnost pri kakršnihkoli razmerah.
24 Avto+šport

Č

e
govorimo
o
avtomobilu
z
značko M na riti,
nas bi avtomobilski
bogovi prekleli, če ne bi začeli
z motorjem, iz katerega moč
črpa ta pošastni stvor. Inženirji
bavarske družbe so vgradili
znatno predelan 4,4-litrski biturbo V8, ki sedaj dostavlja 600
konjskih moči in silnih 750 Nm
navora, s katerimi voznik upravlja
že pri 1.800 vrtljajih. V povezavi
z 8-stopenjskim avtomatikom
(pretikanje bo seveda mogoče
tudi
preko
obvolanskih
uhljev oz. centralne ročice)
motor omogoča prepričljive
specifikacijske številke: 0-100
km/h bo M5 obdelal v zgolj 3,4
sekunde, še enkrat toliko pa bo
prevozil v 11,1 sekunde. Najvišjo

hitrost sicer elektronske varuške
omejijo na 250 km/h, a opcijski
paket M Driver’s Package
zmogljivi limuzini dopusti, da
pot nadaljuje, vse dokler števci
digitalne instrumetalne plošče
ne pokažejo 305.
Največja sprememba pri novem
M5 pa je vrsta pogonskega
sklopa, prvič v zgodovini so
vanj namreč vgradili štirikolesni
pogon. Novi M xDrive razporeja
pogon po potrebi med
prednjo in zadnjo premo in
omogoča izbiro med petimi
različnimi konfiguracijami, na
srečo puristov tudi vključitev
zgolj zadnjega pogona, a le,
ko izklopite sistem za nadzor
stabilnosti… saj vedo, kaj
lastniki nameravajo početi.
Ko pa bodo ti zadostili svoje

apetite po driftanju, bodo na
račun AWD uživali v enkratnem
oprijemu pri vseh cestnih in
vremenskih razmerah. Tudi
vzmetenje so prilagodili, da bo
ustrezalo tako vsakdanji uporabi
kot zabavi na stezi. Kot motor,
vzmetenje in pogonski sistem
so ga strokovnjaki testirali na
najbolj brutalnem dirkališču, na
Nürburgringu.
Da ga ne bi slučajno zamenjali
za običajno serijo 5, so
namestili agresivne elemente,
ki prav tako prispevajo k
večji
aerodinamičnosti.
Preoblikovana sta sprednji
odbijač in zadnji difuzor,
velikanske so reže za zajem
zraka, med pridobitve pa
štejemo tudi izpušni sistem
s kvartetom cevi, katerega
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Puristi v jok in na drevo – M5
je dobil štirikolesni pogon
rezgetanje lahko voznik stiša, če
ne želi zbujati preveč pozornosti.
Pokrov motorja iz aluminija je
opremljen z izklesanimi linijami,
ki se nadaljujejo na strehi, prvič
narejeni iz ekstremno lahkega
karbona, okrepljenega s plastiko, ki
prispeva k manjši teži v primerjavi s
predhodnikom.
Športen
videz
zaključujejo
19-palčna platišča, obuta v gume M
in podkrepljena z visoko zmogljivim
zavornim sistemom, lahko tudi z
zlatimi
karbonsko-keramičnimi
zavorami, če bo stranka obkljukala
to okence na seznamu dodatne
opreme.
A tudi če se bo popolnoma izognila
slednjega, se ne bo mogoče
izmuzniti ceni, ki ni sestavljena
iz šestih številk. Za osnovni M5,
katerega dostave se bodo pričele
naslednjo pomlad, BMW-jevci
namreč zahtevajo 117.900 evrov.

Tekst: Jan Grobelšek, Foto: ISC
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KVARTET
BRILJANTNIH

A s t o n

M a r t i n

V a n q u i s h

Z a g a t o

Skupna zgodba Aston Martina in Zagata, ki se je pričela že pred 60 leti z
modelom DB4 GT Zagato, dobiva novo poglavje. Po prečudovitem kupejevskem
Vanquish Zagatu in njegovemu elegantnemu brezstrešnemu bratu je prišel čas
še za najbolj ekskluzivno različico Speedster.

T

a se poslavlja od strehe, s prelestnimi užitki na
zraku bo osrečevala zgolj dva potnika. Ultra
zmogljivi športni avtomobil so si oblikovalci
zamislili z vročim karbonskim telescem, z
značilnimi zadnjimi lučmi in s kopico motivov ”Z”, ki se
pojavljajo na celotni modelni družini.
Avtomobilske navdušence so presenetili še z najavo
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različice Shooting Brake, ki kljub temu da ostaja strogi
dvosedežnik, se bo po besedah Astonovcev uveljavil kot
izredno praktičen GT. Podaljšana steklena streha, preko
katere bo v interier prišlo veliko naravne svetlobe, se
zaključuje v stilistično brezkompromisnem zadku, kateri
bo hranil tudi posebej narejen set prtljage.
Izjemna družina bo zaživela v 325 primerkih, od katerih

bo za kupeja, kabrioleta in karavana rezerviranih 99 enot,
najbolj redki Speedster pa bo zaživel v le 28 primerkih,
kar pomeni, da bo zagotovo postal eden najlepših
zbirateljskih avtomobilov na našem planetu. Pri britanski
znamki so se pohvalili, da so vsi avtomobili že razprodani,
v roke lastnikov pa naj bi romali v naslednjem letu.
Kvartet individualnih, a hkrati povezanih avtomobilov je

baziranih na Vanquishu S, torej bodo Zagati razpolagali
s skoraj 600 konji, ki jih bodo razvijali prosto dihajoči
dvanajstvaljniki. Ob tem pa so vzmetenje prilagodili
vsakemu modelu posebej, da bi zagotovili odlične vozne
karakteristike, primerne za tako posebne kreacije.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Rolls-Royce Phantom

LUKSUZ
STOPNIČKO
VIŠJE
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Z najboljšimi možnimi materiali, edinstveno zasnovo in inženiringom
se predstavlja novi Rolls-Royce Phantom, ki se želi uveljaviti kot
vodilni svetovni luksuzni produkt.

O

dpira
se
novo
poglavje
zgodbe
impozantnega
fantoma, ki ga je
sir Henry Royce prvič pokazal
daljnega leta 1925. Skoraj stoletje
so Britanci neutrudno inovirali
in težili k stvaritvi avtomobilske
perfekcije, ki bi zadovoljila tudi
najbolj prefinjene okuse mecenov
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umetnosti. Rezultat trdega dela je
prihod osme generacije znamkine
zastavonoše, ki postavlja nove
mejnike.
Odločili so se namreč za odmik od
skupnih platform, ki omogočajo
zmanjšanje stroškov, in ustvarili
popolnoma novo strukturo, na
kateri bo v prihodnosti bazirana
celotna družina Rolls-Royce.

Gre za revolucionaren pristop
v industriji, ki bo omogočal
čudovito vozno izkušnjo z
brezkompromisnim
udobjem,
izolacijo, zunanjo prezenco in
notranjo prostornostjo v modelih
različnih dimenzij.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Bentley Continental GT

BENTLEY IMA NOVEGA
Povsem novi Continental GT predstavlja Bentleyjevo vizijo
ultimativnega razkošja.

T

retja generacija
luksuznega Grand
Tourerja prinaša
evolucijo Bentleyjevega
oblikovalskega jezika z vpeljavo
izklesane, mišičaste forme,
prevzete iz veličastnega
koncepta EXP 10 Speed 6, ki
smo ga uzrli pred dvemi leti v
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Ženevi. S pomočjo inovativne
metode so oblikovalci v lahki,
a togi aluminijasti koži obudili
ostrejše linije, prav tako pa se
znebili odvečnih 80 kilogramov v
primerjavi s predhodnikom.
Če slednjega postavimo ob bok
novincu, je stilistična razlika
več kot očitna. Kljub temu

transformirane v elipse in so tako
v skladu z izpušnima cevema,
predrugačena so prtljažna vrata,
za nameček pa so dodali še
napis Bentley in lično kromirano
pasico.
Ker gre za vrhunski avtomobil,
po katerem bodo posegle
petične stranke, so pazili na
vse podrobnosti. Svetila, ki
se poslužujejo najnovejše
tehnologije LED Matrix, so na
primer s pomočjo ostrih robov
notranjih površin začrtali kot
iluminirane dragulje z briljantnim
leskom.
Celo paleto prefinjenih
detajlov medtem najdemo v
kabini, ki ponuja neprekosljivo
prefinjenost. Spoj ročne izdelave,
izbranih materialov in naprednih
digitalnih bonbončkov ustvarja
sodoben luksuzni prostor, ki
bo sprejel štiri potnike. Te bo
navdušil nov diamantni vzorec
na usnjenih sedežih, prelesten
redek furnir in poliran krom,
Bentleyjev inovativni vrtljiv
zaslon v radodarni velikosti 12,3
palcev kot tudi povsem digitalna
instrumentalna plošča, ki si jo
voznik nastavi po svojem okusu.
Utripajoče srce novega kupeja
predstavlja nihče drug kot
impresiven 6,0-litrski bencinar
W12, ki dostavlja idiličnih 626
KM in 900 Nm navora, kar se
pretaka v pospeševanje do sto
v 3,7 sekunde in končno hitrost
333 km/h. Enota je prvič sparjena
z 8-stopenjskim menjalnikom

‘‘

Utripajoče srce
novega kupeja
predstavlja
nihče drug kot
impresiven
6,0-litrski
bencinar W12,
ki dostavlja 626
KM in 900 Nm
navora.

z dvojno sklopko, s čimer naj
bi zagotovili bolj učinkovito
pretikanje. To zmogljivo ekipo so
nadgradili s prilagodljivo šasijo
z inteligentnim vzmetenjem in
s štirikolesnim pogonom, tako
da bo avtomobil brez težav
premagoval kilometre in ob
tem nudil prvovrstno udobje in
vodljivost.
Za tiste s preglobokimi žepi
bodo kot vedno na voljo usluge
personalizacijskega oddeleka
Mulliner, ki bodo že tako izvrsten
izdelek pretvorile v unikatno
mojstrovino.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

da je originalna receptura
elegance ostala, so jo začinili
z daljšo in nižjo stransko linijo,
z mogočnejšo masko in s
preoblikovanim odbijačem.
Pri načrtovanju zadka so sicer
ohranili široke boke, a drugače
gre tu za radikalen odmik od prej
videnega. Zadnje luči so namreč
Avto+šport 35

BMW Concept Z4

POVSEM
NOVA
Ob oblikovanju naslednika kabrioleta Z4 je šel BMW v povsem novo smer.
Znebil se je dolgočasnega, lahko bi rekli celo neatraktivnega dizajna in ga
nadomestil z izredno dinamično in impresivno študijo.
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B

MW je malenkost odstopil
od tradicionalnih značilnosti
roadsterja, se odločil za
nove proporcije in rodil se je
avtomobil z izčiščenimi površinami,
izklesanim telesom in emotivno
silhueto. Igra kontur je poudarjena
z oranžno mat barvo, ki ustvarja
tridimenzionalnost karoserije, in

z 20-palčnimi dvokrakimi platišči,
ki po mnenju Bavarcev pričarajo
harmoničen zaključek avtomobila.
Konceptni Z4 pozornost zahteva že
z dominantnim obrazom, ki zaradi
nizko pozicioniranih mrežastih
ledvičk, višjih ostrih žarometov
in tria velikih zračnikov kar straši
opazovalce. Dolg pokrov motorja

z ličnimi žlebiči se razteza preko
koles in omogoča gladek prehod
v atletsko izklesano stran vozila in
dalje v zadek, kjer mogočen vtis
pustijo tanka svetila v obliki črke L,
skombinirana z zajetnimi odprtinami
za dovod zraka. Svoje seveda
doprinese senzacionalni spojler, ki se
skupaj z lučmi razteza do senzualnih

bokov avtomobila, kot tudi športen
karbonski difuzor z dvema srebrnima
izpušnima cevema.
Fuzija dinamičnega eksterierja z
interierjem je očitna preko barvne
kombinacije, ločuje ju le pasica iz
kroma in aerodinamični roll-bar iz
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istega materiala. BMW si je voznikovo
okolje zamislil kot v vožnjo usmerjen
kokpit, zato je njegov sedež, obloge
vrat in instrumentalno ploščo oblekel
v minimalistično črno ter ohranil le
ključne elemente.
Upamo lahko le, da bo različica,

ki se bo podala v proizvodnjo,
ostala zvesta tej navdušujoči viziji
sodobnega roadsterja.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Volkswagen T-Roc

Novo ljudsko vozilo

Pred nami je novi vstopni SUV iz Volkswagna, T-Roc, ki želi s pomočjo
športnega videza, dinamične vožnje in funkcionalne notranjosti pretresti
segment kompaktnih terenskih vozil.

S

egment kompaktnih
SUV-jev vztrajno cveti
in analitiki ocenjujejo,
da se bo v naslednjem
desetletju skoraj podvojil. Nič
presenetljivega ni, da proizvajalci
spretno obračajo plašč po vetru
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in tako lansirajo nove modele, ki
bi jim omogočali kos mamljive
pogače. Tudi največji izmed
vseh – Volkswagen ne odstopa
in ravnokar svetu predstavlja
novega kompaktneža, ki bo sedel
pod Tiguanom. T-Roc, kakor so ga

krstili, bo skušal v nakup prepričati
voznike vseh starosti, a glede na to,
da so njegove glavne karakteristike
moderen, drzen videz, maksimalne
možnosti personalizacije, napredna
digitalizacija in povezljivost,
sklepamo, da bodo nad njim
navdušeni predvsem mladi.
Prvi pogled na T-Roca razkriva
privlačne, športne dimenzije,
kupejevsko streho in pozornost
vzbujajoč obraz z veliko masko, v
katero so lično integrirani žarometi.
Stranska linija je obogatena s
pasico iz kroma, ki se razteza od A
do C stebrička, za nameček pa so
dodali še temne zaščitne obloge,
ki ustvarjajo pravi terenski izgled.
Piko na i predstavlja dvobarvna
kontrastna kombinacija karoserije
in strehe, zunanjih ogledal in A
stebrička, ki bo prvič na voljo v

SUV-ju znamke ljudskih vozil.
Interir so prilagodili zunanjosti,
gre torej za moderno obdelavo
površin, kjer je v ospredju
digitalna instrumentalna plošča s
sistemom infotainment. Prtljažnik
petsedežnika bo pogoltnil 445
litrov, ob podrtju se kapaciteta
poveča na radodarnih 1.290 litrov.
Ključnega pomena pri novem
T-Rocu so napredni asistenčni
sistemi, od katerih jih je kar
nekaj vgrajenih že serijsko
(ohranjanje pasu, preprečevalec
trka, spremljanje pešcev, mestno
zaviranje v sili), seveda pa se

možgančke avtomobila lahko še
bogato poveča.
Kot večji brat Tiguan, bo tudi
novinec na voljo s paleto
turbopolnjenih motorjev: s
tremi bencinarji in tremi dizli,
ki bodo sparjeni s prednjim
ali s štirikolesnim pogonom
in z ročnim ali s samodejnim
menjalnikom.
Četrti SUV iz družine Volkswagen
si bo mogoče omisliti od meseca
novembra dalje za približno 20
tisoč evrov.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Ključnega
pomena pri
novem T-Rocu
so napredni
asistenčni
sistemi, od
katerih jih
je kar nekaj
vgrajenih že
serijsko.
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Ferrari Portofino

NAJNOVEJŠE
IZ MARANELLA
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Ferrari je svoj novi produkt poimenoval po enem najbolj očarljivih
italijanskih krajev, znanem po vsem svetu, saj si želi, da bi kot Portofino
postal sinonim za eleganco in luksuz.
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Predelajte vozilo na avtoplin
in se za isti denar vozite dlje.

D

izajn brezstrešnika s trdo streho je nastal v tesnem
sodelovanju z aerodinamičnim oddelkom, da
bi zagotovili maksimalno učinkovitost. Spredaj
agresiven izgled ustvarja velika maska hladilnika,
okrepljena z bolj horizontalnimi LED lučmi, v katerih
domujeta tudi inovativni reži za zajem zraka, ki prispevata
k zmanjšanju zračnega upora. Elegantna silhueta s čutnimi
linijami vodi do zadka, ki medtem poudarja dinamičen
karakter vozila.
Udobje v notranjosti so povečali z novim klimatskim
sistemom in volanom, velikim 10,2-palčnim zaslonom na
dotik, izpopolnjenimi sedeži ter z vetrnim deflektorjem, ki

ob spuščeni strehi zmanjša zračni tok v kabini za kar
30 odstotkov in prav tako eliminira neprijeten hrup.
Za konec pa smo prihranili najslajše; Portofinov motor
V8, ki je zmožen proizvesti burnih 591 konjskih moči
in sprintati od mirovanja do sto v 3,5 sekunde. Da so
to omogočili, so večkrat nagrajeni motor preuredili
in dodali nove komponetne, zaradi česar vozniku
ponuja 40 KM več kot predhodnica California T, ob
tem pa dostavlja nižjo porabo goriva. Da bo srce
hitreje bilo ob brezstrešni vožnji, so kar nekaj dela
vložili tudi v izboljšavo simfonije osmaka.
S povsem novo šasijo so Italijani prihranili znatno
količino teže in povečali togost, z vgradnjo sistema
EPS pa zagotovili bolj odzivno krmiljenje brez
kompromisa pri stabilnosti.

Dvakrat
dlje!
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Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Predelava že za

1.290€
-12 %
popusta za 1.200 litrov
avtoplina Q Max.

Možnost plačila na do 12
obrokov s kartico Petrol klub.

OGLAS
petrol

Rezultat vseh nadgradenj je dinamičen, zmogljiv,
atraktiven, udoben in prav tako dostopen Ferrarijev
kabriolet, ki bo zagotovo osrečil mnoge

Kakovostna in zanesljiva vgradnja vrhunskega sistema Lovato, enega najboljših in najbolj uveljavljenih na svetu.
Predelave vozil in nadaljnje servisiranje v izbranih Petrolovih delavnicah TipStop Vianor po Sloveniji.
Najugodnejši paket prehoda na uporabo avtoplina pri nas: strokovna vgradnja z garancijo in popust na avtoplin.
Avtoplin Q Max dostopen povsod: že na 85 bencinskih servisih po vsej Sloveniji.
Zelo konkurenčne cene in možnost plačila na do 12 obrokov s Petrol klub kartico.
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www.petrol.si/avtoplin
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Test: VW Golf 1.5 TSI R-Line

Z NADGRADNJO
DO PERFEKCIJE
Novi Golf, oziroma
nadgradnja
7. generacije
prinaša še bolj
moderno, ostrejšo
podobo, razširjeno
digitalizacijo, velik
nabor asistenčnih
sistemov,
bogatejši serijski
paket, najbolj pa
navduši z novim
bencinskim
motorjem TSI, ki
smo ga v testni
različici tudi
preizkusili.

D

a je Golf VW-jev najbolje prodajani model
in tudi eden izmed najbolj prepoznavnih
v svojem segmentu, ni potrebno posebej
poudarjati, a vam kljub temu lahko postrežemo
z nekaj zanimivimi informacijami. Vsako leto se za nakup
novega Golfa odloči približno milijon ljudi, samo v
Evropi je bilo lansko leto kupcev več kot pol milijona. V
povprečju že več kot štiri desetletja na vsakih 40 sekund
iz proizvodnega traku zapelje novi Golf. V večini primerov

46 Avto+šport

z individualno zasnovo in izdelan po naročilu.
Individualno in zares kulsko zasnovan je bil tudi naš
testni primerek v izvedenki R-Line Edition, s povsem
novim 1,5-litrskim bencinskim motorjem TSI in še z
nekaj dodatne opreme v vrednosti dobrih 3.600 evrov.
R-Line je poseben akcijski model, ki prinaša nadgradnjo
različici opreme Comfortline. Serijsko tako zajema poleg
vsega tega kar ponuja Comfortline, še 17-palčna lita
platišča s pnevmatikami širine 225 mm, LED žaromete

z dinamičnim uravnavanjem in paket R-Line Exterieur,
ki poskrbi za atraktiven zunanji izgled z logotipom
R-Line na mreži hladilnika, sprednji in zadnji odbijač
z R-dizajnom, usmernik zraka na zadku vozila v barvi
karoserije, doprinaša pa tudi športno podvozje, ki je
15 mm bližje tlom. Dodatno smo iz seznama ne nujne
opreme imeli še vzvratno kamero, zatemnjena stekla in
radarski tempomat ter dva paketa, ki avtomobilu dodata
tisto piko na i, to sta paketa Sky in R-Line plus. Slednji pusti

svoj športni pečat tudi v notranjosti vozila z dekorativnimi
elementi v črni in sivi barvi, tako na osrednji armaturi kot
tudi na stranskih oblogah vrat, doprinaša športna sedeža
z logotipoma R-Line in posebno tkanino na sredinskem
delu sedeža, usnjen multifunkcijski trikraki športen volan,
športne alu stopalke in še kaj sem verjetno pozabil.
Paket Sky na drugi strani poskrbi za ambient z velikim
panoramskim strešnim oknom, z radio-navigacijskim
sistemom Discover Media in z aktivnim informacijskim
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avtomatizirano, Front Assist, Trailer Assist, sistem za
nenamerno menjavo pasu, sistem za opozarjanje vozil
v mrtvem kotu in drugi. Večina jih je seveda na voljo
na seznamu dodatne opreme, serijska sta funkcija
večnaletnega zaviranja in sistem za zaznavanje voznikove
utrujenosti.
Nedvomno nas je pri testni vožnji najbolj navdušil
njegov nov 1,5-litrski bencinski motor serije TSI, ki se z

zaslonom, ki zamenjuje klasične analogne merilnike.
Slednji je zares odličen, saj si lahko voznik 12,3-palčni
ekran ukroji po svojih željah in tako lahko spremlja točno
tiste podatke in informacije o vožnji, ki jih želi. Največji plus
aktivno-informacijskega zaslona je možnost integracije
zemljevida med digitalna merilnika, s pritiskom na
upravljalno tipko na volanu lahko digitalna merilnika
pomanjša v stran. Na račun tega je večja površina
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osrednjega zaslona namenjena še bolj preglednemu,
večjemu zemljevidu. Premierno v segmentu novi Golf
omogoča tudi upravljanje z gestami, a zato je potrebno
imeti še večji, 9,2-palčni osrednji zaslon z vmesnikom
Discover Pro za doplačilo.
Na voljo so tudi številni novi asistenčni sistemi, kot so
na primer asistenca za zastoje, s katero do hitrosti 60
km/h novi Golf sledi vozilu pred seboj in vozi delno

uglajenostjo, s prožnostjo in nenazadnje tudi s samo
porabo lahko kosa z bolj umazanimi motorji TDI, ki so
veljali za bolj varčne in bolj poskočne. Motor s pomočjo
turbine razvija okroglih 150 KM, moč na prednji kolesi
pošilja preko 7-stopenjskega menjalnika DSG z dvojno
sklopko.
Navduši njegovo tiho delovanje že v prostem teku, še bolj
pa odzivnost in zvezno pospeševanje že pri nizkih vrtljajih.
Ob previdnem dodajanju plina in ob bolj ležerni vožnji
nam je na relacijskih vožnjah uspelo porabo brez težav
spraviti pod mejo šestih litrov, ob bolj ostrem pritisku na
plin pa smo jo dvignili na 7,3 litra na sto. Povprečno smo
na sto kilometrov porabili 6,4 litra bencina, kar je izvrsten
rezultat. Samo vožnja je izjemno udobna, k čemur poleg
ne prevelikih platišč pripomoreta tudi zelo dobra zvočna
zatesnjenost in udobni sedeži, svoje pa seveda doda tudi
ergonomija, to je lično urejeno delovno okolje.
S to motorizacijo v izvedenki R-Line Edition in z zgoraj
našteto dodatno opremo vam bodo vozilo predali
v zameno za 28 tisočakov in drobiž, kar je daleč od
pridevnika poceni. A dobro ponavadi stane več, če je
paket vreden te cene, pa naj presodi vsak pri sebi.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Novi Golf
omogoča tudi
upravljanje z
gestami, a zato je
potrebno imeti še
večji, 9,2-palčni
osrednji zaslon
z vmesnikom
Discover Pro –
doplačilo.

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
1.498 ccm
110 kW (150 KM)
250 Nm pri 1.500 vrt./min.
samodejni 7-stopenjski
8,3 s (0-100 km/h)
216 km/h
6,4 l/100 km
114 g/km
4.258/1.790/1.492 mm
1.294 kg
50 l
380 l
28.281 EUR
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UŽITKI ZGORAJ
BREZ PO
BAVARSKO

Test: BMW 430i Cabrio Luxury Line

BMW-jeva štirica je tokrat na test zapeljala v različici Cabriolet, seveda klasično
oborožena z obilico opreme, v izredno atraktivni oranžni barvi, z elegantnimi
copati in s prefinjeno notranjostjo. Nismo dolgo razmišljali, kam se bomo zapeljali
na izlet, na morje, ali v gore? 430i Cabrio smo testirali v času dopustov, zato smo
se odpravili na testno vožnjo do hrvaške Istre, drugič pa smo se zapeljali še med
hribe, na Zgornje Jezersko.
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P

ot od Ljubljane do slovenske obale smo na
avtocesti prevozili kar z zaprto streho, saj
cabrioletu višje hitrosti pri odprti strehi niso
najbolj naklonjene. No, seveda smo na poti srečali
enega ali dva, ki sta avtocesto premagovala zgoraj brez.
Seveda zaščitena s klobučki in upam da tudi s sončno
kremo, kajti vožnja v cabrioletu je izjemno varljiva, saj
potnik zaradi svežega zraka in dobre vetrne zaščite

nima pravega občutka o moči sonca, le-to pa je izjemno
nevarno in zna ponagajati marsikomu že skozi odprto
panoramsko streho, kaj šele, če je streha v celoti skrita
v prtljažnem prostoru. Ko smo iz Kopra zavili na izvoz
Šmarje, ki pelje proti mejnemu prehodu Dragonja, sem
navkljub tridesetim stopinjam zunaj želel odpreti streho
pri počasni vožnji.Tam do 50 km/h sem mislil, da bo šlo, a
mi je avtomobil javil, da sem za postopek odprtja strehe
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prehiter. Hitrost sem postopoma zmanjševal, a streha se
še kar ni in ni hotela odpreti, vse dokler nisem zmanjšal
do hitrosti pod 15 km/h. To se je zgodilo šele v krožnem
prometu in hitro sem sprejel odločitev, da če ne morem
strehe odpreti med vožnjo pri normalni hitrosti, ne da bi
za to oviral promet za seboj, oziroma bi se za to moral
ustaviti, je pač ne bom. Zunaj je tako ali tako močno
žgalo sonce do 30 stopinj, da je bilo prevroče za vožnjo z
odprto streho. In takšna temperatura se je med poletjem
držala vse tja do sedmih zvečer. Šele kasneje je padla
na zmernih 25, 26 stopinj, ki so idealne za vožnjo zgoraj
brez in ni lepšega, če lahko obenem spremljaš še sončni
zahod. Takrat temperatura pade še za kakšno stopinjo
in ob pišu vetra zna v kabini postati malce hladno, zato
lahko v tem primeru voznik in sovoznik vključita gretje
vratnega predela. Ne vem, če je to dejanski izraz, a 430i
v enodelnih sedežih, brez ločenega naslonjala za glavo,
skriva reže, skozi katere piha topel zrak v območje vratu.
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Izredno dobra in koristna zadeva. Ogrevana sta tudi
celotna sedeža seveda, kakor tudi volanski obroč. Glede
na usnjeno oblazinjenje in vroče dnevne temperature pa
sem kar pogrešal funkcijo hlajenja sedežev.
Večina notranjosti je odeta v prekrasno belo usnje, ki
ga prešitega v karo vzorcu najdemo tudi na stranskih
oblogah vrat. Celotna armatura je odeta v črno usnje,
poudarjeno s šivi. Voznikovo delovno okolje je že dobro
poznano, številni elementi še niso prejeli nadgradnje kot
jo poznamo že iz nekaterih novejših BMW-jevih modelov,
a kljub temu še vedno vse deluje izredno sveže in kar je
najpomembnejše, kakovostno izdelano.
Testni 430i Cabrio je bil opremljen z elegantnim
paketom Luxury Line. Luksuzna linija doprinaša številne
kromirane dodatke in napise Luxury Line, v osnovi
18-palčna platišča – naša 19-palčna so na voljo ob
dodatnem doplačilu, kakor tudi belo usnje notranjosti.
Oboroženi smo bili še z nekaj uporabnimi paketi, kot
so Paket inovacij, paket Business Class in First Class
Upgrade, ki so osnovno ceno 54 tisočakov dvignili na
79.176 evrov, kar za bavarski brezstrešni luksuz sploh ni
več presenetljivo. Navdušeni smo bili nad prilagodljivimi
LED žarometi, ki samodejno preklapljajo med dolgim in
zasenčenim snopom in to delo opravljajo zares z odliko.
Tudi ko pred nami vozi vozilo, luči osvetljujejo pred nami
celotno cesto, samo avtomobil pred nami zasenčijo. Prav
tako dodatno osvetljujejo smer ovinka kamor zavijamo,
preprosto fantastično.
To, da se BMW pelje
nadpovprečno, da je
vožnja užitek, je že nekako
ustaljeno dejstvo, a nas je
udobje v vozilu 430i
Cabriolet
presenetilo.
Celo preveč udobno se
pelje tudi takrat, ko bi želel
malo bolj ostro napasti
ovinek. Takrat je prisotno
minimalno
nagibanje
karoserije, a tega mu
ne bomo šteli v minus.
Zagotovo je že z razlogom
tako, saj je cabrio
ustvarjen za počasno
križarjenje in nikakor
ne za brezglavo divjanje,
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OGLAS
GIVEN
THE NEW EAU DE PARFUM FOR MEN

čeprav 2-litrski biturbo z 252 KM in s pogonom na zadnji
kolesi zna zadek spraviti na pošrek. V povprečju smo na
koncu testa zabeležili porabo dobrih desetih litrov in
ugotovili, da ob zares pazljivi in umirjeni vožnji, na primer
na relaciji Savudrija-Poreč troši manj kot sedem litrov na
sto. Povprečje je na dobrih deset litrov postavila vožnja
navkreber skozi slovenska hribovja.

Aja, še prtljažnik, se sprašujete? Ga ima in koliko? Ob zaprti
strehi ga je za vzorčnih 200 litrov, ravno dovolj za dve
potovalki ali en kovček, ob odprti strehi pa raje poskrbite
za nameščeno protivetrno zaveso, pod njo pa rezervirajte
prostor za prtljago na zadnji klopi.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
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štirivaljni, vrstni, bencinski
1.998 ccm
185 kW (252 KM)
350 Nm pri 1.450 vrt./min.
samodejni 8-stopenjski
6,3 s (0-100 km/h)
250 km/h

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

10,0 l/100 km
138 g/km
4.638/1.825/1.384 mm
1.785 kg
60 l
220 l
79.176 EUR

DRUŽINSKA
POPOLNOST

Test: Kia Optima SW

Optima je Kiin
najprestižnejši model v
ponudbi, kateri je poleg
klasične limuzinske zasnove
na voljo tudi v karavanski,
družinam bolj uporabni
zasnovi, omislite pa si jo
lahko tudi kot priključnega
hibrida. Na testu smo
imeli karavana z dizelskim
motorjem in najbolj bogatim
paketom opreme.

K

ia je z Optimo sicer na avtomobilski
trg stopila že leta 2000, a prva
generacija, kakor tudi pet let mlajša
druga, nista v nobenem pogledu
izstopali v morju pločevine, saj se je takrat
Kie še držal status tretjerazredne znamke,
toda z Optimo tretje generacije so leta 2010
sprožili pravi preobrat. Avtomobil je dobil
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bolj drzno zunanjo podobo, leta 2013 pa še facelift, s
katerim je ostal v koraku s časom. Sedaj je na razporedu
že četrta generacija, s katero se Kia lahko postavi ob bok
tudi bolj prestižnim nemškim znamkam, čeprav se sama
ne uvršča v premium razred.
Njena podoba je zahvaljujoč sedaj že značilni maski
v obliki tigrovega nosu, ki je povezana s širšimi, višje

pozicioniranimi žarometi, ki se raztezajo globoko v
pokrov motorja, atraktivna, lahko bi rekli tudi športna.
Iz strani je privlačnosti manj zaradi umirjene tekoče
linije, a vseeno podobo iz strani popestrijo lita platišča
v velikosti 18 palcev in navidezne zračne reže na bokih.
Karavanski zadek je eden izmed lepše oblikovanih,
zahvaljujoč čisti vodoravni liniji, LED žarometom z novo

Avto+šport 57

grafiko, razširjenemu odbijaču, difuzorju športnega
videza in ovalni izpušni cevi.
Karavanska Optima je ustvarjena za družine, ki aktivno
preživljajo svoj prosti čas in cenijo prostornost,
uporabnost in prilagodljivost. Medosje je podaljšano za
10 mm in sedaj znaša 2.805 mm, prav tako je v dolžino
zrasla za 10 mm na končnih 4.855 mm. Novi model je

V testni različici nas je razvajal najvišji paket opreme EX
Limited, ki zajema praktično vse, kar si v avtomobilu
lahko zamislite. Podobno opremljen nemški konkurent
D segmenta bi s takšno opremo stal skorajda še
enkrat toliko. Na voljo nam je bila panoramska
streha, usnjeno oblazinjenje s tako gretjem, kot tudi
hlajenjem, ogrevana je bila tudi zadnja sedežna klop,

v primerjavi s predhodnikom tudi za 25 mm širši in 10
mm višji. Te sicer minimalne merske spremembe na prvi
pogled seveda niso opazne, a znatno pripomorejo k
prostornejši in udobnejši kabini, z več prostora za glave,
rame in noge, večji je tudi prtljažni prostor, vse te mere
pa iz oblikovalskega zornega kota doprinesejo k širšemu
in bolj dinamičnemu videzu iz vseh strani.
Še bolj kot zunanjost, pa je iz oblikovalskega vidika
nadgrajena notranjost Optime, ki je oblikovana bolj
moderno, prefinjeno, uporabljeni so tudi kakovostnejši
materiali, zato ji cenenosti v kabini ne gre več očitati, pa
čeprav je plastika verjetno še vedno trša kot pri nemških
konkurentih.

razvajali so nas 8,5-palčni zaslon na dotik z navigacijo,
ozvočenje Harman Kardon, sedemstopenjski samodejni
menjalnik s prestavami na volanu, funkcija autohold,
360-stopinjski pregled vozila s štirimi kamerami in
zajeten seznam varnostno-asistenčnih sistemov, kot
so aktivni tempomat, samodejno zaviranje v sili, sistem
za ohranjanje vozila znotraj voznega pasu, samodejni
preklop med dolgimi in zasenčenimi lučmi, sistem za
zaznavo prečnega prometa in zaznavo vozil v mrtvem
kotu in še kakšen se najde.
In če je videti, kot da izbire pri opremi ni konca, je
zgodba drugačna na strani motorizacije, kjer je na voljo
le en dizelski motor s prostornino 1,7 litra, iz katere
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iztisne 141 KM. Že pri prostornini ji manjka nekaj deci,
saj so konkurenčni avtomobili vsi po navadi opremljeni
z 2,0-litrskimi mašinami, pa tudi zadostna konjenica
je pri takšni velikosti pomembna in 141 konjičkov je v
karavanski Optimi vseeno premalo za lahkotno vožnjo,
kjer se ob prehitevanju ali vožnji v klanec voznik ne bo
pritoževal, da je moči premalo. Obenem pa bi z večjo

zalogo moči tudi lažje kontrolirali porabo goriva, ki je v
času našega testa znašala dobrih sedem litrov, a kljub
šibkemu motorju boste težko dobili tako dobro založen,
atraktiven, tehnološko napreden paket za ceno dobrih
37 tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, dizelski
1.685 ccm
104 kW (141 KM)
340 Nm pri 1.750 vrt./min.
samodejni 7-stopenjski
10,6 s (0-100 km/h)
203 km/h

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

7,3 l/100 km
116 g/km
4.855/1.860/1.465 mm
1.605 kg
70 l
510 l
37.990 EUR
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Test: Nissan Qashqai 360o

POSLEDNJI
SAMURAJ

V uredništvu smo imeli priložnost preizkusiti že kar nekaj izvedenk popularnega
crossoverja iz dežele vzhajajočega sonca. Ravno pred slovensko premiero
povsem nove generacije, smo zapeljali na test aktualno izvedenko QQ-ja.

P

opolnoma nova zamenjava prihaja na sceno že
v naslednjih dneh, vendar od zunaj ta mestni
crossover svojih let ne kaže, saj je trenutni model
plod druge generacije, ki je na ceste zapeljala
leta 2014. Z novim prednjim delom, žarometi in masko
motorja si je tako zagotovil konkurenčno mladostni
videz. Leta pa se mu kar dobro poznajo v notranjosti, kjer
z novo, tretjo generacijo lahko pričakujemo kar pravo
malo revolucijo.
Neprekinjena črnina armaturne plošče deluje

odklopljena od aktualnega modernega Nissanovega
zunanjenga imidža in tudi uporabljeni materiali danes
niso več tisto, kar so bili leta 2007, ko je qashqai stopil
na trg, kar samo po sebi ne bi predstavljalo velikega
problema, a kaj ko so se tekmeci z novimi modeli na tem
področju občutno izboljšali.
Ravno QQ je bil tisti, ki je leta 2007 razburkal
avtomobilsko sceno in tako rekoč odprl nov segment
kompaktnih športnih terencev. Takrat je bil kot edini
seveda izjemno uspešen na prodajnem področju, in še

sedaj je eden izmed najbolj popularnih križancev. A z leti
je konkurenca hudo zrasla, praktično vsaka znamka ima
sedaj v tovrstnih vodah vsaj enega svojega, če ne vsaj
dva, zato je biti najboljši veliko težje kot pred desetimi
leti. A Qashqai kljub številni konkurenci predstavlja
privlačen paket v razmerju med ceno in opremo, ki
jo dobite. Testni primerek je bil opremljen s paketom
opreme 360o, bolje založen je samo še paket Tekna.
Tristošestdesetica je serijsko opremljena z Bluetooth
in USB povezljivostjo, s satelitsko navigacijo in,
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najpomembnejše, s funkcijo 360-stopinjskega prikaza
okolice vozila. Sistem združuje vzvratno kamero z
dvema stranskima, nameščenima pod stranskimi
ogledali, in eno prednjo, ki na ekranu skupaj prikažejo
panoramsko raztegnjen tloris vozila pri parkiranju. Paket
opreme vsebuje tudi tehnologijo Nissan Safety Shield,
ki doprinaša kopico varnostno-asistenčnih sistemov,
kot so prepoznavanje prometnih znakov, opozarjanje
na nenamerno spremembo voznega pasu, samodejno
vklapljanje in izklapljanje dolgih luči, zaviranje v sili,
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sistem za opozarjanje vozil v mrtvem kotu in še kakšen
bi se našel. Dodatno iz seznama dodatne opreme je bila
izbrana zgolj panoramska streha, vse ostalo, od 7-palčnega
osrednjega zaslona z navigacijo, ambientne osvetljave pa
do 18-palčnih dvobarvnih litih platišč, je del serijske opreme
paketa 360o.
Pod pokrovom motorja smo imeli 1,5-litrski dizelski agregat
v šibkejši izvedenki, kar pomeni 110 KM in 260 Nm navora, ki
je na voljo že od 1.750 vrt./min. Moč se je prenašala na prednji
kolesi preko 6-stopenjskega ročnega menjalnika, mogoče
si je omisliti tudi štirikolesni pogon. Po takem pogonu
pravzaprav ni potrebe v tem avtomobilu, pa še prihranili
boste lep kupček denarja in vozila ne boste obremenili z
dodatnimi kilogrami. Poraba v povprečju ni nikoli presegla
meje sedmih litrov, na umirjeni relacijski vožnji je sposoben
trošiti tudi samo dobrih pet litrov na sto. 27.000 evrov je
redna cena testnega vozila, a ob upoštevajočem popustu v
višini 3.200 evrov in ob dejstvu, da je na vidiku povsem nov
model, boste težje dobili tako dober paket za 24.100 evrov.
Qashqai ni postal eden izmed najbolje prodajanih križancev
brez dobrega razloga – obvlada vse osnove, poleg tega
je čudovit družinski prevoznik. Lahka vrata, ki se odprejo
na široko, višja lega brez jajčastega zibanja med vožnjo,
domiselni, poklopljivi sedeži in odlagalnih površin je na
pretek. Za še več prostora je na voljo tudi qashqai+2 z daljšo
medosno razdaljo in z večjim prtljažnikom.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, dizelski
1.461 ccm
81 kW (110 KM)
260 Nm pri 1.750 vrt./min.
ročni 6-stopenjski
11,9 s (0-100 km/h)
182 km/h

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

OGLAS
zepter

6,0 l/100 km
103 g/km
4.377/1.806/1.590 mm
1.365 kg
55 l
401 l
24.100 EUR

DESIGN
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Zepter Slovenica d.o.o. Informativni prodajni center - Gregorciceva ul. 13a, 1000 Ljubljana, tel: 01 422 28 40

Test: Abarth 595 Competizione

Znamka Abarth pooseblja majhne, okretne avtomobile, z majhnimi, a
zmogljivimi motorji. Abarthova vozila so nekaj posebnega že na prvi pogled.
To, da model 595 izhaja iz legendarnega Fiata 500, naj bi bilo jasno tudi
laiku, čustva, ki jih ta malček vzbuja, pa so skoraj neopisljiva. Moraš sesti za
volan in probati. Basta.
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ZEPNA
RAKETA
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Ž

e samo ob pogledu na tega nabritega malčka
ti gredo kocine pokonci. No, vsaj pri meni je
bilo tako. Strupeno rumena barva z elementi
črne, kot so difuzor, lamela v prednji maski,
črne nalepke vzdolž vozila Abarth, črna ohišja ogledal
in temna platišča, da ne omenjam škorpijonastih značk
na vsaki stani in štirih zaključkov izpušnega sistema
Record Monza, skrbijo v osnovi za to, da se pogledi na
Abartha 595 Competizione lepijo kot po tekočem traku.
Rumena barva izstopa tudi na zavornih čeljustih Brembo,
najdemo jo tudi znotraj zadnjih luči.
Četudi ga morda spregledaš, gotovo pa ne moreš
preslišati njegovega močnega, agresivnega zvoka.
Skozi štiri izpušne cevi tako poka in se dere, da je že kar
neprijetno, ko se množica mimoidočih ozira za teboj.
Nekateri s pozitivnimi kretnjami, kot so palec navzgor,
nekateri na sosednjem pasu celo odprejo okno in te
poprosijo, da še malo udariš po gasu, v rokah pa že držijo
telefon, s katerim bodo ujeli dirkaško zvočno kuliso v
svoj arhiv. Spet drugi te gledajo grdo in mrko, češ kaj
pa tako ropotaš in divjaš, kljub temu da se pelješ po
omejitvah, recimo res da v prestavi nižje kot sicer, zgolj
zaradi tega, ker je pač zvok pod višjimi vrtljaji veliko bolj
razburljiv in vozniku riše nasmešek na obraz in to je tudi
poanta tovrstnega avtomobila. Razburljiva je prav tako
vožnja po avtocesti, izključno iz tega razloga, ker se
dejansko vsi, tudi tisti, ki bolj slabo spremljajo dogajanje
v vzvratnih ogledalih, umikajo kot za stavo, saj rumeno
črne zverinice res ne gre zlahka spregledati.
Svojevrstna je tudi vožnja skozi ovinke, kjer Abarth 595
Compezitione grize asfalt kot za stavo. Zaradi izjemno
trdega, čvrstega podvozja je vsakdanje praktično
neuporaben, a za dirkaško izkušnjo popoln. Nagiba
karoserije skozi ovinke, če seveda ne premaguješ
zakonov fizike, ni občutiti, zato pa občutiš prav vsako
najmanjšo luknjico na cesti. Dobro je odziven tudi
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volan, ki je delno odet v alkantaro. Po mojem mnenju je
prevelik, prerobusten, v minus mu štejem tudi to, da ni
nastavljiv po globini.
Celotna notranjost nabritega malčka je maksimalno
športna, vznemirjenje se začne ob pogledu na izrazito

odzivna, volanski obroč otrdi in poviša se zvočna kulisa iz
izpušnega sistema Record Monza.
Testni rumeni Abarth je bil opremljen z robotiziranim
menjalnikom Dualogic, katerega se je vsekakor potrebno
navaditi in ga pogruntati. Ob močnem tiščanju stopalke
za plin je menjavanje prestav zelo sunkovito, da je
svetlobno hitro, žal ne morem potrditi. A če vse skupaj
vzameš z malce rezerve in takrat, ko želiš da menjalnik
vrže v višjo prestavo, preprosto spustiš plin, ko menjalnik
zašalta, pa z nežnim pritiskom na plin nadaljuješ in se s
tem izogneš t. i. cukanju, ki ga znajo prikazati robotizirani

menjalniki. Edinstvena je tudi njegova podoba, namreč
na lebdeči konzoli, kjer bi sicer morala biti prestavna
ročica, se nahajajo gumbi (N, R, 1 in A/M). Doplačilo zanj
znaša skoraj 1.800 evrov, z nekaj dodatne opreme, kot so
že prej omenjene nalepke, črni vložki, zavore in osrednji
zaslon na dotik Uconnect (zaradi mehanske napake ga v
času testa nismo mogli uporabljati), pa cena nabritemu
škorpijonu zraste na okroglih 30 tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, bencinski
1.368 ccm
132 kW (180 KM)
250 Nm pri 3.000 vrt./min.
robotizirani 5-stopenjski
6,7 s (0-100 km/h)
225 km/h

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

8,5 l/100 km
134 g/km
3.660/1.627/1.485 mm
1.055 kg
35 l
185 l
30.010 EUR

dirkaške školjkaste Sabeltove sedeže, ki so po mojem
mnenju vgrajeni občutno previsoko, saj sedalnega
položaja na noben način ni mogoče ne znižati ne
zvišati, prednja sedeža nista nastavljiva po višini in tudi
njun naklon je pri zaprtih vratih skoraj da nemogoče
spreminjati, saj je okrogel vrtljiv gumb z Abarthovim
logotipom, s katerim se naklon upravlja, pretesno skrit.
Različica Competizione je izmed treh, ki so na voljo pri
nas, najmočnejša. Iz 1,4-litrskega motorja T-Jet iztisne kar
180 KM, kar predstavlja za 3,6 metrov dolg avtomobilček
z maso 1.145 kg kar lepo zalogo moči, ki poskrbi za
pospešek z mesta do stotice v 6,7 sekunde, pospeševanje
pa močno nadaljuje vse do končnih 225 km/h. Vozniku je
na voljo tudi stikalo Sport, ki ga osrednji merilnik obarva v
športno rdečo barvo, v ospredje pa stopijo vrtljaji. Poleg
hitrosti lahko spremljamo tudi polje, kjer se prikazujejo
g-sile, seveda pa obenem postane stopalka za plin bolj
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Test: Renault Twingo GT

IGRACA za mlade
Naj vas oznaki Renault Sport in
GT ter dve izpušni cevi na zadku
ne zavedeta, pa tudi zadnji
pogon in tona teže ne. Twingo
GT je zabaven, lahko rečemo
tudi živahen, predvsem pa
vpadljiv mestni malček.

T

wingo GT predstavlja vrh ponudbe med
svojimi. Do pravega cestnega dirkača mu
manjka še veliko, a njegov glavni adut je
predvsem izstopajoča podoba, ki poskrbi,
da se pogled mimoidočih in soudeleženih v
prometu nedvomno ustavi na njem. Za to je
zahvalna divja oranžna barva, katera ne bi bila
to, kar je, v kombinacji s črnimi nalepkami, vzdolž
celega avtomobila, ki Twingu dodajo dodaten
pridih športnosti in atraktivnosti. Svojo vlogo v
kompletu zunanjosti lepo odigrajo tudi 17-palčna
platišča, črni strešni spojler, črna ohišja zunanih
ogledal, napisi Renault Sport in GT, dve izpušni
cevi na zadku in tudi dve bočni reži za dovod zraka
v stilu legendarnih Gordinijev, ki pa tam ne stojita
zgolj samo za okras, temveč dejansko skrbita za
bolj učinkovito hlajenje motorja, saj je skrit v zadku
vozila.
Vpadljiva kombinacija črne in oranžne se nadaljuje
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Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

trivaljni, vrstni, bencinski
898 ccm
80 kW (110 KM)
170 Nm pri 2.000 vrt./min.
ročni 5-stopenjski
9,6 s (0-100 km/h)
182 km/h

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

tudi v notranjosti Twinga GT, kjer najdemo še vložke v
sivi in beli barvi. Prednja dva sedeža sta enodelna, brez
ločenih vzglavnikov. Na prvi pogled zaradi pisanega
vzorca in obrobe delujeta všečno, a nudita občutno
premalo bočne opore in tudi sedalni del, kljub temu
da je dolg, je preveč raven. Tudi sam sedalni položaj
je nadpovprečno visok, kar me je na samem začetku
zelo motilo, a sem se tekom tedna dni privadil tudi na
to. V zadnji vrsti je vse prej kot prostorno, kljub temu
da sta zadaj zgolj dva sedeža. In ko bi si potnik zadaj
zaželel malce svežega zraka, ga tako, da bi preprosto
odprl okno, ne bo dobil, saj se zadnji stekli lahko le
pripreta, kar v prostoru zadaj ustvarja dodaten občutek
utesnjenosti. Zaradi majhnosti in okretnosti je twingo
seveda idealen sopotnik v mestu in v manjših uličicah,
zaradi izjemno majhnega obračalnega kroga je tudi
izredno preprost za parkiranje in polkrožno obračanje.
Z vzvratno kamero in s parkirnimi tipali je vse skupaj še
bolj enostavno. V prtljažniku je prostora za skromnih
219 litrov, a bi moral zadostovati za osnovne potrebe
dveh oseb, še vedno pa je prostor za večje kose
prtljage v drugi sedežni vrsti.
Na sredini armature je v 7-palčni zaslon na dotik
integriran multimedijski sistem R-LINK, ki omogoča
upravljanje vseh funkcij, kot so multimedija, navigacija,
telefon idr., pod njim pa so stikala za upravljanje
samodejne klimatske naprave. Še vedno v Twingu
ni merilnika vrtljajev, zato se mora voznik zanašati
na zvok motorja in sam po svoji presoji optimalno
prestavljati. Zvok trivaljnika, ki je skrit v zadku, je
nekoliko nabrit, a vseeno daleč od zvoka, ki bi risal
prešeren nasmešek na obraz. Motor s prostornino
0,9 litra pošilja moč 110 KM na zadnji kolesi preko
5-stopenjskega ročnega menjalnika, ki so za GT-ja
posebej prilagodili strokovnjaki iz oddelka Renault
Sport, kakor tudi 2 centimetra nižje in bolj čvrsto
podvozje. Poraba goriva je pri GT-ju lahko še vedno
visoka z okoli sedmimi litri na
sto, ob predvidoma previdni,
varčni vožnji, medtem ko ob
priganjanju in vožnji z visoko
hitrostjo naraste tudi do 9
7,5 l/100 km
115 g/km
litrov.
3.595/1.660/1.538 mm
Samosvoj, drugačen, vpadljiv,
1.001 kg
35 l
luškan, in ko je potrebno,
219 l
lahko tudi hiter, seveda v
14.360 EUR
mejah normale, je Twingo
GT dobra izbira za mlade, ki
želijo izstopati in seveda, ki
imajo prišparanih vsaj 14.360
evrov, kolikor je potrebno
odšteti za tovrstni model z
opremo Techno in z vpadljivo
oranžno barvo.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
največja hitrost
poraba
teža
posoda za gorivo
cena motocikla

štirivaljni, štiritaktni, bencinski
1.000 ccm
141 kW (191 KM)
114 Nm pri 11.000 vrt./min.
6-stopenjski
290 km/h
6,0 l/100 km
195 kg
16 l
18.490 EUR

Test: Honda CBR1000RR

MASAMUNE
Končno smo dočakali prenovo legendarne Honde CBR. Predhodnica se je že
borila z nekompetentnostjo v primerjavi z ostalim supersportakom, saj je bila
že rahlo v letih. Na novo prekovano rezilo ima sedaj najboljše razmerje med
močjo in težo v zgodovini CBR.

S

predaj ima nastavljivo vzmetenje Showa, ki se
občuti odlično, posebej v duetu s »cornering«
ABS-om, ki poskrbi, da lahko zaviramo globoko
v ovinek. Sprednji del je odličen, kot tudi »grip«
skozi sredino zavoja.
Da bi izboljšali zmogljivost, so morali Hondini inženirji
verjetno oddelati veliko nadur. Rezultat je močno občuten
- dodatnih 11 konjskih moči, izguba 2 kg ter povišano
podstrešje obratov na 13.000 vrtljajev na minuto, 750
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vrtljajev višje kot prejšnji model. Najvišja moč se je tako
povzpela na 192 konjskih moči ter 114 Nm navora.
Prejšnje rezilo prav tako ni imelo prav veliko pomočnikov,
kar se je pri novorojenki konkretno popravilo. Tako pilot
prejme ogromno asistence na pisti ali na cesti. Kot veliko
konkurenčnih dirkalnikov, ima tudi CBR zbirnik informacij
IMU, ki neprestano nadzira, kaj motor počne ter sodeluje
z devetstopenjskim sistemom Honda Selectable Torque
Control (HSTC), ta pa precizno upravlja zdrsavanje zadnjega

kolesa preko sistemov FI-ECU and Throttle By Wire (TBW).
Novi Boschev ABS, ki je tudi upravljan s strani sistema IMU,
ponuja tudi Rear Lift Control (RLC) ter Wheelie Control. V
opisu se zdijo vse asistence zelo impresivne, vendar imamo
na razpolago tudi manipulacijo – tri različne načine vožnje,
pet stopenj prenosa moči, tri stopnje wheelie controla
ter tri stopnje zaviranja z agregatom. Quickshifter, ki se v
praksi po našem mnenju obnaša bolje od vseh, ki smo jih
do sedaj vozili, je pri osnovnem modelu dodatna oprema.

Glede na tehnologijo in materiale, ki so uporabljeni za
sestavo dotične rakete, se zdi tudi cena povsem pravična.
Za CBR1000RR Fireblade se je potrebno oklestiti za 18.490
evrov.
Honda je vsekakor postavila odličen mejnik ob 25. obletnici
ognjenega rezila ter tako postavila nove smernice za svoje
bodoče dirkalnike.

Tekst: Jernej Mežan, Foto: Jan Grobelšek
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Test: Ducati Monster 797

OTROK
BOLOGNE
Nov model Ducati Monster se
vrača nazaj k osnovam. Rezultat?
Odličen motor skoraj za vse
razrede motoristov.

I

me Monster vam je verjetno že poznano. Skozi zadnjih
25 let je Ducati ponudil trgu že ogromno variacij tega
motorja, vsaka pa je predstavljala evolucijo v dizajnu
in inženirstvu. Tokrat je pozornost na manjšem,
dostopnejšem modelu za tiste, ki so bili spregledani,
ko se je leta 2015 ustavila proizvodnja modelov 696 in
796. Več kot očitno, pa vendar so pri Ducatiju želeli, da
je motocikel dovolj zmogljiv, da ga lahko cenijo tudi
bolj izkušeni motoristi. Dostopen, a vseeno moderen in
zmogljiv.
Baby Monster je vzel stajling direktno iz Monster
učbenika. Rezervoar in okrogla sprednja luč predstavljata
posodobljeno obliko »old-school« Monstra. Nova
trikotno oblikovana dvostranska aluminjasta nihajna
ročica, na katero je pripeta zadnja vzmet, pa pripelje
motorček do resnično zapeljivega izgleda.
Znižano ležišče »tačk« in širše krmilo dostavita
komfortnejšo vozno pozicijo. 193 kilogramov (mokra)
težak 797 s 1.435-milimetrsko medosno razdaljo poskrbi
za lahkotno in okretno vožnjo.
803-kubični agregat proizvede 75 konjskih moči pri 8.250
vrtljajih in 69 Nm navora pri 5.750 vrtljajih. 50-milimetrska
ročica za plin z dvema injektorjema ponudi natančno in
gladko dodajanje moči; ne preagresivno za začetnika,
vendar dovolj za prehitevanje. Novi dvojni izpuh pri tem
lepo povzame rjovenje 90-stopinjskega dvovaljnika.
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Na krmilu lahko informacije spremljamo na lepem ekranu
čistih linij (kar je za Ducatije že nekakšen standard). Pod
sedežem lahko najdemo celo USB vhod, preko katerega
lahko uporabnik dostopa do sistema Ducati Multimedia
(DMS - opcijsko), ki dovoljuje uporabo telefona ali
navigacije preko ekrana ali slušalke.
Pri vožnji je 797 sposoben iz ovinka linearno podajati
pospešek ne glede na obrate in s tem držati čisto linijo.
Vse kontrole na krmilu so prav tako z lahkoto dosegljive.
Sama lega na motorju je udobna, sedišče pa se zdi
»prostorno«, saj omogoča tudi spremembo položaja, če
je le-to zaželeno. Za izjemno zaviranje se lahko zahvalimo
Brembovim 320-milimetrskim diskom z radialno vpeto
4-batno čeljustjo spredaj in 245-milimetrskim diskom z
2-batno čeljustjo zadaj. Boschev ABS je priložen serijsko.
Ducatijev zadnji produkt – mali Monster je dosegel
svoj cilj: biti vstopni model, v katerem lahko uživa tudi
izkušenejši motorist. Kupec je lahko nov motorist, ali pa
nekdo, ki prej še ni imel v lasti Ducatija. 797 vas lahko
spravi v to družino in verjamemo, da ne bo nobenemu
kupcu žal.

Tekst: Jernej Mežan, Foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
največja hitrost
poraba
teža
posoda za gorivo
cena motocikla
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dvovaljni, štiritaktni, bencinski
803 ccm
55 kW (75 KM)
69 Nm pri 5.750 vrt./min.
6-stopenjski
180 km/h
5,0 l/100 km
193 kg
16,5 l
9.290 EUR

OGLAS
SECTOR

Test: Ducati SuperSport S
Ducatijev SuperSport je bil
eden najbolj pričakovanih
motorjev letošnjega sejma
v Milanu. Verjetno je na prvi
pogled nesmiseln, saj pravi
športnik – Panigale 939, olajša
denarnico le za približno
2.000 evrov več kot model
SuperSport S.

SuperSport je
bil oblikovan kot
premium vsakdanji
motor, ki je vseeno
dovolj vsestranski
tudi za širšo
publiko.

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

R

azumno se zdi le po testni vožnji. SuperSport
ima nekoliko nižje sedišče, malo višje krmilo ter
nastavljivo višino vetrobrana, zato je vožnja veliko
bolj udobna kot na super športnih motociklih.
Lahko je potovalnik, avanturist (po asfaltiranih cestah, se
razume), primeren pa je tudi za na pisto.
Agregat 937 cc Testastretta 11 je enak kot pri modelu
Ducati Hypermotard 939, le s preoblikovanim blokom
motorja, z glavami cilindrov ter z novimi 53-mm
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dušilkami. Proizvede 113 KM pri 9.000 vrtljajih in 97 Nm
navora pri 6.500 vrtljajih na minuto – 80 % tega pa je
dosegljivo že pri 3.000 vrtljajih.
Različica S ima serijsko vgrajen Quickshifter, delujoč
v obe smeri, z osemstopenjskim Traction Controlom,
z Boschevim tristopenjskim ABS-om ter s tremi
nastavitvami agregata: Sport, Touring in Urban.
SuperSport je bil oblikovan kot premium vsakdanji motor,
ki je vseeno dovolj vsestranski tudi za širšo publiko. Na

različici S so »obešene« 43-mm prilagodljive vilice Öhlins
ter nastavljiv zadnji amortizer Öhlins.
Za zaviranje poskrbijo 320-mm diski z radialno vpeto
štiricilindrsko čeljustjo spredaj ter z 245-mm diski
z dvocilindrsko čeljustjo zadaj. Seveda Brembo, saj
govorimo o Ducatiju.
Vsekakor gre za odličen motor za vsakdanjo uporabo,
pa čeprav se na prvi pogled ne zdi tako. Sam dizajn v
tem segmentu nima konkurence, pa čeprav je »nos«

dvovaljni, štiritaktni, bencinski
937 ccm
83 kW (113 KM)
97 Nm pri 5.750 vrt./min.
6-stopenjski
220 km/h
5,3 l/100 km
210 kg
16 l
15.490 EUR

neverjetno podoben Hondi VFR. Priznamo, da ob
pregledu seznama ob imenu SuperSport nismo čutili
posebnih emocij, vendar so se tekom testa definitivno
razvile. Glede na to, da je motor moje prevozno sredstvo
za večino leta, ne samo v sezoni, bi se dotični motorček
uvrstil v ožji izbor (če bi bil visok med 170 in 180 cm).

Tekst in foto: Jernej Mežan
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Od skromnih začetkov v 50. letih prejšnjega stoletja je majhno srečanje
strastnih ljubiteljev sijoče pločevine zraslo v enega najbolj prestižnih tekmovanj
avtomobilističnega sveta. Seveda govorimo o Pebble Beach Concours
d’Elegance, ki je tudi letos postregel z res izjemno kolekcijo starodobnikov,
katerim so družbo delale najnovejše konceptne kreacije.

S

vetovljanska elita, ki se je konec avgusta zgrnila
v idilično obmorsko mestece, je svoje oči
pasla na kar 204 najbolj cenjenih zbirateljskih
avtomobilih z bogato zgodovino. Njihovi lastniki
so pripotovali z vseh vetrov, da bi osvojili glavno nagrado
»Best of Show«, ki pa ni rezervirana za najbolj hitrega
ali zmogljivega konjička, ampak za najelegantnejšega.
Odločitev ni bila lahka, a sodniki so na koncu presodili, da
si to vrhunsko priznanje zasluži historični Mercedes-Benz
S Barker Tourer iz daljnega leta 1929. Popolno restavrirani
starodobnik, ki je delavnico zapustil šele teden pred
tekmovanjem, je s svojo impozantno prezenco navdušil
tudi slavna zanesenjaka bencinskih hlapov, komedijanta
Jaya Lena in Jerryja Seinfelda.
Poseben vrhunec dogodka je bilo tudi praznovanje
Ferrarija, ki letos beleži 70 let od stvaritve svojega prvega
modela, dirkaškega 125 Sport z 1,5-litrskim motorjem
V12, ki je zaživel v zgolj dveh primerkih. Na trati slavne
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18. luknje golf igrišča Pebble Beach so poleg čudovitih
zgodovinskih Ferđotov razstavili širok izbor mojstrovin
še enega italijanskega proizvajalca; šarmantne Isotta
Fraschine so pritegnile kar nekaj pogledov.
Ob občudovanju dediščine prednikov današnjih
avtomobilov je treba pogledati tudi v prihodnosti
mobilnosti, zato imeniten kalifornijski dogodek vsakič
gosti nekatere najbolj pričakovane debije novih in
konceptnih modelov. Poletne temperature so pritegnile
predvsem brezstrešne različice, ki so razkazovale svoje
prekrasne obline. Ne moremo mimo Maybachove vizije,
kot tudi dih jemajoče HP Barchette, ki jo je izrisal Horacio
Pagani. Poznavalci umetnosti in stila so z zanimanjem
pozdravili še premieri bavarskega naslednika Z4 in
najbolj sveže manifestacije sodelovanja Aston Martina in
Zagata.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Sunseeker 68 Sport Yacht

ZABAVA
NA VODI
80 Avto+šport

Največji britanski proizvajalec jaht Sunseeker je v zadnjih letih doživel kar nekaj
zavidljivih uspehov; lansiral je paleto novih modelov, prav tako pa osvojil več
pomembnih priznanj, med drugim so ga lani okronali za šampiona britanske
proizvodnje. Na prihajajočem canskem festivalu plovil namerava svetu pokazati
svoje znanje in dosežke, saj bo v bleščečem francoskem zalivu predstavil kar
osem svojih produktov, med katerimi izstopa prenovljeni 68 Sport Yacht,
luksuzna zmogljiva jahta, popolna za zabavo na vodi.

G

re za sodobno interpretacijo Sunseekerjevega
priznanega modela, ki je sedaj še elegantnejši,
prostornejši in močnejši. Zunaj so prelepe
linije 21,7-metrske jahte oplemenitili z novo
zasteklitvijo trupa, ki poda športnemu profilu moderen
videz in priča o zmogljivosti plovila. Hkrati so s tem
dodatkom povečali vnos naravne svetlobe v notranje
prostore in zadostili praktičnosti.
Novosti se nadaljujejo v prestižnem salonu, ki se
zahvaljujoč posebni obliki nadgradnje pohvali z

darodarno višino prostora, medtem ko panoramska
okna ponujajo osupljiv pogled na lesketajoče se morje.
Sunseekerjevi oblikovalci so z majhnimi, a pomembnimi
spremembami uspeli ustvariti odličen ambient.
Najnovejše sisteme za zabavo in vrhunske materiale so
uporabili tudi pri načrtovanju nič manj impresivnih kabin
na spodnjem krovu, ki bodo nudile namestitev šestim
gostom in dvema članoma posadke. Nekaj besed je treba
nameniti luksuzni glavni suiti, ki bo z lastno kopalnico,
mizo, zofo in celo z walk-in garderobno omaro navdušila
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vsakega, ki bo prespal v njej. Naravni toni rjave, bež in
bele ustvarjajo sproščujočo atmosfero in se čudovito
skladajo z opremo na glavnem krovu.
68-ica pa poleg prostornega interieja mnogo prostora
za druženje in zabavo nudi tudi zunaj; blazina za
sončenje ob premcu bo sprejela celotno družino in
ne samo par kot običajno, ob tem pa se bo lahko na
ogromno zofo ob krmi namestila skupina dvanajstih
oseb. Še eno takšno najdemo na flybridgeu, ki je prav
tako opremljen s površino za sončenje in z barom ter
tako izstopa s svojo prostornostjo.
Znotraj so za namen prirejanja imenitnih soarejev
postavili še dve veliki sedežni garnituri ter stilistično

OGLAS
BIGG R

ujemajočo se mizo in stole, v spodnji prostor pa
umaknili kuhinjo. Da bi se druženje zvečer zlahka
iz ležalnikov prestavilo v salon, so steklena drsna
vrata, ki ločujejo prostora, obogatili z inovativnim
mehanizmom, ki jih ob pritisku na gumb magično
spusti v tla. Ravno tako enostavno se v morje na račun
prilagodljive kopalne ploščadi spusti tudi tender,
ki bo goste odpeljal na kopno. Če pa bodo ti ostali
na krovu, bodo jadrali vse do hitrosti 38 vozlov, a če
bodo šli malo počasneje, doseg 300 navtičnih milj ni
nemogoč.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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N A U T I C W E A R
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Rezultati VN Madžarske:
1.

Sebastian Vettel
Ferrari

4.

Lewis Hamilton
Mercedes

7.

Carlos Sainz
Toro Rosso

2.

Kimi Räikkönen
Ferrari

5.

Max Verstappen
RedBull Racing

8.

Sergio Perez
Force India

3.

Valtteri Bottas
Mercedes

6.

Fernando Alonso
McLaren

9.

Esteban Ocon
Force India

F1 - VN Madžarske

DVOJNA
ZMAGA
RDEČIH
Na VN Madžarske je favoriziranemu Ferrariju uspelo osvojiti dvojno zmago, ki
pa je bila vse prej kot lahka, kljub temu da so imeli na stezi boljši dirkalnik.

Ž

e na kvalifikacijah so rdeči ugnali srebrne puščice
in okupirali prvo startno vrsto, medtem ko sta
Mercedesa startala kot tretji in četrti, Bottas
pred Hamiltonom, za njima pa sta se zvrstila
Red Bullova dirkača, Verstappen pred Ricciardom. Dobro
sta kvalifikacije odpeljala tudi oba McLarna, ki sta dirko
začela iz osmega in devetega mesta.
Po ugasnjenih lučeh sta Ferrarija uspela brez težav
obdržati vodilni mesti, zelo dobro pa je startal
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Verstappen, ki je prehitel tako Hamiltona kot tudi
Bottasa, a ni trajalo dolgo, da je Bottas svoje mesto vzel
nazaj, ob bok Verstappnu pa je pripeljal tudi njegov
moštveni kolega Ricciardo. Ker je Nizozemec v svojem
brezkompromisnem slogu želel obdržati mesto, je pred
ovinkom zaviral pozno, zato je njegov dirkalnik odneslo
naravnost v bok Avstralčevega Red Bulla, kateri je bil
zaradi trka primoran odstopiti, na stezo pa je za sedem
krogov prišel varnostni avto.

Po letečem startu so vodilni ohranili svoje pozicije, Vettel
pa je preko radijske zveze začel javljati, da ima težave
z volanom in da njegov dirkalnik vleče v levo stran. Za
njem je vozil Kimi Räikkönen, ki pa z dirkalnikom ni imel
nobenih težav in je vedel, da lahko vozi hitreje, zato je
tudi po radijski zvezi večkrat nagovoril moštvo, da naj
Vettel pospeši ali pa mu da prosto pot, saj bi sam lahko
dirkal občutno hitreje. Kljub temu sta se Ferrarija do
prvih postankov uspela oddaljevati od ostalih, po njih, ko
je je bil Finec še zmeraj tesno za vodilnim Nemcem, pa se
jima je iz ozadja približeval Bottas. Räikkönen je ponovno
javil, da je treba dvigniti tempo, a so se pri rdečih odločili,
da mora Ice Man potrpežljivo voziti za Vettlom in mu
tako na nek način ščititi hrbet. Namreč, če bi mimo šel
Räikkönen, potem bi obstajala velika verjetnost, da bi ga
prehitela tudi oba Mercedesa, a to se ni zgodilo.
V taboru srebrnih puščic pa so sprejeli odločitev, da

Bottas spusti naprej Hamiltona, v upanju, da bi lahko
on obračunal s Ferrarijema, saj je bil občutno hitrejši.
Dogovor je bil, da če mu v petih krogih ne uspe, mora
mesto vrniti moštvenemu kolegu. Hamilton se je povsem
približal Kimiju, a bližje od 0,6 sekunde ni mogel, saj je bila
vožnja v umazanem Ferrarijevem zraku prehuda, da bi
lahko pripravil resnejši napad. Zato je tik pred ciljno črto
občutno upočasnil in vrnil mesto moštvenemu kolegu,
kljub temu da si je privozil že približno 10-sekundno
prednost, obenem pa je bil manever zelo tvegan, saj je
tik za Bottasom vozil mladi Verstappen. Bottas je tako
vseeno osvojil tretje mesto pred četrtim Hamiltonom
in petim Verstappnom, na odličnem šestem mestu pa
je dirko končal Fernando Alonso z McLaren-Hondo,
kateremu je uspelo odpeljati tudi najhitrejši krog na dirki.

Tekst: Jan Grobelšek, Foto: ISC
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F1 - VN Belgije
V Spaju smo spremljali nič kaj
preveč razburljivo dirko, ki jo
je dobil Hamilton pred drugo
uvrščenim Vettlom in tretjim
Ricciardom. A Lewis je po končani
dirki povedal, da je bila ta veliko
težja, kot je bilo videti s strani
gledalcev, saj se kljub čistemu
zraku pred njim, ni uspel oddaljiti
od Vettla, ki je praktično celo
dirko vozil za njim na razdalji dveh
sekund.
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HAMILTON
SLAVIL
NA SVOJI
200. DIRKI
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V

sakič, ko se mu je uspel približati na sekundo in
priti v območje DRS-a, je pri temu tudi ostalo,
poti mimo ni bilo in Hamiltonovo vodstvo
resneje ni bilo ogroženo niti enkrat.
Vseh prvih šest dirkačev je po startu ohranilo svoje
pozicije, dva Mercedesova, dva Ferrarijeva in dva Red
Bullova, sledil jim je Alonso v podhranjeni Hondi,
kateremu je uspel dober start, a ni mogel dolgo
zadrževati za seboj še Ocona in Hülkenberga, ki sta ga
prehitela brez večjih težav. Ti trije so poskrbeli za nekaj
trenutkov akcije, ko so skupaj vzporedno zvozili ovinek.
Pred tem sta za malce napetosti poskrbela dirkača Force
Indie, ki sta se dotaknila s kolesi, a na srečo ni prišlo

do nesreče in do nikakršnih posledic. V devem krogu
je moral že šestič letos, kar je polovico dirk, odstopiti
Max Verstappen. Nesrečni Nizozemec je imel ponovno
mehanske težave s svojim Red Bullom, katerega je moral
parkirati ob stezi za varnostno ograjo. Vodilni Hamilton
je na svoj prvi postanek zapeljal v 13. krogu, takoj za
njim so na menjavo pnevmatik poslali še Bottasa, Ferrari
Vettla še krog kasneje. V 13. krogu so komisarji sporočili,
da preiskujejo telemetrijo Räikkönenove vožnje, saj naj
ne bi upočasnil med dvojnimi rumenimi zastavami v
času odstopa Maxa Verstappna. In tri kroge kasneje so
Kimiju tudi podali 10-sekundno kazen v boksih, zaradi
neprilagoditve hitrosti, kar je bilo kasneje razvidno tudi

iz posnetka. Dva kroga kasneje so ga že poklicali na
odslužitev kazni, ki ga je stala nekaj mest in skupno 30
sekund časa. 5-sekudno kazen v boksih je moral odslužiti
tudi Perez, ker je ob prehitevanju zapeljal izven steze in
je s tem pridobil prednost. V 30. krogu sta se še drugič,
tokrat bolj nevarno in s posledicami, dotaknila dirkača
Force Indie. Perezu je presekalo zadnjo desno gumo,
Ocon pa je ostal brez polovice prednjega krilca. Na stezo
je zaradi delcev odpadlega krilca in počene pnevmatike
prišel varnostni avto in s tem se je dirka tako rekoč začela
znova, saj so bili vsi zaostanki izničeni. Najbolj je šlo to
na roko Räikkönenu, ki je pred prihodom SC za četrtim
Ricciardom, na petem mestu zaostajal kar 30 sekund.

Po ponovnem letečem startu je uspelo Vettlu priti ob
bok Hamiltonu, a poti mimo ni bilo, sta pa uspela mimo
drugega Mercedesa na istem ovinku priti tako Ricciardo
kot tudi Räikkönen. Vse do konca dirke so vodilni dirkači
ohranili svoje pozicije. Räikkönen tako v devetih krogih
ni našel poti mimo Ricciarda v Red Bullu, kljub temu da
so dirkali tako rekoč na njegovi stezi, kjer ima sam štiri
zmage, kar je največ med aktualnimi dirkači. Bottas se je
moral sprijazniti s petim mestom, med dobitniki točk so
bili še Hülkenberg, Grosjean, Massa, Ocon in Sainz.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC

Rezultati VN Belgije:
1.

Lewis Hamilton
Mercedes

4.

Kimi Räikkönen
Ferrari

7.

Romain Grosjean
Haas

2.

Sebastian Vettel
Ferrari

5.

Valtteri Bottas
Mercedes

8.

Felipe Massa
Williams

3.

Daniel Ricciardo
RedBull Racing

6.

Nico Hülkenberg
Renault

9.

Esteban Ocon
Force India
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Rezultati VN Italije:
1.

Lewis Hamilton
Mercedes

4.

Daniel Ricciardo
Red Bull Racing

7.

Lance Stroll
Williams

2.

Valtteri Bottas
Mercedes

5.

Kimi Räikkönen
Ferrari

8.

Felipe Massa
Williams

3.

Sebastian Vettel
Ferrari

6.

Esteban Ocon
Force India

9.

Sergio Perez
Force India

FERRARI ZMAGE
DOMA NI DOCAKAL

a startu je Hamilton potegnil najbolje
in ohranil vodilno pozicijo. Vodil je
od samega starta pa do cilja, njegova
zmaga ni bila ogrožena niti enkrat. Zelo
dobro je startal tudi Kimi Räikkönen, kateremu je
uspelo po prvih dveh ovinkih prehiteti Bottasa
na četrtem mestu, a je slednji že v drugem krogu
najdel pot nazaj mimo Ferrarijevega dirkača. Tudi
Ocon je iz tretjega mesta startal dobro in prehitel
drugega Strolla, a sta oba morala premoč hitro
priznati Bottasu, ki je tako hitro postavil Mercedesa
na drugo mesto. Vettel je medtem tudi našel pot
mimo svojega moštvenega kolega, v osmem krogu
se je nahajal že na tretjem mestu, a sta bila oba
Mercedesa pred njim že z lepo prednostjo, ki je iz
kroga v krog naraščala. Na koncu sta pred Vettlom
v cilj pripeljala s kar pol minutno prednostjo.
Medtem ko je Vettel uspel hitro prehiteti Ocona in
Strolla, je Räikkönen z njima imel precej več težav.
V 16. krogu je odšel v bokse po nove pnevmatike,
krog kasneje so v bokse poklicali tudi Ocona, ki je
tako obdržal pozicijo pred Fincem še naslednjih
deset krogov. Med vodilnimi je prvi v bokse
zapeljal Vettel, sledili so mu še Hamilton, Perez,
nato še Bottas. Ricciardo, ki je startal kot 16., je med
dirko uprizoril številna atraktivna prehitevanja in se
je po svojem poznem prvem postanku v 37. krogu
nahajal na odličnem petem mestu. V nekaj krogih je
dohitel Räikkönena in ga z drznim manevrom tudi
uspel prehiteti, za stopničke pa mu je zmanjkalo
nekaj krogov, kljub temu da je proti Vettlu dirkal
sekundo na krog hitreje.
S svojo 59. zmago v karieri je Lewis Hamilton
prvič letos prevzel vodstvo v skupnem seštevku,
kjer ima sedaj tri točke prednosti pred glavnim
konkurentom za naslov prvaka, Vettlom, s svojim
69. najboljšim startnim položajem pa je tudi
postal nov rekorder v osvojenih najboljših startnih
položajih.

Tekst: Jan Grobelšek, Foto: ISC

Na Ferrarijevem domačem dirkališču sta dvojno zmago brez večjih težav
osvojila Mercedesova dirkača, Hamilton pred Bottasom, na najnižjo stopničko
pa se je uspelo uvrstiti Ferrarijevemu Vettlu.
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MotoGP - VN Češke, Avstrije in Velike Britanije

Dovi v vodstvu,
Rossi zakljucuje
prvenstvo?

»DesmoDovi«, ki se je v Brnu predstavil z radikalno spremenjenim nosom
motocikla, je očitno našel svoj ritem, kateremu težko sledijo tudi tisti dirkači,
ki so še pred dirko za VN Češke vodili v točkovanju svetovnega prvenstva v
razredu MotoGP. V Brnu sicer ni okusil slave in zmagovalnih stopničk, le-teh pa
ni izpustil v avstrijskem Spielbergu in tudi ne v Silverstonu, kjer je zabeležil že
četrto zmago v sezoni in se tako zavihtel na sam vrh svetovne lestvice.
92 Avto+šport
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V

roč vikend, ki se je začel z deževno ohladitvijo,
je bil na prostih treningih najbolj naklonjen
Italijanu Doviziosu, ki je odpihnil vse konkurente
za skoraj štiri desetinke. Italijanu so izzivalci
odgovorili že v kvalifikacijah pred VN Češke, kjer se je
najbolje znašel Marc Marquez, ki si je privozil najboljši
štartni položaj kljub padcu, ki ga je doletel zaradi izlite
tekočine iz motocikla Alvara Bautiste (Pull&Bear Aspar),
pred Italijanom Valentinom Rossijem in moštvenim
kolegom Danijem Pedroso. Četrti (+0,403) je bil Maverick
Viñales, peto mesto pa je zasedel v soboto najhitrejši
Andrea Dovizioso. Na razmočeno stezo, nad katero
so se že kazali sončni žarki, se je z dežnimi gumami v
dirko razreda MotoGP najbolje podal vodilni v skupnem
seštevku Marc Marquez, ki pa je kmalu izgubljal mesto za
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mestom. Na srečo je še pravi čas uvidel napako in opravil
menjavo motocikla ter na koncu tudi zmagal, za razliko
od Rossija, ki je skupaj z Johannom Zarcojem (Monster
Yamaha Tech3) kljub pozivom ekipe trmasto vztrajal z
gumami za mokro stezo. Neposlušnost je Rossija stala
uvrstitve na stopničke, saj je po nekaj krogih izgubil
vodstvo in padal iz kroga v krog. Italijan se je 17 krogov
pred koncem le vdal in šel po nov motocikel. Iz ozadja je
vse do konca dirke uspel prilesti na četrto mesto, kar je
še dober rezultat glede na storjeno. Poleg presrečnega
Marqueza sta na zmagovalni oder stopila še Dani Pedrosa
na drugem in Maverick Viñales na tretjem mestu.
Le dva dni po dirki se je na testiranjih v Brnu Rossi predstavil
z Yamaho YZR-M1 z nekaj novimi aerodinamičnimi
rešitvami na sprednjem delu, s »skritimi« krilci, osvojil

prvo mesto in se nekako oddolžil za napako, ki jo je
storil na nedeljski dirki. Zadovoljni Rossi je navdušen nad
novostjo ne le z estetskega vidika, pač pa tudi z lažjo
vodljivostjo motocikla in boljšim uravnavanjem nagiba.
Veselje ni trajalo prav dolgo, saj je na 11. dirki za VN
Avstrije po zelo spodbudnem startu, na polovici dirke
začel zaostajati in končal na 7. mestu. »Preveč obrabljamo
zadnjo gumo. Honda in Ducati sta našla recept, kako
biti hitra, ne da bi zadnjo gumo preveč obrabljala. Po
12 krogih se je zadnja guma poslabšala, motor je postal
težko obvladljiv, zaradi česar sem moral upočasniti,« je
razloge za padec ritma v drugem delu dirke pojasnil
Valentino Rossi. Nemec Folger pa po dirki v Spielbergu
razkriva taktiko Marqueza, ki obvlada obrabo sprednje
in zadnje gume. Nemec je povedal, da se Marquez kar
štirikrat prilagodi na postopno obrambo sprednje in
zadnje gume. »On je položaj na motorju zamenjal še
pred obrabo gum. To je storil dva oziroma tri kroge pred
pričakovano obrabo gum, tako da je sprememba bila
čim bolj gladka. S tem je podaljšal tudi življenjsko dobo
gume,« je še opisal Folger.
Avstrijski Spielberg je zagotovo z največjim nasmeškom
zapustil Andrea Dovizioso, ki je tako že tretjič letos ugnal
vso konkurenco in skočil na drugo mesto v točkovanju
svetovnega prvenstva razreda MotoGP. Z razpletom
dirke je zadovoljen tudi vodilni v prvenstvu Marc
Marquez, ki je v drugem delu dirke skupaj z Doviziosom

uprizoril izjemno bitko, ki je trajala vse do zadnjega
zavoja, kjer je Španec z drznim manevrom poskusil priti
do zmage, a Ducatijev dirkač se ni vdal in je grizel vse do
prečkanja ciljne črte. »Sploh nisem pričakoval manevra v
zadnjem zavoju, saj ni nič prostora za zaviranje. Zaslišal
sem njegov motocikel in kako je odprl plin hitreje kot
jaz in takrat sem vedel, da bo poskusil. Pustil sem mu
prostor, če tega ne bi storil, bi zadela in morda izgubila
dirko. Na srečo sem bil nato hitrejši pri izhodu iz zavoja,«
je z nasmeškom na obrazu po dirki razlagal zmagovalec
dirke v Avstriji. Omenjeni dvojici je skozi celotno dirko
sledil le Dani Pedrosa in dirko zaključil na tretjem mestu.
Jorge Lorenzo, ki je zasedel tretje mesto v kvalifikacijah, je
na dirki zaključil tik pod stopničkami in morda napovedal
dvig forme v najpomembnejšem trenutku v sezoni.
Dirkače je po dveh zaporednih dirkah v Brnu in
Spielbergu čakal krajši premor pred naslednjo dirko za VN
Velike Britanije. Pred nedeljsko dirko so bile na programu
sobotne kvalifikacije, v katerih je bil najhitrejših aktualni
prvak Marc Marquez, ki je postavil tudi novi rekord steze
in postal prvi, ki se je v Silverstonu »spustil« pod mejo
dveh minut. Za njim sta se zvrstila Valentino Rossi in Cal
Crutchlow. Dirka v Silverstonu je potekala v napetem
troboju, v katerem je na koncu slavil Italijan Andrea
Dovizioso, ki je ugnal Mavericka Viñalesa in Valentina
Rossija ter prevzel vodstvo v skupnem seštevku.
Marc Marquez je odstopil z okvarjenim pogonskim
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agregatom. Rossi je vozil svojo dirko na čelu karavane,
po odstopu Marqueza pa so se mu tekmeci iz kroga v
krog približevali. Dovizioso je tri kroge pred koncem
izpeljal uspešno prehitevanje, za njim ga je prehitel tudi
Viñales, Rossiju pa je za povračilni udarec zmanjkalo časa.
Za Rossijem je ciljno črto kot četrti pripeljal Crutchlow,
kateremu je sledil Lorenzo na petem mestu.
Po 12. dirki za VN MotoGP je boj za najboljšega še
vedno odprt, dirkači so tesno skupaj, a za italijanskega
velemojstra Valentina Rossija morda že končan. Ta je
na treningu ob padcu z enduro motorjem utrpel hudo
poškodbo dvojnega zloma golenice in piščali z izpahom
desne noge. Dirkaškega doktorja so že uspešno operirali
v Univerzitetnem kliničnem centru v Anconi, a po

predvidevanjih zdravnikov bo okrevanje trajalo vsaj 40
dni. Legendarni Italijan je bil v tej sezoni na dobri poti, da
se vmeša v boj za zmago v kraljevem razredu MotoGP.
Na lestvici točkovanja za naslov prvaka je trenutno
na 4. mestu. Letos je med drugim zmagal na dirki za
VN Nizozemske, na zadnji dirki za VN Velike Britanije v
Silverstonu, na svoji jubilejni 300. pa je dirkač Yamahe
osvojil visoko 3. mesto. Osemintridesetletnika so iz
bolnišnice odpeljali domov, mi mu želimo čimprejšnje
okrevanje in povratek na dirkaške steze.
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- tehnologija najnovejše generacije nemškega proizvajalca Christ
- 6 krtač iz mehkega tekstila
- Jet Stream predpranje s 40 visokotlačnimi šobami
- trojno sušenje
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OD PONEDELJKA DO PETKA MED
20. IN 22. URO PRANJE 5 EUR!

