MANMOBIL

Ko je leta 1885 Karl Benz predstavil svoje prvo vozilo kočijo, ki jo ni bilo treba vpreči v par konjem, to vozilo še ni
poimenoval avtomobil. Prvič je bilo ime avtomobil javno
objavljeno leta 1987 v članku New York Timesa, ko so pisali
o vozilu na lastni pogon. Drugače je ime »avtomobil« v
štirinajstem stoletju prvič predstavil Italijanski slikar in
inženir Martini, ki je narisal načrte za človeško gnano kočijo
na štirih kolesih. Ime je skoval iz grškega imena »auto«, ki
pomeni sam - samostojen in latinske besede »mobilis«, ki
pomeni premikanje.
Danes smo vsak dan priča novim iznajdbam na področju
samovozečih vozil. Od elektronsko-računalniških podjetij,
kot so Google, Huawei itd., do samih avtomobilskih družb,
je govor o vozilih, ki se premikajo brez šoferja. Google
je predstavil svoje samovozeče, avtonomno vozilo,
Audi je predstavil svoj samovozeči Audi A7, ki je bil na
dirkališču hitrejši od voznika-dirkača človeka. Audiju s
prototipi parirata tako Mercedes kot BMW. Avtomobilski
vele strokovnjak Wolfgang Dürheimer je celo predvidel
avtomobilske dirke brez človeških dirkačev. No, in to novo
samovozeče vozilo res zasluži ime »avtomobil«.
Človek bo v bodočnosti sedel v avtomobil, preko mobilne
naprave ali celo samo z mislijo usmeril avtomobil na svoj
cilj, in se pripeljal na svoj cilj brez kakršnega dodatnega
dela, upravljanja ali tako imenovanega šofiranja. Vse
delo bo opravil stroj-računalnik, človek pa se bo med
vožnjo posvetil kateri koli okupaciji od pogovora s
sovozniki, komuniciranja preko mobilnih naprav, do dela
na računalniku itd. In takemu vozilu res lahko rečemo
avtomobil, saj je v pravem pomenu besede res samo
vozeč.
In kaj bo preostalo nam, nekaterim zaljubljencem v
vožnjo, nam, ki upravljamo vozila, šofiramo in uživamo v
vožnji? Nam, ki zaviramo in pospešujemo in s kar najbolj
optimalno hitrostjo drvimo čez ovinke? Kakšen nov
slogan si bo izmislila bavarska tovarna avtomobilov, ki
zdaj oglašuje vožnjo z njenimi vozili kot »užitek v vožnji«?
Najbrž bodo zakonodajalci tem nekaj zanesenjakom
dovolili samostojno upravljanje vozil. Najbrž bodo še
dovolili mogočne dvanajstcilindrične bencinske stroje, ki
jim ne more konkurirati nobena stereo naprava. Mogoče
bodo dovolili šofiranje s klasičnim volanom, stopalko za
zavoro in plin ter bo teh nekaj zanesenjakov, svobodnih
šoferjev še lahko uživalo v svoji ljubezni na nekaj
osamljenih gorskih cestah. Takrat bomo te avtomobile
preimenovali v »manmobile« , ker jih bo upravljal človek
in ob tem neizmerno užival.
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Za vse prispevke veljajo avtorske pravice in so
zaščiteni. Nenaročenih rokopisov ne vračamo.
Vse pravice so pridržane. Ponatis celote ali
posameznih delov je dovoljen samo s pisnim
privoljenjem uredništva, enako kot vsako drugo
mehansko ali elektronsko razmnoževanje.
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ZANIMIVOSTI
Navezava Geely in Daimler

Huawei RoadReader

Li Shufu, predsednik uprave in glavni delničar
kitajskega proizvajalca Geely, ki ima v lasti tudi švedski
Volvo in britanski Lotus, je pridobil 9,69-odstotni delež
v podjetju Daimler AG, s čimer je postal njegov največji
posamezni delničar. S približno 7,3 milijardami evrov
vredno investicijo je prehitel kuvajtski državni sklad
Kuwait Investment Authority, ki ima v lasti 6,8-odstotni
delež. Novica ni preveč presenetljiva, saj je Geely že
nekaj časa nameraval pridobiti delnice Daimlerja.
Kitajski gigant želi s to potezo pridobiti Daimlerjevo
tehnologijo električnih vozil, saj kitajska vlada zahteva
avtomobile z vedno manj škodljivimi emisijami.

Kitajski Huawei je postal prvi proizvajalec pametnih
telefonov na svetu, ki je uporabil umetno inteligenco v
svoji napravi za avtonomno vožnjo avtomobila. Projekt
RoadReader izkorišča zmožnosti umetne inteligence,
ki je vgrajena v model Mate 10 Pro in premika meje
Huaweijeve tehnologije prepoznavanja objektov
Za razliko od drugih avtonomnih avtomobilov, ki
zaznavajo ovire, Huaweijeva predelana Porsche
Panamera nima samo zmožnosti prepoznavanja,
ampak zna razločiti med tisoči različnimi objekti, na
primer med mačko in psom, ob tem pa se uči najbolj
primernih odzivov.

Model S najuspešnejši v Evropi

Cupra postala lastna znamka

Podjetje JATO je v raziskavi avtomobilskega
trga ugotovilo, da so v Evropi kupci z
globokimi žepi lani raje kot po domačih
zastavonošah nemških proizvajalcev posegli
po Teslinemu avtomobilu Model S, ki je
zabeležil višjo prodajo kot premijski produkti
Mercedesa, BMW-ja in Audija. Medtem ko
se je prodaja avtomobilov Model S v Evropi
lansko leto dvignila 30 odstotkov na 16.132
prodanih enot, je razred S izbralo 13.359
kupcev, serijo 7 pa le 11.735 posameznikov,
s čimer so Bavarci zabeležili 13-odstotno
znižanje prodaje.

Cupra je že od nekdaj odražala Seatov
športen značaj, sedaj pa je postala neodvisna
znamka, ki bo ustvarjala visoko zmogljive
avtomobile z značilno identiteto. Španci
so poleg lansiranja znamke v Barceloni
predstavil prvi model, Cupra Ateco, ki bo
kupce razvajala z unikatnimi detajli zunanjosti
in notranjosti kot tudi z 2,0-litrskim motorjem
z 296 konjskimi močmi, ki bo deloval skupaj
z novim 7-stopenjskim menjalnikom DSG in
s štirikolesnim pogonom. Prva uradna Cupra
bo do stotke pospešila v 5,4 sekundah in se
odpeljala naprej do hitrosti 245 km/h.

Levante podrl Guinnessov rekord

Range Rover Dragon Challange

Maserati Levante je s pomočjo asa deskanja na snegu
Jamieja Barrowa postavil nov Guinnessov rekord
za najvišjo hitrost na snežni deski, ki jo vleče vozilo.
Najhitrejši britanski snowboarder Jamie Barrow je
na ledenem jezeru St. Moritz dosegel najvišjo hitrost
151,57 km/h, s čimer je podrl svoj lastni rekord iz
februarja 2016. Maserati, ki je vlekel Barrowa, je bil
opremljen s posebnimi zimskimi pnevmatikami Pirelli
Scorpion Winter, ki omogočajo optimalen oprijem na
površini ledenega jezera.

Izziv Range Roverja Sport PHEV, ki združuje 2,0-litrski
bencinski motor V4 s 13,1 kWh litij-ionsko baterijo, se
je začel ob vznožju legendarne 11,3 kilometrov dolge
ceste na goro Tiamen, poznane tudi kot Zmajeve ceste.
Za volanom SUV-ja je sedel voznik Formule E Ho-Pin
Tung, ki je za osvojitev ene najbolj zahtevnih cest na
planetu z 99 vrtoglavimi zavoji izbral vozni program
Dynamic mode. Na vrhu gore je Range Roverja Sport
čakala še ena preizkušnja; premagati je moral 999
45-stopinjskih stopnic na poti do naravnega kamnitega
loka, imenovanega Heaven’s Gate.
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NOVOSTI
McLaren Senna MSO
Strokovnjaki oddelka za posebna naročila MSO so McLarnov najnovejši produkt, cestno-legalni bolid Senna, odeli
v sijoč karbon, h kateremu se več kot odlično podajo vpadljivi rumeni poudarki in zelene zavorne čeljusti, z izbiro
katerih so se poklonili barvni kombinaciji čelade legendarnega brazilskega dirkača, po katerem je dobil avtomobil
ime. Izjemno športno naravnan interier nadaljuje z barvno zasnovo zunajosti, v oči tako v hipu pade karbon, sparjen s
črno alkantaro. Zadnja modifikacija so nova 7-kraka platišča, ki so 10 odstotkov lažja kot običajna in tako pripomorejo
k izboljšavi zmogljivosti vozila.

Brabus Shadow 800 by Axopar
Sloviti nemški predelovalec Brabus, znan predvsem po apliciranju svojega znanja na predstavnike trikrake zvezde,
se podaja v navtične vode. Skupaj s finskim proizvajalcem plovil Axopar Boats je namreč pripravil 11,2-metrski
visokozmogljivi gliser Shadow 800, ki bo, kot se spodobi za Brabus, ponujal veliko vznemirjenja. Par motorjev Mercury
Verado s 400 KM bo desetim potnikom omogočal dirkanje po vodi vse do hitrosti 50 vozlov. Prestižni gliser, ki razvaja
s prvovrstnim usnjem in karbonskimi detajli, bo zaživel v zgolj 20 ročno narejenih primerkih. Stranke bodo ob nakupu
prejele še posebno Garminovo navtično ročno uro. A Shadow 800 je zgolj začetek, saj nameravata znamki skupaj
ustvariti celotno paleto vrhunskih plovil različnih velikosti.

Corbellati Missile
Nov evropski proizvajalec je napovedal hud stroj. Gre za družino Corbellati, ki se je po 70 letih ustvarjanja draguljev
napotila novim izzivom naproti. Njihov cilj je bil ustvariti avtomobil z edinstvenim dizajnom in zmogljivostjo, kar
menijo, da so z modelom Missile tudi dostavili. Srce tega cestnega dragulja je osemvaljnik, ki iz svoje 9-litrske
prostornine osvobaja osupljivih 1.800 konjskih moči in 2.350 Nm navora ter jih preko 6-stopenjskega menjalnika
pošilja na zadnji kolesni par. Nič čudnega potem, da so izbrali ime Missile, po naše raketa. Corbellati navaja najvišjo
hitrost 500 km/h, s čimer naj bi se Missile uveljavil kot najhitrejši cestno-legalni avtomobil na svetu.

Italdesign Zerouno Duerta
Lansko leto je Italdesign pokazal prestižnega Zerouna, ki je zaživel v zgolj petih enotah, a te so bile kljub astronomski
ceni v trenutku razprodane, zato so sedaj pripravili še ekstravagantnejšo brezstrešno različico, ki je svetovni debi
doživela na ženevskem avtosalonu. Pod pokrovom prečudovitega Zerouno Duerte brni 5,2-litrski atmosferski motor
z desetimi valji, ki razvija izvrstnih 602 konjskih moči in 560 Nm navora. V sodelovanju s 7-stopenjsko avtomatiko in
štirikolesnim pogonom inačica Duerta pospešuje vse do najvišje hitrosti 320 km/h, koliko časa pa potrebuje od 0-100
km/h, zaenkrat niso razkrili. Cene spektakularnega vozila naj bi se pričele pri 1,5 milijon evrih.
8 Avto+šport
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NOVOSTI
Peugeot 508
Ni skrivnost, da evropski trg petvratnih limuzin avtomobilskega segmenta D upada, saj se kupci vedno številčneje
odločajo za križance in SUV-je. Uspeh v tem segmentu je za proizvajalce vedno težji, prednačijo predvsem premium
primerki z izrazito identiteto. Peugeot si je zato pri snovanju novega 508 zastavil jasne cilje: narediti prehod iz klasične
štirivratne karoserije na dinamično obliko petvratne mešanice limuzine in kupeja tipa fastback. Francosko limuzino 508
je tako doletela radikalna transformacija; postala je nižja, bolj kompaktna, opredeljujo pa jo ostrejše in športnejše linije.
Posodobljena je prav tako notranjost, ki je opremljena z najnovejšo interpretacijo Peugeotovega i-Cockpita.

Hyundai Kona
Korejska Kona, ki je prvi povsem električni kompaktni SUV na evropskem trgu, združuje dva trenutno najpopularnejša
trenda avtomobilske industrije: elektrifikacijo in SUV telesce. Največja sprememba v primerjavi s klasično Kono je seveda
pogonski sklop, ki je tokrat brezemisijski. Kupci bodo izbirali med dvema različicama, izmed katerih bo močnejša ponudila
impresiven doseg 470 kilometrov ob 201 konjskih močeh in 395 Nm instantnega navora. Potovanje od ničle do stotice
traja 7,6 sekund, medtem ko najvišja hitrost znaša 167 km/h. Hyundai trdi, da je mogoče obe enoti preko hitrega polnilca
do 80-odstotkov napolniti v manj kot eni uri.

Kia Optima
Pri prenovljeni Optimi, ki je lansko leto na stari celini zabeležila rekordno prodajo, je ključna pridobitev dveh novih
motorjev: 1,6-litrskega dizla s 134 KM, ki naj bi znatno zmanjšal škodljive izpuhe v primerjavi z 1,7-litrsko enoto CRDi, ki
jo zamenjuje, ter 1,6-litrskega turbopolnjenega bencinarja, ki v povezavi s 7-stopenjskim menjalnikom z dvojno sklopko
na cesto dostavlja 178 konjskih moči. Druga pomembna novost je osvežitev zunanjega in notranjega stila Optime. Rahlo
modificirani so odbijači ter zasnova prednjih in zadnjih luči, medtem ko je t. i. tigrova maska prejela kromiran zaključek za
bolj sofisticiran izgled. Na voljo so še nove barve karoserije in dizajni platišč. Znotraj je v središču na novo oblikovan volan,
delovno okolje pa popestrijo kromirani detajli in ambientalna osvetljava. Optima je oborožena s Kiinimi najnovejšimi
varnostnimi asistenti in povezljivostnimi tehnologijami.

Lexus UX
Lexus je dvignil tančico s svojega prvega kompaktnega križanca UX, ki se predstavlja v serijski preobleki. Oblikovalci so
s ciljno skupino milenijcev v mislih začrtali vpadljiv obraz z veliko masko, zaščite karoserije in na voznika osredotočen
luksuzen interier. Njihov novi vstopni model je grajen na povsem novi globalni platformi GA-C, ki omogoča rigidnost
karoserije in nizko težišče, kar se prevaja v dobro vodljivost vozila. Urbani križanec UX bo na voljo tudi kot hibrid z
2,0-litrskim bencinskim štirivaljnikom, ki skupaj z električno enoto proizvaja 178 KM.
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Žepni fotoaparati
za profesionalce

VOZNIKOVI MODNI DODATKI

Bulgari Octo Maserati
Linija Octo Maserati je plod sodelovanja dveh italijanskih
znamk, ki si delita vrednote prestiža, luksuza, elegance
in vrhunskega oblikovanja. Partnerstvo Maseratija
in Bulgarija se je v zadnjih šestih letih rezultiralo v
unikatnih časomerih, namenjenim strankam, ki zase
izbirajo le najboljše. Najnovejši pridobitvi linije sta
posebni izdaji, ki sta ju navdihnili Maseratijevi izvedenki
GranSport in GranLusso. En merilec časa tako izraža
športen duh z barvno kombinacijo črne, srebrne in
temno modre, medtem ko ima drugi izjemno eleganten
značaj na račun 18-karatnega rose zlata. Oba izdelka
sta opremljena s perforiranim usnjenim paščkom in
omogočata vpogled v zapleteni mehanizem skozi
hrbet ure.

Serija RX100 vključuje vrhunsko tehnologijo,
združeno v kompaktnem ohišju iz lahkega in
trpežnega aluminija, ki se lepo
prilega vašemu žepu.

OGLAS
sony

Bentley Momentum Unlimited
Bentley je novo toaletno vodo Momentum Unlimited oklical za
vznemirljivost potovanja, zajeto v steklenički. Gre za sodobno
interpretacijo linije Momentum, ki jo je iz najboljših sestavin ustvaril
priznani parfumer Michel Almairac. Združil je sveže note grenivke,
zelenega jabolka in kardamoma z značilnim podpisom Bentleyjevih
dišav, esenco usnja, kateri se pridružuje še čutna sandalovina. Sofisticiran
vonj je namenjen urbanemu popotniku, ki uživa v največjem luksuzu –
svobodi. Svobodi, da raziskuje svet brez strahu pred novimi izzivi. Kot
vedno, je Bentley toaletno vodo zajel v dovršeno stekleničko, okrašeno z
znamkinim diamantnim zaključkom in z logotipom znamenitih kril.

Profesionalne lastnosti
z visokohitrostnim
snemanjem

Land Rover Explore
Pri Land Roverju so pripravili mobilni telefon Explore,
ki je po njihovih besedah tako robusten, vzdržljiv in
zmogljiv kot njihov največji SUV, družinski Discovery.
Naprava naj bi omogočala dva dni nenehne uporabe na
račun močne baterije, ob tem pa bila odporna na vodo,
udarce in ekstremne temperaturne spremembe. Tako
z mobilcem Explore ciljajo predvsem na pohodnike,
kolesarje, smučarje in druge, ki preživijo veliko časa na
poti, a želijo biti kljub temu vedno povezani s svetom.
Mobilni telefon s petpalčnim HD zaslonom, ki bo
deloval tudi v močnem nalivu ali ob pomotnem padcu
v blato, bo na voljo od 26. aprila dalje s ceno 649 evrov.
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Profesionalne lastnosti na poti

Profesionalne lastnosti z
neomejeno povezljivostjo
in prilagodljivostjo

Profesionalne lastnosti
z OLED iskalom

A. C. S., d.o.o. • Ljubljana, Celovška cesta 108
tel. 01/5001587
www.acssony.si • e-pošta: info@acssony.si
www.acssony.si/serija-rx
“Sony”, “ ”, in njihovi logotipi so zaščitene in registrirane blagovne znamke katerih lastnik je družba Sony Corporation. Vsi drugi logotipi in blagovne znamke so last njihovih lastnikov.
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ELEKTRICNA
DIVJA MACKA
Z osvojitvijo 100 km/h v manj kot 5 sekundah, brezemisijskim dosegom 480
km in z 80-odstotno napolnitvijo baterije v manj kot 45 minutah, je Jaguarjev
športni terenec I-Pace čisto, varno in pametno električno vozilo, ki bo zagotovo
prepričalo kar nekaj pristašev bencinskih hlapov v nakup zelenega avtomobila.

L

ani se je koncern Jaguar Land Rover zavezal,
da bodo vsi njihovi avtomobili od leta 2020
dalje elektrificirani in sedaj so naredili prvi večji
korak k dosegu tega cilja z lansiranjem povsem
električnega modela I-Pace, ki združuje značilno
dinamično zmogljivost divje mačke z brezemisijsko
vožnjo. S tem so se pozicionirali na prve bojne vrste
električne revolucije vozil.
Elegantno-športno naravnani I-Pace se ni kaj preveč
transformiral v prehodu od študije do serijske preobleke
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in tako je zadržal poseben kupejevski dizajn, ki izkorišča
prednosti električne pogonske enote. Pri Jaguarju so
ponosno naznanili, da aerodinamična oblika pripomore
k nizkemu koeficientu upora 0,29 Cd.
V premium kabini se bo lahko na usnjene sedeže zleknilo
pet potnikov, medtem ko bo njihova prtljaga počivala
v velikem 656-litrskem prtljažniku (1.453 l ob podrtju
sedežev). Tu se pokaže potencial električne zasnove,
saj kljub temu da je I-Pace srednjeveliki SUV, ponuja
prostornost na nivoju večjih tekmecev.

Tolikokrat smo že omenili, da gre za brezemisijsko vozilo,
a brez podatka, kaj poganja tega športnega terenca. Gre
za dva kompaktna električna motorja, ki skupaj ustvarjata
skoraj 400 konjskih moči in 696 Nm navora. V povezavi s
štirikolesnim pogonom se I-Pace iz mirovanja do stotke
izstreli v 4,8 sekunde, medtem ko 90 kWh litij-ionska
baterija zagotavlja doseg 480 kilometrov. V primeru
hitrega polnilca se bo električarja do 80 odstotkov
napolnilo v le 45 minutah. Kljub vsemu gre še vedno za
Jaguar, zato so inženirji trdo delali, da bi dosegli odlične

vozne karakteristike, ki so jih znanci znamke vajeni. Lahka,
a rigidna arhitektura avtomobila skupaj z namestitvijo
baterije med osema omogoča razporeditev teže 50:50
ter agilno, a udobno vožnjo.
I-Pace, ki bo ponujal garancijo na baterijo v času osmih
let oziroma 34 tisoč prevoženih kilometrov, je v svoji
domovini že na voljo za naročilo z začetno ceno 71 tisoč
bruseljčanov (brez dajatev, ki jih bodo zahtevale oblasti).

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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STRELA IN
GROM
Hrvaški električni profesor Mate Rimac je dostavil
to, kar je obljubljal. Naslednik že tako brutalnega
Concept_One je bistveno močnejši, hitrejši,
drznejši in nasploh bolj dovršen produkt, v
katerem bo uživalo zgolj 150 lastnikov.
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Za doseganje
ekstremnih številk so
pri Rimcu
namestil tudi posebna
platišča z aerodinamični
pokrovi za manjši upor.
zagotavljajo, da je avtomobil Grand Tourer v pravem pomenu besede. Radodaren doseg 650 kilometrov in hitro polnjenje
(0-80 % v manj kot 30 minutah) temu prikimavata kot tudi prostorna kabina, ki je z implementacijo prestižnih materialov
prešla na novo raven.
Zunanje oblikovanje je pri modelu C_Two radikalno predrugačeno, pri čemer moramo priznati, da so se nam bolj kot
ekstremizem novinca dopadle izčiščene linije predhodnika. A vsake oči imajo svojega malarja in ko potegnemo črto, gre
še vedno za top izdelek, ki nakazuje Matejevo pionirsko vizijo za prihodnost mobilnosti.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

N

ova generacija surove električne moči je
pred nami. In ta se ne more niti primerjati s
predhodnikom Concept_One, ki je hrvaško
znamko postavil na zemljevid. Rimac je namreč
na novinca apliciral vse znanje, ki ga je nabiral od leta
2007, ko je začel z raziskovanjem alternativnih pogonov
v sposojeni garaži. Rezultat je elektrificirana beštija, ki
osupne še največjega nevernika.
Specifikacijske številke so NORE. Superavtomobil C_Two
po navedbah izumitelja hitrost 100 km/h prečka tri stotinke
pod dvema sekundama, do 300 km/h pa se požene v 11,8
sekundah. Pospeševanje štirih motorjev s skupno močjo
1.914 konjskih moči in 2.300 Nm navora se ustavi šele pri
številki 412 km/h. Uau!
A kljub dirkalniku podobni zmogljivosti, pri Rimcu
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Mercedes-AMG GT 4

impresiven športnik
Mercedes je na letošnjem ženevskem avtosalonu naposled le razkril
najnovejšega člana družine AMG, štirivratnega poslovno športnega kupeja
AMG GT 4.

M

ercedes je tako
rekoč
svojemu
športniku
AMG
GT
dodal
par
vrat in ustvaril impresiven
športni avtomobil, ki združuje
vsakodnevno
uporabnost,
udobje in eleganco limuzine.
Prednji del je nesporno soroden
z dvosedežnim bratom, visok
zadek s tankimi dolgimi LED
lučmi in nasploh linija, ki se
prelije v bok, pa deluje zelo
porschejevsko.
AMG GT 4 bo na voljo v treh
različicah, prva ima označbo GT
53, katera se je kot najnovejša
predstavila že na novem CLS-u.
Gre za vrstni 3-litrski šestvaljnik,
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le da v različici GT 53 razvija
499 KM. Druga različica je GT
63 s 585 KM, najmočnejša GT
63 S pa razvije kar 639 konjskih
moči. Obe moč razvijata iz
4,0-litrskega motorja biturbo
V8 s funkcijo deaktivacije valjev
za manjšo porabo, ko voznik
ne potrebuje vse razpoložljive
moči. Vse različice so povezane
z 9-stopenjskim menjalnikom
Speedshift in so opremljene
s
štirikolesnim
pogonom.
Močnejši izvedenki imata tudi
funkcijo drift, pri čemer se ves
navor preusmeri na zadnji
kolesni par; pri GT 63 je opcijska,
pri GT 63 S pa serijska. Slednji do
stotice pospeši v 3,2 sekundah

in doseže maksimalno končno
hitrost 315 km/h.
Notranjost najnovejšega člana
AMG predstavlja kombinacijo
digitalnih armatur iz modelov
E in S, spodnji del pa je ohranil
športni duh iz modela AMG
GT. Da so vsi materiali seveda
vrhunske izdelave in sestavljeni
do potankosti, verjetno ni
potrebno posebno poudarjati.
Avtomobil bo na ceste zapeljal
konec poletja, zanj pa bo
potrebno odšteti najmanj 200
tisočakov.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC
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podtlaka v primerjavi z različico GTB. To predpostavko
za vrhunsko vozno izkušnjo so na nov nivo popeljali
še s prenovo različnih tehnoloških sistemov, ki
zagotavljajo odlično upravljanje in dinamičnost
vozila.
Ker pa mora Ferrari poleg zmogljivosti svojim
strankam ponujati tudi estetsko dovršenost, so
v Maranellu ustvarili poželjiv dizajn, podrejen
aerodinamični učinkovitosti, ki ga popestri posebna
dirkaška barvna zasnova.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

ferrari 488 pista
Svoj najnovejši produkt so pri priznani italijanski znamki oklicali Pista, kar je
neposreden poklon lastni bogati dediščini v različnih disciplinah motošporta.
Tako novi 488 sledi stopinjam predhodnikov 360 Challenge Stradale, 430
Scuderia in 458 Speciale, a naredi še korak naprej v smislu moči, dinamičnosti
in tehnologije.

P

ri razvoju hardcore dirkača so črpali iz znanja,
pridobljenega na svetovnem vzdržljivostnem
prvenstvu FIA WEC, v katerem je Ferrari v šestih
letih od začetka serije v razredu GTE osvojil kar pet
zavidanja vrednih konstruktorskih naslovov. Za osnovo je
služil tudi 488 GTE, dirkaška verzija vrlo uspešnega 488
GTB, ki ni hvaljen samo zaradi zmogljivosti, ampak tudi
dizajna.
Inženirji so z ostrimi varčevalnimi ukrepi najprej
zmanjšali težo vozila na 1.280 kilogramov, kar je 90 kg
manj kot jih ima 488 GTB, nato pa znatno nagradili turbo
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motor V8, ki je bil lani in predlani izbran kot najboljši
na prestižnem tekmovanju International Engine of the
Year. Sedaj pogonska enota rezgeta s kar 711 konjskimi
močmi, s čimer se uveljavi kot najmočnejši osemvaljnik v
Ferrarijevi zgodovini. Te številke se pretvarjajo v izjemne
podatke pospeševanja; 488 Pista do stotke pridrvi v 2,85
sekunde, nato pa dviguje tempo, vse dokler ne doseže
najvišje hitrosti 340 km/h.
Veliko napora je bilo vloženega tudi v aerodinamične
rešitve, med katerimi izstopata prednji difuzor in zadnji
spojler. Končni rezultat je 20-odstotno izboljšanje
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S svojo najnovejšo kreacijo, pošastnim M8 Concept Gran Coupe, BMW
nakazuje nov obraz luksuza, ki je izjemno športen, eksotičen in privlačen.

BMW Concept M8 Gran Coupe

ZELENA
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N

ajnovejši zastavonoša Bavarcev bo M8
Gran Coupe, ki bo v naslednjem letu prišel
v prodajne salone po svetu. Zaenkrat
se moramo zadovoljiti z ogledovanjem
koncepta, ki je tako lep, da dol padeš, zato upamo, da
bodo drastično oblikovanje prenesli tudi v serijsko
vozilo. O pogonski enoti in interierju ni bilo govora, tako
da lahko razpravljamo samo o zunanjem stilu. Ta kar kipi
od dinamičnosti, ki nakazuje na karakter vseh vozil s
prestižno oznako M.
Luksuz serije 8 je v inačici M8 Concept Gran Coupe
prenesen v drugačen svet, svet športnega razkošja, ki ga

rišejo mišičaste linije s pomočjo divje zelene karoserije in
ekskluzivnih zlatih poudarkov. Spredaj avtomobil vzbuja
strah s širokimi, z nizko pozicioniranimi ledvičkami,
z ozkimi žarometi in velikimi režami za zajem zraka,
medtem ko stranski pogled nadaljnje razkriva privlačno
podobo z dolgim pokrovom motorja, vpadljivimi platišči,
nabildanimi boki in s kupejevsko streho, ki se prelevi v
izrazit spojler. Prekrasna atletska zasnova se zaključuje
na impozantnem zadku, kjer aerodinamične odprtine,
difuzor in paket štirih izpušnih cevi pričajo o vrhunski
zmogljivosti prihajajočega štirivratnega športnega
avtomobila iz Münchna, popolnega za posameznike, ki
želijo izstopati iz množice.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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R a n g e

R o v e r

S V

C o u p é

BOGATAŠKI
LUKSUZNI
SUV

P

o besedah Land Roverja gre za najbolj imeniten,
luksuzen in ekskluziven Range Rover v zgodovini,
ki bo očaral z zapeljivo dvovratno silhueto in
interierjem, realiziranim na najvišjem mogočem
nivoju. SV Coupé je na račun svojega 5,0-litrskega
osemvaljnika s 557 konjskimi močmi in 700 Nm navora
tudi najhitrejši predstavnik britanske znamke Range
Rover, ki do 96 km/h pospeši v petih sekundah in vleče
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dalje do 266 km/h. Ob tem pa ni oškodovana značilna
terenska zmogljivost z možnostjo vleke do 3,5 tone in
brodenja do 900 mm visoke blatne kopeli. Štirisedežni
SUV izraža močno pripadnost znamki, a hkrati gre za
sodobno interpretacijo Rangeovega DNK-ja. Prelepe
proporcije in kupejevska strešna linija gradijo zunanjost
vozila, ki preko radodarnega panoramskega okna v
prefinjeno notranjost spušča veliko naravne svetlobe.

Nova pridobitev Range Roverjevega prodajnega portfelja je SV Coupé,
prvi luksuzni kupejevski SUV na svetu, ki ga je začrtal oddelek za specialne
primerke SVO, ki ga bo tudi ročno izdelal, a le v omejeni izdaji 999 enot.

Ne moremo dovolj poudariti, da interier predstavlja
novo generacijo luksuzne kabine, ki navduši še tako
petične stranke. Oblikovanje, izbrani materiali in barvne
kombinacije namreč s svojo dovršenostjo spominjajo na
privatna letala ali megajahte. Oddelek SVO bo kupcem
omogočil obsežen personalizacjiski program, kjer bodo
lahko izbirali med sto odtenki karoserije, številnimi
zaključki in dvobarvnimi usnjenimi kombinacijami s

kontrastnimi šivi, lahko pa si bodo omislili tudi po meri
narejene vezenine za vzglavnike in gravure za kljuke.
Vsak SV Coupé bo tako ročno sestavljen glede na
individualne specifikacije naročnika, a to možnost bo
imelo le 999 posameznikov, ki se bodo odločili zapraviti
270 tisočakov za unikatno vozilo.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Volvo V60

Družinska popolnost
Na sceno se je pripeljala nova generacija Volvovega družinskega karavana V60,
ki želi kupce prepričati z dovršeno šasijo, zmogljivimi motorji, s skandinavskim
oblikovanjem in pametno tehnologijo.
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V

olvo je znan po dolgi tradiciji
ustvarjanja
uporabnih,
praktičnih karavanov, sedaj
pa predstavlja svojega
novega premijskega karavana V60,
ki bo okoli prevažal do pet oseb.

Avtomobil so premierno pokazali v
njegovem naravnem habitatu – pred
družinsko hišo v Stockholmu.
Sodobni petvratni karavan je tako kot
modeli serije 90 in športni terenec
XC60 osnovan na platformi SPA,

na katero so Švedi obesili izjemno
privlačno telesce s čudovitimi linijami
in razmerji.
Znotraj domuje že poznano premijsko
vzdušje, obogateno z najnovejšimi
povezljivostnimi in asistenčnimi
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sistemi. Ko pomislimo na Volvo, se v glavi najprej utrne asociacija na varnost, zato seveda ne manjkajo številna podporna
pomagala, s pomočjo katerih se V60 tako kot starejši bratje uveljavi kot eden najbolj varnih avtomobilov na današnjih
cestah. Pa naj omenimo vsaj najpomembnejša: City Safety, edini sistem samodejnega zaviranja na trgu, ki zaznava pešce,
kolesarje in velike živali, ter Pilot Assist, ki pomaga vozniku pri krmiljenju, pospeševanju in zaviranju do hitrosti 130 km/h.
Skandinavski srednje veliki družinski karavan V60 bo v skladu z napovedjo Volva, da bo od leta 2019 vse modele
ponujal tudi z elektrificirano različico, na voljo z dvema priključno-hibridnima pogonskima sklopoma. T6 Twin Engine
AWD generira 340 konjskih moči, medtem ko jih T8 Twin Engine AWD razvija kar 390. Kupci si bodo lahko omislili tudi
bencinska motorja T5 in T6 ali dizelska motorja D3 in D4.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Bugatti Chiron Sport

Zverina
Bugatti Chiron je po mnenju mnogih
poznavalcev najboljši avtomobil
na svetu, ker pa lahko še tako
vrhunsko stvar vedno izboljšaš, so
v francoskem Molsheimu staknili
glavce in pripravili razburljivo
različico Sport, ki sicer ohranja enako
število konjičev in zmogljivostne
številke,
toda
prinaša
znatno
izboljšano vodljivost in agilnost.

D

ve leti po težko pričakovanem svetovnem
debiju novega Bugattijevega superavtomobila
Chirona se je na ženevskem avtosalonu
poklonila njegova vražja inačica Sport,
namenjena strankam, ki hrepenijo po še bolj dinamični
in vznemirljivi vozni izkušnji. No, te si želijo mnogi, a prav
kako zmogljiv je Chiron Sport, bodo lahko preizkusili
samo tisti, ki bodo hitro oddali naročilo skupaj z 2,65
milijoni evrov. Nič takega.
Ker so pri Bugattiju želeli ohraniti unikatni karakter Chirona,
ki združuje zmogljivost na najvišjem nivoju z luksuznim,
udobnim delovnim prostorom, niso posegali v že tako
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ekstremno moč, saj bi s tem nastradala vsakodnevna
uporabnost vozila. Ostaja torej 1.500 konjskih moči kot
tudi pospeševanje od ničle do sto km/h v 2,4 sekunde, je
pa zato cestna zverina pridobila bolj togo vzmetenje in
shujšala za 18 kilogramov, modificirali so tudi nastavitve
vodljivosti in optimizirali zadnji diferencial. Slednje
omogoča individualno razporeditev navora na kolesa, s
čimer se znatno poveča agilnost, še posebej v ovinkih.
Nadgradnje vozila so stestirali na slovitem italijanskem
dirkališču Nardò, kjer je Chiron Sport krog odpeljal kar
pet sekund hitreje kot njegov ”običajni” brat in pri tem
dosegal vrtoglave hitrosti v ovinkih, ki presegajo 200
km/h.
Poleg naštetega med ključne razlike med modeloma
štejemo še nov dizajn platišč, karbonske brisalce in
izpušni sistem, ki dve ovalni cevi zamenjuje s štirimi
okroglimi. Prav tako je francoska luksuzna znamka za
svoje stranke z globokimi žepi dodala možnost izbire
med številnimi barvnimi kombinacijami, izmed katerih
resnično čudovito izgleda dvobarvna zasnova rdeče in
temno sive.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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BMW X4

VEČJI,
LAŽJI,
ŠPORTNEJŠI
Prenova je doletela BMW-jevega premium križanca X4, ki v novi
generaciji ponuja več prostora, športnosti in dinamičnosti.
36 Avto+šport
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Motorno paleto sestavljajo trije bencinski in
štirje dizelski motorji z razponom moči od
184 do 360 KM, ki se bo prenašala na vsa štiri
kolesa preko 8-stopenjskega samodejnega
menjalnika. Na voljo bosta tudi vznemirljivi
zmogljivostni različici M40i in M40d.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

B

avarski tekmovalec v segmentu srednje velikih
križancev X4 je do sedaj prepričal dvesto tisoč
kupcev, s posodobljeno različico pa želijo
nadaljevati to uspešno zgodbo.
Novi BMW X4 je zrasel v dolžino (+81 mm) in širino (+37
mm) ter povečal medosno razdaljo (+54 mm), hkrati pa
shujšal za 50 kilogramov. Sedaj mnogo več poudarka
polaga na izrazit zunanji stil, ki izžareva samozavest.
Oblikovalci so kljub kupejevski strešni liniji zagotovili, da
bo gepek pogoltnil 525 litrov prostornine.

Druga
generacija
se
pohvali
z
najboljšo
aeorodinamičnostjo v segmentu s koeficientom upora
0.30, z optimalno razporeditvijo teže 50:50 in z nižjim
težiščem, ki bodo omogočali bolj dinamično vožnjo.
Kokpit je kot običajno za BMW premijski in oblikovan z
voznikom v mislih. Nov je multifunkcijski volan kot tudi
10,25-palčni osrednji zaslon in 12-palčna instrumentalna
plošča. Vozna izkušnja je izpopolnjena s številnimi
varnostnimi asistenti in z upravljanjem z glasom in
gestami.
38 Avto+šport
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Mercedes-AMG G 63

Z

novim G 63 so pri AMG-ju
naredili velik korak naprej,
medtem ko so ostali zvesti
karakterju, ki ga kultni razred
G uživa med svojimi oboževalci.
Svoj status med zmogljivimi terenci
dokazuje z novim turbopolnjenim
osemvaljnikom s prostornino štirih
litrov, ki zamenjuje 5,5-litrski motor
z enako število valjev. Nova enota
generira 585 konjskih moči in 850
Nm navora ter tako omogoča šprint
iz mesta do sto v le 4,5 sekunde in
nadaljevanje pohoda do 220 km/h
oziroma številke 240, če se odločite
za paket AMG Driver's package.
Vožnjo izpopolnjuje na novo razvito
vzmetenje, prilagodljivo blaženje,
hiter 9-stopenjski avtomatik in
štirikolesni pogon s tremi diferenciali,
ki je razdeljen v razmerju 40:60.
Da gre za AMG-jevo mojstrovino,
nakazujejo
tudi
nadgradnje
zunanjega stila, ki jih najdemo na
maski hladilnika, razširjenih blatnikih,
vpadljivih stranskih izpušnih ceveh in
22-palčnih platiščih. Ker je G 63 bolj
mestni šminker kot premagovalec
težavnega terena, je tudi interier
izjemno dovršen in luksuzen.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

VRAŽJA
NADGRADNJA
Legendarni razred G je pri AMG-ju prejel znatno injekcijo
moči in nastalo je visoko zmogljivo off-road vozilo, ki na cesto
dostavlja
585
konjskih
moči
iz
turbopolnjenega
osemvaljnika.
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Od lansiranja prve generacije Santa Fe-ja v letu 2001 do
sedaj je Hyundai zabeležil prodajo več kot milijon in pol
SUV-jev na evropskih tleh, s čimer se je uveljavil kot uspešen
tekmovalec v tem zasičenem segmentu. Sedaj je čas za
novo iteracijo njihovega največjega avtomobila.

NOVO
POGLAVJE
Hyundai Santa Fe

G

lavna značilnost četrtega Santa Fe-ja je
njegov sodoben dizajn, ki povzema identiteto
Hyundaijeve SUV družine. Vpadljivi maski se
pridružujejo ostri žarometi, podobni tistim na
Koni, in kromirana letvica, ki nakazuje na avtomobilov
status v modelni paleti proizvajalca. Z dolžino 4.770
mm, širino 1.890 mm in daljšo medosno razdaljo
pričara mogočno držo na cesti, hkrati pa zagotavlja zelo
prostoren interier.
Ker so stvaritelji Santa Fe-ja oklicali za vozilo, ki skrbi za
svoje potnike, seveda niso mogli mimo vgradnje številnih
varnostno-asistenčnih sladkorčkov, ki skupaj tvorijo
enega najboljših paketov v segmentu. Pa izpostavimo
le najbolj zanimivega: opozorilo za potnike v zadnji vrsti
(Rear Occupant Alert), ki preko ultrazvočnega senzorja
kontrolira gibanje otrok ali domačih ljubljenčkov na
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zadnjih sedežih in opozori voznika ob ugasnitvi motorja
in zapustitvi vozila.
Nova generacija velikega SUV-ja potnike razvaja še
z (opcijskim) 8-palčnim infotainment sistemom, ki
združuje navigacijo in medio ter podpira povezljivost z
Apple CarPlay in Android Auto. Tu je še head-up zaslon,
ki projecira ključne informacije direktno na vetrobransko
steklo in tako ohranja pozornost voznika na cesto.
Kupci bodo izbirali med dvema dizelskima in enim
bencinskim motorjem z razponom moči od 148 do
194 KM. Enote bodo sparjene s 6-stopenjskim ročnim
ali 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom ter
štirikolesnim pogonom z nadzorom vektorjev navora, ki
vozniku nudi podporo v katerihkoli voznih razmerah.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Avto+šport 43

Test: Alfa Romeo Stelvio Q4

alfin prvi
športni terenec
Prihodnost italijanske znamke Alfa Romeo je bila svoj čas kar resno vprašljiva,
saj enostavno v svoji ponudbi niso imeli poleg Mita in Giulliete nobenega
drugega vozila. Pred tem so prenehali z izdelavo modela 159, ki je nadomestil
model 156, večji 164 pa je svoje mesto v prodajnem salonu izgubil že pred
novim tisočletjem. Dolgo je trajalo, da je Alfa ponovno opozorila nase, najprej z
odlično športno limuzino Giulio, sedaj pa so na njeni osnovi lansirali še svojega
prvega križanca oziroma športnega terenca v zgodovini znamke, Stelvia, ki je
svoje ime dobil po drugem največjem gorskem prelazu v Alpah.
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Z

a Giulio smo že zapisali, da je vozno ena izmed
najboljših limuzin trenutno na trgu in ker je na
njeni platformi nastal tudi SUV Stelvio, smo od
njega pričakovali več kot sicer od preostalih
tovrstnih križancev. Menimo namreč, da športni terenec
pod drobnogledom zaradi svoje mase, okretnosti in
višjega težišča ne more biti športen v pravem pomenu
besede, pretirano terenski zaradi svoje šminke in
mestnega šarma pa tudi ne. No, Alfin Stelvio je eden
takšnih križancev, katerega ne gre metati v isti koš. In
nedvomno je tudi oblikovno eden izmed lepših. Italijani
so pač mojstri dizajna že od nekdaj.
Je namreč najlažji SUV v svojem segmentu, tehta zgolj
1.660 kg, kar je za tovrsten avtomobil malo. Inženirji
so nizko maso dosegli z uporabo materialov, kot so
ogljikova vlakna in aluminij, iz katerega so izdelana
vrata in pokrovi. In ravno nizka masa vozila je tisti ključni
element, da je Stelvio na cesti odličen in da ovinke

premaguje suvereno in športno, kolikor je to mogoče
za vozilo z višjim težiščem. Seveda igra tu veliko vlogo
predvsem podvozje, ki so ga pri Alfi uspeli zares dobro
naštelati. Lahko je udobno in umirjeno, ki blaži vse
neravnine in se ravno prav poziblje takrat ko je treba,
na ovinkasti cesti pa ob aktivaciji športnega voznega
programa Dynamic (DNA) otrdi in poskrbi za zares
fantastično lego in športen občutek na volanu.
Slednji odlično komunicira z voznikom, daje mu vse
povratne informacije s cestišča, tako da ima voznik
vedno popoln nadzor nad avtomobilom in njegovo
lego. K udobju pri vožnji znatno pripomorejo tudi
manjša lita platišča. Ponavadi smo na tovrstnih SUV-jih
vajeni 20-palčnih platišč. Stelvio je imet obute večkrake
18-ke, ki so skrivale tudi rdeče zavorne čeljusti. Ravno
pravšnji kompromis med funkcionalnostjo, izgledom in
udobjem.
Testni Stelvio je bil opremljen z močnejšo različico

“

Testna različica
je bila bogato
založena z
dodatno opremo,
za skoraj dvajset
tisočakov je je
bilo

Alfin Stelvio je
eden takšnih
križancev,
katerega ne
gre metati
v isti koš. In
nedvomno je
tudi oblikovno
eden izmed
lepših. Italijani
so pač mojstri
dizajna, že od
nekdaj.

turbodizelskega motorja, kar pomeni, da smo imeli iz
dveh litrov prostornine na voljo 210 KM, ki jih je na cesto
prenašal štirikolesni pogon Q4 preko samodejnega
menjalnika z osmimi prestavami. Zaloga moči je ravno
pravšnja za vožnjo brez kakršnega koli naprezanja. Tudi
pospeševanja niso tako mila, saj iz mesta do stotice
namreč pospeši v 6,6 sekundah in doseže končno hitrost
215 km/h. Štirikolesni pogon večinoma prenaša moč
na zadnji kolesi, po potrebi pa se ob izgubi oprijema
do 50 odstotkov navora prenese tudi na prednji kolesi.
Samodejni menjalnik z osmimi prestavami je pri Stelviu
edina izbira, na seznamu doplačil pa si lahko kupec

omisli še ogromni, če ne celo največji v avto-industriji,
obvolanski prestavni ročici. Slednji sta narejeni iz
aluminija in ne plastike kot pri večini, in sta za razliko od
ostalih fiksirani na enem mestu in se ne vrtita skupaj z
volanski obročem, kar omogoča lažje ročno prestavljanje
tudi med sukanjem volana. Menjalnik v samodejnem
načinu prestavlja tekoče in skoraj nemoteče, veliko
bolj uglajeno in hitro je prestavljanje preko alu-uhljev,
ki so zaradi svoje sestave skoraj vedno prijetno hladni.
Pogonski sklop je, predvsem tudi na račun nizke maske
vozila, izredno varčen. Brez večjih težav smo z umirjeno
vožnjo dosegli porabo dobrih šestih litrov v mešanem

“
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POZABITE NA KLJUČE,
ZAKLEPAJTE PAMETNEJE.

ciklu, z vključeno športno vožnjo pa smo zabeležili
povprečje 7,5 litra. Negativna lastnost motorja je edino
njegovo glasno delovanje, še posebej ob zagonu, svoje
pa k hrupu doda tudi slabše izolirana potniška kabina.
Ta je praktično povzeta po tisti iz Giulie in kot taka, iz
vidika oblikovanja ni nič posebnega, deluje celo nekoliko
zadržano. Na sredini armature je vanjo lepo umeščen
osrednji zaslon, ki ne navduši ravno z enostavnostjo in
odzivnostjo upravljanja, tudi grafika bi lahko bila boljša,
enako velja za grafiko vzvratne kamere. Notranjost je bila
v celoti odeta v črno usnjeno oblazinjenje, armatura in
nekateri deli pa so bili oblečeni v črno plastiko. Predvsem
na armaturi je grob izgled le-te deloval zelo ceneno, je
bila pa zato na otip prijetno mehka. Tu in tam, kot tudi
pri modelu Giulia, si končna izdelava ne more zaslužiti
ocene odlično, povprečno vsekakor, enako iz vidika
ergonomije.
Testna različica je bila bogato založena z dodatno
opremo, za skoraj dvajset tisočakov jo je bilo, od
panoramske strehe, ogrevanega volana in sedežev,
do tempomata in nekaterih varnostno-asistenčnih
sistemov, kar je vstopno ceno s takšnim motorjem, 46
tisočakov in še nekaj, podražilo na skoraj 63 tisočakov in
pol. Alfa je nazaj in to v veliki luči z veliko manevrskega
prostora za nekatere male izboljšave.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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SALTOKS.COM
in SALTOKS APP
Kontrola pristopa
v vašem žepu.

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

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
2.134 ccm
154 kW (210 KM)
470 Nm pri 1.750 /min
samodejni 8-stopenjski
7,6 s (0-100 km/h)
215 km/h
7,5 l/100 km
127 g/km
4.687 / 1.903 / 1.671 mm
1.734 kg
58 l
525 l
63.480 EUR

Odklepajte na daljavo ali
onemogočite dostop in
spremljajte uporabnike.

BREZSTIČNI
RFID KLJUČI

PAMETNE
KLJUČAVNICE

IQ
SRCE SISTEMA

Spoznajte vaš
novi ključ.

Pametne ključavnice
za vsaka vrata.

Je osrednji del
sistema.

Dodelite jih uporabnikom
in nastavite, kdaj lahko
kdo odklepa katera vrata.

Možno jih je namestiti na
skoraj vsaka vrata.

Brezžična komunikacija
med vami in vašimi
pametnimi ključavnicami.

Več iz naše bogate ponudbe si lahko ogledate na spletni strani www.vovko.si in www.vovkoshop.si

protivlomna vrata

Setnikarjeva 1, 1000 Ljubljana
telefon: 01 423 60 15

kljuke za okna in vrata

cilindrični vložki

poštni nabiralniki

sefi
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Test: BMW 630d GT xDrive

UDOBJE IN
PROSTORNOST 1A

kar se tiče prostornosti, tudi
znotraj, predvsem v drugi
sedežni vrsti je prostora na
pretek. Dva se bosta peljala kot
kralja, tudi trije odrasli se lahko
stisnejo, preverjeno.
Proporci
avtomobila
so
sedaj bolj skladni, čeprav
gre še vedno za izjemno
velik, pravzaprav ogromen
avtomobil. Je pa avtomobil 150
kg lažji, kar se seveda občutno
pozna pri voznih lastnostih,
svoj piskrček k udobju na cesti
pa seveda pristavi tudi opcijsko
prilagodljivo zračno vzmetenje,
kakor tudi integralno aktivno

Vsakokrat ko k nam v uredništvo zapelje testno vozilo BMW, pa naj bo to katerikoli
model, skoraj vedno lahko o njem govorimo kot o avtomobilu presežkov.
Slednji, šestica GT, s svojo prostornostjo, z udobjem, s prožnostjo motorja in
tehnologijo, pričakovano ni pustila ravnodušnega nikogar, ki je imel možnost
testni avtomobil si pogledati pobližje oziroma se zapeljati v njem.

Z

godba z modelom Gran Turismo se je pri
BMW-ju začela leta 2009, ko so na trg poslali
prvega GT-ja, baziranega na seriji 5. Avtomobil
je bil deležen ogromno kritik na račun njegove
neposrečene, kupolaste oblike oziroma pretirano
napihnjenega zadka. No, nekaterim je bil všeč in so ga
kupili, a vseeno avtomobil ni izpolnil bavarskih prodajnih
načrtov. Leta 2012 so mu namenili rahlo stilsko prenovo,
a kljub temu so mu bili dnevi šteti.
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No, pri drugi generaciji so oblikovalci opravili domačo
nalogo s čisto odliko, saj jim je šele v drugo uspelo tisto,
kar so si nadejali že v prvo. Pri BMW-ju so se odločili,
da bodo naslednika petice GT premaknili kar v razred
višje, torej v družino šestic. Že samo ime deluje bolj
glamurozno in prestižno, tu jim je uspel marketinški trik.
In ko so oblikovalci naštudirali, kje so ga pihnili v prvo,
so v drugo ustvarili zares lep avtomobil, kljub povsem
samosvoji obliki. Najlažje bi ga opisal kot križanca med

limuzino, kupejem in SUV-jem.
V dolžino meri kar 5,1 metra (toliko kot serija 7), v primerjavi s
predhodnikom je v dolžino pridobil 10 centimetrov, za dva je
širši in nižji. Z izdatnimi merami so uspeli povečati tudi prtljažni
prostor, ki po novem vase sprejme celo 660 litrov prtljage, kar
je za 110 litrov več od predhodnega modela, po novem pa je
nakladalni rob tudi v liniji z odbijačem. Za primerjavo, petica
v karavanski izvedbi ima kufra za 560 litrov, sedmica še manj,
terenski X5 jih sprejme 650. 6 GT je tako nesporni zmagovalec,
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Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
poraba
emisije CO2
mere
teža
posoda za gorivo
prtljažni prostor
cena vozila

šestvaljni, vrstni, turbodizelski
2.993 ccm
195 kW (265 KM)
620 Nm pri 2.000 vrt/min
samodejni 8-stopenjski
6,0 s (0-100 km/h)
250 km/h
8,5 l/100 km
154 g/km
5.091 / 2.158 / 1.538 mm
1.955 kg
66 l
610 l
121.606 EUR

Zaradi svoje ozke oblike in edinstveno
oblikovanih prilagodljivih LED
žarometov, deluje sprednji del vozila
BMW serije 6 Gran Turismo posebej
široko in navzoče. Ploski enoti zadnjih
luči v obliki črke L orišeta LED svetlobne
elemente tridimenzionalno in podelita
vozilu dinamičen zaključek.

krmiljenje oziroma krmiljenje vseh štirih koles. 6 GT se
lahko pohvali tudi z izjemno nizkim koeficientom upora
0,25. Za še boljšo aerodinamiko pri višjih hitrostih pa
poskrbi dvižni zadnji spojler na zadku vozila.
In ravno zadek, ki je bil v prvi generaciji deležen
največ kritik, je meni osebno najlepši karoserijski del
nove generacije. Streha se bolj strmo spušča v zadnji
del avtomobila, ki se povsem na koncu zaključi rahlo
navzgor. Na njem ni nobene kičaste kromirane lamele
kot pri 5 GT, žarometi v tehniki LED so ožji in se zajedajo
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bolj globoko v bok, na spodnjem delu je črn odbijač z
difuzorjem in na vsaki strani po en trapezoidni zaključek
izpuha. Ti elementi so del paketa M Sport, s katerim je bil
opremljen testnik. Ta doprinaša tudi značke M in športen
sprednji odbijač z velikimi režami za zajem zraka. Da
avtomobil izgleda tako pompozno, gredo zasluge tudi
velikim, prekrasnim večkrakim litim platiščem v velikosti
20 palcev, za katere je potrebno doplačati 4.800 evrov.
Ja, pet jurjev koštajo lepe feltne. A te so zgolj kapljica v
morju dodatne opreme, ki jo je imel testnik za preko 43

tisočakov. Med drugim fantastično ozvočenje Bowers
& Willkins za pet tisoč evrov, night vision s funkcijo
prepoznavanja oseb za 2.200 evrov in za okoli šest
tisočakov varnostno-asistenčnih sistemov. Naštel sem
seveda zgolj najdražje opcije.
O notranjosti nima smisla izgubljati besed, povzeta
je iz petice oziroma sedmice, vsak kos, bodisi mehke
plastike, ki je skoraj da ni, usnja, lesa bodisi aluminija, je
top kakovosti in povzdiguje ergonomijo in počutje za
volanom na najvišji nivo, kar je za bavarsko znamko že

tako ali tako samoumevno.
In ko v nosu izbereš še pravo motorizacijo, v testnem
primeru 3,0-litrski turbodizelski šestvaljnik z 265 KM
in osemstopenjskim samodejnim menjalnikom in s
štirikolesnim pogonom, ti preostane samo še čisti užitek
v vožnji s porabo goriva med 8 in 9 litri, odvisno od stila
vožnja. Ob predpostavki seveda, da je 121 tisočakov
viška na lagerju.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Test: Seat Ibiza Excellence

ROSE
GOSPODICNA
Najbolj legendarni model španske znamke, Ibiza, je v povsem novi generaciji
zapeljala na ceste lansko leto, tehnološko posodobljena, vozno izpopolnjena
in oblikovalsko dovršena do potankosti, kar dokazuje tudi osvojitev prestižne
nagrade za dizajn Red Dot.
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N

e samo da je Ibiza Seatova največja legenda, je
tudi njihov najbolje prodajani model. Prodali
so jih preko 5,4 milijona, od katerih se jih kar 3
milijone še vedno vozi po cestah. Sedaj je na
vrsti že peta generacija Ibize, ki je izjemno pomembna
za znamko in predstavlja enega glavnih stebrov Seatove
prodajne ofenzive. Ker je trendom potrebno slediti
oziroma jih narekovati, se na njeni osnovi prodaja tudi
Seatov najmanjši športni terenc Arona.
Ibiza je v peto odrasla in dozorela do potankosti. Njeno
zunanjost zaznamujejo predvsem ostre, napete linije, ki

odražajo njen športen, dinamičen značaj, ki še posebej
zablesti v paketu Excellence, s katerim je bila opremljena
testna Ibiza. Slednji vsebuje lita platišča do velikosti 17
palcev, kromirane okvirje oken in stranska ogledala v
atomsko sivi barvi, v notranjosti pa unikatno oblazinjenje
z dekorativnimi dodatki in belimi šivi na volanu in
sedežih. Notranjost je bila popestrena tudi z dekorativnini
elementi na armaturi, volanu in vratih v posebni barvi
rose gold, v katero je bila odeta tudi karoserija testne
Ibize in se ji poda kot ulita. Seveda niso manjkali niti
velik osrednji ekran na dotik z navigacijo in z možnostjo
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Prepoznavni
znak Ibize
je predvsem
njen LED
svetlobni
podpis tako
spredaj kot
tudi zadaj.

povezljivosti z mobilnim telefonom, brezžično
polnjenje, ogrevani sedeži in še kaj. Za razliko od
VW-jevega Pola, Ibiza nima v ponudbi opcijskega
digitalnega zaslona, ki zamenjuje analogne
merilnike. Excellence je namenjena vsem, ki
stavijo na udobje, eleganco in najsodobnejše
tehnologije. Na drugi strani pa je v isti vrednosti
mogoče izbrati paket FR, ki daje poudarek
športnosti in doprinaša platišča v velikosti do
18 palcev, panoramsko strešno okno, zunanje
dodatke v črni bleščeči barvi, dvojno izpušno cev
in črno oblazinjenje s kontrastnimi šivi. Na izbiro

ima tudi dve nastavitvi podvozja, ki naj bi bili na voljo tudi
pri opremi Excellence, a z mehkejšo nastavitvijo. Glavni
prepoznavni znak Ibize je predvsem njen LED svetlobni
podpis spredaj in zadaj. Testni primerek je bil opremljen
s polnimi LED žarometi, ki odlično razsvetljujejo cesto in
obenem dajejo avtomobilu aktraktiven, unikaten pečat
s svojo ostro, trikotno obliko. Tako spredaj kot zadaj se v
luči elegantno zliva ostra bočna linija.
Nova Ibiza sledi trendom tudi na tehnološkem področju
in se lahko pohvali s serijskim sistemom za zaviranje v
sili, sistemom za nadzor prometa pred vozilom in z
aktivnim tempomatom - kljub ročnemu menjalniku s
šestimi prestavami, ki 115 KM pošiljajo na prednja kolesa.

Menjalnik je klasično VW-jevsko brez napak, prestavlja
gladko in tekoče. Prav tako deluje trivaljni litrski turbo
mlinček, ki je ena izmed svetlejših točk nove Ibize. S
svojim tihim delovanjem, prožnostjo in s poskočnostjo
nas je preprosto navdušil. Tudi pri porabi goriva ni
razočaral, med 6 in 7 litri je popil v povprečju, odvisno od
voznikovega stila vožnje.
V osnovi je za takšno motorizacijo in paket Excellence
potrebno odšteti 16 tisočakov in pol. Testni primerek je
imel še nekaj kljukic na seznamu dodatne opreme, zato
je končna cena presegla mejo 20 tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
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trivaljni, vrstni, turbobencinski
999 ccm
85 kW (115 KM)
200 Nm pri 2.000 vrt/min
ročni 6-stopenjski
9,3 s (0-100 km/h)
195 km/h

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

6,7 l/100 km
108 g/km
4.059 / 1.780 /1.444 mm
1.140 kg
40 l
355 l
20.258 EUR
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Test: Renault Koleos Initiale Paris

PRESTIŽ PO
FRANCOSKO
Ime Koleos ni novo, pred desetletjem
so namreč v ponudbi že imeli križanca
s tem imenom, a se s svojo kupolasto
obliko ni ravno najbolje znašel na
avtomobilskem trgu. Njegov naslednik
ima s predhodnikom skupno samo
ime, vse ostalo je postalo večje, boljše,
drznejše, naprednejše, popolnoma v
skladu s trendi mestnih križancev.

N

ovi Koleos je nesporno
prepoznaven
kot
Renaultov model višjega
razreda. Oblikovno je
podedoval praktično vse, kar smo
videli že na prestižnemu Talismanu
in Espaceu, prav tako je po njima
povzel
vso
najnaprednejšo
tehnologijo in obliko interierja,
kjer največ pozornosti jemlje
22-centimetrski pokončni osrednji
zaslon na dotik, kjer se skriva
Renaultov vmesnik R-Link 2, ki je
zasnovan pregledno in enostavno,
a mu še vedno lahko zamerimo
občasno zatikanje med prehodi
menijev in počasnejšo odzivnost.
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Najbolj vpadljiv zunanji del
avtomobila je nedvomno njegov
prednji del, kjer se znotraj kromane
maske bohoti velik Renaultov znak.
Na straneh so lepo vkomponirani
markantni žarometi LED, ki
izstopajo s svojo posebno obliko,
prepoznavno kot črka C. Povsem
jasen in prepoznaven podpis LED
najdemo tudi na zadku vozila. To je
še ena sorodnost s Talismanom, kjer
vodoravna razpotegnjena oblika
zadnjih luči poudarja vtis širine
avtomobila in v ospredje postavlja
na sredino umeščen Renaultov
logotip. Pri bolje opremljenih
različicah prav tako najdemo veliko

okrasnega kroma, kot je na primer
kromirana letev, ki se razteza vse
od prednjih luči vzdolž prednjih
blatnikov do okrasne zračne reže,
ki jo v primeru najprestižnejše
opreme, s katero je bil opremljen
testni Koleos, krasi napis le-te,
Initiale Paris.
Slednja doprinaša tudi v kabini
cel kup dodatkov, kot so
dvobarvno usnjeno oblazinjenje,
ogrevanje in hlajenje sedežev,
samodejni preklop med dolgimi in
zasenčenimi žarometi, samodejno
odpiranje prtljažnih vrat z brco pod
odbijačem, prepoznava prometnih
znakov, kamera za vzvratno vožnjo,

asistent za parkiranje in tudi nekaj
asistenčnih sistemov, kot so radarski
tempomat, sistem za zaznavo
vozil v mrtvem kotu in sistem za
nenamerno zapustitev voznega
pasu.
Medosna razdalja 2.170 mm je ena
večjih v razredu, zato je prostora
v kabini zares veliko, še posebej
potniki zadaj bodo v prostorni drugi
sedežni vrsti brez težav presedeli
tudi večje število kilometrov v kosu.
Prednja sedeža sicer sta udobna, le
njuna vzglavnika sta vse prej kot to.
Že na videz namreč delujeta bolj kot
ne neudobna. Prostornost v kabini
dopolnjuje še povprečen prtljažnik
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s 498 litri prostornine in veliko praktičnih
odlagalnih mest.
Ker je Koleos grajen na osnovi sorodnega
Nissanovega X-Traila, pomeni, da je podedoval
tudi njegov štirikolesni pogon, menjalnik in
motor. Voznik lahko z gumbom nastavi prenos
moči zgolj na prednji kolesi, lahko ga zaklene
na delovanje 50:50 do hitrosti 40 km/h, v načinu
Auto pa avtomobil sam vklaplja zadnji kolesni
par po potrebi. Moč na kolesa prenaša sicer
brezstopenjski Nissanov menjalnik CVT, a ima ta
že v naprej nastavljena prestavna razmerja, zato
med vožnjo ni za tovrsten menjalnik značilnega
hrupa ob priganjanju. Vseeno se mu vsake toliko
zatakne ob prehodu iz »ene prestave v drugo«, a
vse v mejah sprejemljivega, čeprav je menjalnik
še vedno daleč stran od fantastičnega. Moč
175 konjskih moči prihaja iz dvolitrskega turbo
dizelskega motorja, ki je edina prava izbira za
tovrsten avtomobil. Na voljo je namreč še šibkejši
dizel s 130 KM, ki je prešibak za premikanje
velikega Koleosa, še posebej ob predpostavki, da
je kufer poln in da so sedeži polno zasedeni.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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THE NEW EAU DE PARFUM FOR MEN

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

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.997 ccm
127 kW (177 KM)
380 Nm pri 2.000 vrt/min
brezstopenjski CVT9
9,5 s (0-100 km/h)
192 km/h
8,5 l/100 km
156 g/km
4.673 / 1.843 / 1.678 mm
1.696 kg
60 l
498 l
39.900 EUR

Test: Opel Insignia GrandSport

Še preden se je nemški Opel pridružil francoskemu koncernu PSA in sta pod
njihovo taktirko kaj hitro nastala dva nova Oplova križanca, je Insignia nove
generacije z dodano pripono Grand Sport še vedno čistokrvni nemški Opel.
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ČISTOKRVNI
NEMŠKI OPEL
Avto+šport 63

P

ripona Grand Sport novi
Insignii lepo pristoji in
tudi nekako opraviči ime
z bolj kupejevsko linijo, ki
ostro spušča streho v zadek vozila.
Insignia Grand Sport je petvratni
cruiser, kar pomeni, da se vrata
prtljažnika odpirajo skupaj z
zadnjim steklom, s čimer je dostop
do nakladalne luknje veliko lažji. V
primerjavi s predhodnico ima za 40
litrov oskubljen prtljažnik, a ga bo s
490 litri še vedno dovolj za potrebe
4-članske družine.
Z novo generacijo je Oplova
zastavonoša shujšala za kar 175
kg, v dolžino zrasla za 5 in pol
centimetrov in dobila daljše
medosje za kar 9 centimetrov.
Posledica spremenjenih dimenzij je

še bolj prostorna notranjost, kjer je
na zadnji klopi obilo prostora tudi
za noge in kolena višjih potnikov,
problematičen ni niti prostor nad
glavami, kljub nizko spuščajoči se
strehi. Manjša teža se ji tudi pozna
pri sami vožnji, ki bi jo najlažje opisal
kot peresno lahno oziroma mehko,
udobno in sproščujočo.
Toliko plusov v voznem udobju
gre seveda v veliki meri pripisati
fantastičnima športnima sedežema,
obogatenima s certifikatom AGR.
Voznikov je še električno pomičen
v osem smeri in nudi funkcijo
masaže. Vsi štirje (razen manjšega
zadaj na sredini), so opremljeni tudi
z večstopenjsko funkcijo ogrevanja.
Ergonomija v tem avtomobilu med
vožnjo je zares fantastična. Poleg

že omenjenih odličnih sedežev
in mehkega podvozja, je delovno
okolje zasnovano minimalistično
in ergonomsko dovršeno, sploh
s paketom opreme Innovation
in z dodatki v vrednosti devetih
tisočakov in pol. Med njimi naj
izpostavim fantastične IntelliLux
LED matrične žaromete, ki
samodejno sledijo zasuku volana in
svetijo tako, da zasenčijo nasproti
vozeča vozila oziroma vozila pred
nami, nam pa svetlobo optimalno
razporedijo po celotnem vidnem
polju. Vožnja s takšnimi žarometi
ponoči je kristalno jasna in čista.
Na tem področju je Opel res daleč
pred svojimi konkurenti. Hvale
vreden so tudi head-up zaslon, ki
projicira informacije direktno na

steklo, radarski tempomat, parkirni
pomočnik
s
360-stopinjskim
pregledom okoli vozila, sistem
za vozila v mrtvem kotu, sistem
brezžičnega polnjenja mobilca in
še kaj.
Za pogon je skrbel 2,0-litrski
turbodizel z močjo 170 KM, ki
jih na prednji kolesi pošilja ročni
6-stopenjski menjalnik. Slednji je
eden boljših v segmentu ročnih
pri tovrstnih limuzinah. Hodi so
razmeroma kratki, prestavljanje

gladko, brez kakršnega koli
zatikanja. Tovrstni motor je popolna
izbira za takšen avtomobil, saj je
zaloga moči ravno pravšnja, da ima
voznik vedno na voljo dovolj navora
za prehitevanje in neovirano vožnjo
v avtocestni klanec. Povprečje v
mešanem voznem ciklu se je sicer
ustavilo na sedmih litrih, a bi s še
bolj previdno vožnjo porabo lahko
sklestili brez težav tudi za liter
navzdol.
Da bi jo umestili v razred med

bolj prestižne nemške znamke in
podobno, bi bilo precej ambiciozno.
Tam bi se ob boku drugih prestižnih
limuzin hitro izgubila, čeprav bi v
primerjavi z njimi bila njen adut
cena. Takole praktično polno
opremljena za 37 tisočakov bo
svoje mesto našla na vrhu med
konkurenco VW, Škoda, Ford in
Mazda.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
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štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.956 ccm
125 kW (170 KM)
400 Nm/ pri 1.750 vrt/min
ročni 6-stopenjski
8,9 s (0-100 km/h)
232 km/h

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

7 l/100 km
136 g/km
4.897 / 1.863 / 1.455 mm
1.582 kg
62 l
490 l
37.250 EUR
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V

primerjavi s svojim predhodnikom je Picanto
oblikovno lepo napredoval. Predvsem njegov
prednji del je veliko bolj skladen z majhno,
kompaktno karoserijsko obliko, kjer se osrednja
maska raztega vzdolž motornega pokrova vse do žarometov
levo in desno.
Dimenzijsko je novi Picanto ohranil svoje mere (3,59 m),
a ima vseeno večje medosje za 15 mm, kar so oblikovalci
dosegli z daljšim zadnjim previsom za 10 in s skrajšanim
prednjim previsom za 25 mm. Posledično se je v kabini
sprostilo tudi več prostora, tako za kolena kot tudi za ramena
potnikov, tako da se bodo brez problema v njem vozile
štiri odrasle osebe, le relacija ne sme biti pretirano dolga,
saj samo udobje, kar se tiče zadnje klopi in prednjih dveh
sedežev, ni ravno na potovalnem nivoju, nenazadnje pa
tudi sam Picanto ni potovalnik, temveč mestni malček, ki bo
primarno delal manjše število kilometrov v kosu. Posledično
se je povečal tudi prostor za prtljago v zadku, ki je z 255 litri
med večjimi v razredu (prej 200 litrov).
Novi Picanto nudi tudi številne možnosti personalizacije,
kupci lahko izbirajo med 11 živahnimi karoserijskimi
barvami, litimi platišči v velikosti od 14-16 palcev in petimi
paketi notranjosti, ki poskrbijo za izboljšano ergonomijo z
okrasnimi elementi in barvnimi šivi na oblazinjenju.
Ergonomija in na splošno občutek v kabini je z novo
generacijo izboljšan in v primerju najbogatejše opreme
Luxury, s katerim je bil opremljen testni Picanto, sploh nismo
imeli občutka, da sedimo v Kiiniem najmanjšem, tudi pelje
se dobro, najbolje se seveda obnese v mestu zaradi svoje
lahkotnosti in okretnosti, še najmanj mu diši avtocesta, kjer
mlinček z vsega 67 konji in skopimi petimi prestavami ne
diha ravno sproščeno, je pa z umirjeno mestno in primestno
vožnjo in z nekaj malega avtoceste porabil dobrih 6 litrov
bencina na sto.
Najvišji nivo opreme Luxury pomeni, da ima Picanto
serijski 7-palčni osrednji zaslon na dotik, samodejno klimo,
navigacijo, kamero za vzvratno vožnjo, multifunkcijski volan
(kateremu zamerimo to, da ni nastavljiv po globini), bluetooth
povezljivost, tempomat in še kaj sem verjetno izpustil. Z
vključenim popustom je za praktično do zob oboroženega
prostornega malčka odšteti vsega 12.490 evrov.

Test: Kia Picanto Luxury

Na test smo zapeljali tretjo
generacijo Kiinega najmanjšega
predstavnika, novega Picanta,
ki se poleg modernejše oblike
lahko pohvali tudi s prostornostjo,
z napredno tehnologijo in
možnostjo personalizacije.

KIIN
NAJMANJŠI

Tekst in foto: Jan Grobelšek

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

trivaljni, vrstni, bencinski
998 ccm
49,3 kW (67 KM)
96 Nm pri 3.500 vrt/min
ročni 5-stopenjski
14,3 s (0-100 km/h)
173 km/h
6,4 l/100 km
101 g/km
3.595 / 1.595 / 1.485 mm
939 kg
35 l
255 l
12.490 EUR

Test: Suzuki Swift 1.2 SHVS Elegance

SAMURAJ
z bogato
opremo
Suzuki Swift je v svoji tretji generaciji trenutno
eden izmed boljših nakupov v razredu manjših
mestnih avtomobilov. Njegovi atributi so bogata
serijska oprema, blagi hibridni sistem, štirikolesni
pogon, vodljivost, lahkotnost in nenazadnje tudi
konkurenčna cena.
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uzukijev malček Swift
se bori v kar nasičenem
segmentu, kjer se najbolje
prodajajo Renaultov Clio,
VW-jev Polo, Peugeot 208, Citroën
C3, Škodina Fabia in številni drugi.
Med seboj se drastično niti ne
razlikujejo toliko, najbolj izmed
vseh naštetih izstopa ravno
Suzukijev Swift. Zakaj? Zato,
ker kot edini predstavnik v
segmentu nudi možnost izbire
štirikolesnega pogona, ali pa
morda zato, ker kot eden redkih,
če ne celo edini, ponuja številne
varnostno-asistenčne funkcije, ki
so sicer značilne za modele v višjih
segmentih. Ali pa zato, ker je Swift
edini, ki se lahko pohvali z maso
manjšo od ene tone. Tehta namreč
zgolj 960 kg, kar voznik občuti
predvsem v njegovi lahkotnosti
in pri manevriranju v mestnih
središčih.
Razlogov, da je Swift eden izmed
boljših v svoji igri, je veliko, kljub
nekaterim minusom, ki smo jih
zabeležili med testno vožnjo.

Eden izmed njih je slabša zvočna
izoliranost kabine. Trde plastike v
notranjosti mu niti ne zamerimo,
ker smo se je navadili in kot taka je
izjemno trpežna in tiha (nobenega
škripanja). Drugi minus je med
merilniki nerodno postavljeno
stikalo za upravljanje potovalnega
računalnika, kot tretjega pa bi
lahko omenil pomanjkanje bočne
opore oziroma udobje sedežev
na splošno. Prostornost je na
prednjih sedežih zadovoljiva, tudi
na zadnji klopi se bo dalo na krajši
razdalji prepeljati dve odrasli osebi,
prtljažni prostor z 265 litri pa ne
vabi ravno h kampiranju. Tudi
visok nakladalni rob ne pripomore
najbolje k uporabnosti.
Če na kratko preletimo še njegovo
zunanjo obliko, lahko opazimo, da
avtomobil iz vidika oblikovanja ne
predstavlja nobenega presežka.
Linije so umirjene, še najbolj
zanimiv je prednji del s široko
masko in z visoko postavljenima
žarometoma.
Zadek
najbolj
spominja na azijske korenine.

Tisto, po čemer Swift izstopa, se
skriva znotraj potniške kabine
in v samem skeletu avtomobila.
Swift je namreč opremljen z
blagim hibridnim sistem SHVS, ki
je del serijske opreme pri najbolje
založenem
paketu
Elegance,
s katerim je bil opremljen
testni primerek. Sistem SHVS
pomaga motorju z integriranim
zaganjalnikom, ki opravlja funkcijo
električnega motorja, in visoko
zmogljivo litij-ionsko baterijo.
Zaganjalnik tako skrbi za ponoven
vžig motorja, ko se ta na semaforju
ugasne. Pomaga pri speljevanju
in pretvarja energijo, ki nastaja pri
zaviranju v električno, katera skrbi
za učinkovito polnjenje baterije.
Slednja ob zaustavitvi motorja
aktivira
napajanje
električnih
komponent, kar posledično vpliva
na varčevanje z gorivom.
In ravno poraba goriva je ena
izmed svetlejših točk tega
avtomobila, v povprečju smo
namreč porabili nekaj čez 5 litrov
z 1,2-litrsko motorizacijo z 90 KM,
Avto+šport 69

NORI NA
ROYAL

ročnim petstopenjskim menjalnikom in s štirikolesnim
pogonom, ki ga kot edini v segmentu ponuja Swift.
Za več igrivosti in prožnosti je na izbiro še litrski turbo
trivaljnik s 110 KM.
Z opremo Elegance smo bili deležni ogrevanih prednjih
sedežev, 7-palčnega zaslona na dotik z vzvratno kamero
in navigacijo, radarskega tempomata, polnih LED
žarometov, ki samodejno preklopijo med dolgim in
zasenčenim snopom svetlobe. Med sistemi za varnost

najdemo še sistem za samodejno zaviranje v sili in
sistem, ki preprečuje nenamerno zapustitev voznega
pasu. Aja, ima tudi pametni vstop/izstop, kar pomeni,
da ima voznik ključ lahko ves čas v žepu, saj odklep in
zaklep vozila lahko opravi preko tipke na vratni kljuki.
Tako bogate opreme ob končni ceni 15.850 evrov ne
ponuja praktično noben tekmec.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, bencinski
1.242 ccm
66 kW (90 KM)
120 Nm pri 4.400 vrt/min
ročni 5-stopenjski
12,6 s (0-100 km/h)
170 km/h

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

5,5 l/100 km
101 g/km
3.840 / 1.735 / 1.520 mm
960 kg
37 l
265 l
15.850 EUR
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Najpomembnejši dogodek na avtomobilskem koledarju je kot vsako
leto postregel s številnimi svetovnimi debiji, javnosti se je pravzaprav
predstavilo toliko nove pločevine, da bi morali pripraviti kar tri
revije, da bi lahko vse podrobno opisali. Na naslednjih straneh
bomo zato izluščili zgolj najbolj atraktivne novosti.
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dlje na račun snemljive strehe. V Ženevi se je poklonil še en brezstrešnik, ultra ekskluzivni Italdesign Zerouno Duerta,
ki bo zaživel v le petih enotah in bo zato zahteval plačilo v višini vsaj milijon in pol evrov. Kako pripraviti eksotičnega
posebneža, sta nakazala tudi mojstra Bugatti z zverinsko inačico svojega Chirona in Pagani s Huayro Roadster in z
Zondo HP Barchetto, ki sta skupaj ustvarili najdražji štant na salonu.

Rimac C_Two

Pagani Zonda HP Barchetta

Zenvo TSR-S

Matjaž Tomlje in direktor Italdesigna
Jörg Astalosch ob njihovi Zerouno Duerti

N

a letošnjem ženevskem avtomobilskem
salonu proizvajalci s seboj niso v tolikšni
meri pripeljali futurističnih konceptnih vozil,
ampak je bil poudarek na serijskih modelih.
Prednjačili so predvsem ekskluzivneži z veliko konjiči, ki
so dosegljivi zgolj peščici svetovnega prebivalstva. Pa
začnimo z našim sosedom, Rimcom, ki je z naslednikom
svojega električnega superavtomobila C_Two požel
veliko pohval kot tudi začudenih pogledov. Ja, kako pa
naj človek reagira, ko sliši, da se lahko cestno-legalni

avtomobil iz mirovanja do 100 km/h požene v 1,97
sekunde? In da ima 1.914 konjskih moči? Podobne
brutalne zmogljivosti so nakazovali McLarnov Senna, ki
so ga za nastop oblekli v prelestno karbonsko oblačilce,
Zenvov TSR-S, ki je strašil mimoidoče z velikanskim
krilom, in Ferrarijev 488 Pista, ki v riti skriva najmočnejši
V8 iz Maranella, ki iz 3,9-litrske prostornine razvija 711 KM.
Medtem ko ti trije norci do stotke priletijo v 2,8 sekunde,
bo takšno potovanje pri najnovejšem Lamborghiniju
Huracánu Performante Spyder trajalo tri desetinke

Lamborghini Huracán Performante Spyder

McLaren Senna
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“

Ferrarijev 488 Pista v riti
skriva najmočnejši V8 iz
Maranella, ki iz 3,9-litrske
prostornine razvija 711 KM

Ferrari 488 Pista
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Surovo moč so utelešali tudi avtomobili drugih oblik.
Ne moremo mimo BMW-jeve hipnotične študije
M8 Concept Gran Coupe, ki je v odtenku zelene
spominjala na mogočnega Hulka. Poslastico za oči
in dušo je pripravil proizvajalec iz Affalterbacha, ki je
pokazal novega člana družine GT in tekmeca Panamere
Turbo in RS7, vročega štirivratnega kupeja GT 4. Mišice
je napenjal tudi e-Racer, povsem električni predstavnik
Cupre, od sedaj neodvisne znamke Seata. VELIKO
ponijev smo našteli še na razstavnih prostorih znanih
predelovalcev ABT, TechArt, Startech in Mansory, izmed
katerih so bili produkti slednjega preveč odštekani za
naš okus, medtem ko so se nam Brabusove črne mašine
zdele prav všečne.

Cupra e-Racer

Mercedes-AMG GT 4

BMW Concept M8 Gran Coupe
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Bugatti Chiron Sport
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Na ogled je bila tudi cela paleta vedno popularnejših
SUV-jev in križancev; največja premiera je bil
najverjetneje Jaguarjev 100-odstotno električni I-Pace,
ki bo ponujal premijsko zeleno izkušnjo. Za manj
cekinov in tudi malo manj muzike so podobno zadevo
predstavili pri Hyundaiju. Svetu so namreč pokazali
elektrificirano Kono, ki bo pritegnila predvsem mlade

Hyundai Kona Electric

okoljsko ozaveščene kupce. Hibride sta zastopala novi
Lexusov kompaktni križanec UX in velika Bentayga, ki
so jo starši oklicali za prvega luksuznega hibrida na svetu.
Še en prestižen britanski izdelek je vreden omembe, in
sicer gre za SV Coupé, ki Range Roverjevo telesce omeji
na tri vrata in proizvodnjo na 999 enot.
Kar nekaj pogledov je pritegnila že osma generacija

Bentley Bentayga Hybrid

Audi A8

Range Rover SV Coupé

Audijeve luksuzne limuzine A6 kot tudi poželjiv
družinski karavan Volvo V60. Za pozitivno presenečenje
je poskrbel Peugeot s svojo radikalno transformirano
508-ico, ki je prejela drzen sodoben stil.
Za konec pa omenimo eno zelo zanimivo zadevščino,
nizozemski leteči avto PAL-V Liberty, ki omogoča
preklapljanje med vožnjo po cesti in letenjem po zraku

PAL-V Liberty

ter s tem časovno optimizira potovanje in uporabnika
razbremeni negativnih plati prometa. Vse to le za 300
tisočakov.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Lexus UX

Jaguar I-Pace
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Cigarette

Racing

515

Project

ONE

DOMINACIJA
NA VODI

Cestna formula Mercedes-AMG Project ONE je navdihnila
dirkalni gliser z neverjetnimi 3.100 konjskimi močmi.
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ercedes-AMG-jevo rodovitno 11-letno
partnerstvo s podjetjem Cigarette
Racing se je rezultiralo v novi
navdušujoči kreaciji. Tokrat je za navdih
poskrbel Project ONE, prvi cestno-legalni avtomobil
s karakteristikami Formule 1. Prav primerno potem,
da plovilo sliši na ime Cigarette Racing 515 Project
ONE.
Deveta posebna izvedenka, ki AMG-jeve
zmogljivosti na kopnemu prenaša na vodo, meri

15,6 metrov v dolžino in je zgrajena iz vzdržljivega
kompozita ogljikovih vlaken, kevlarja in steklenih
vlaken, katerega so oblekli v barvno kombinacijo
mat črne in srebrne, ki krasi tudi superavtomobil
Project ONE. Šest potnikov bo lahko uživalo v
odličnih zmogljivostih dirkalnega gliserja, ki jih
omogoča dvojica motorjev Mercury s kar 3.100
konjskimi močmi.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Kdo lahko ustavi
Mercedes?
Formula 1 - predstavitev moštev in testiranja

Predsezonska testiranja za novo
sezono Formule 1 so za nami
in čeprav niso 100% pokazatelj
realne moči, so vrh razpredelnic
pričakovano zasedla moštva
Mercedes, Ferrari in Red Bull. Izmed
slednjih je najhitrejši čas v obeh
sklopih testiranj dosegel Ferrarijev
Sebastian Vettel, z 1:17,182.
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Vettel pred Bottasom in tretjim Vandoornom, ki je
zaostal za 0,303 sekunde, in je svoj čas postavil na
novih, hiper soft roza pnevmatikah.
Tretji dan je na stezi bolj kot ne vladalo zatišje,
saj so moštva presenetile zimske razmere.
Alonso se je kot edini podal v snegu na stezo, v
popoldanskem času pa so se na dežnih gumah na
stezo zapeljali še nekateri dirkači, ki niso postavili
uradnega časa.
Zadnji dan prvega sklopa testiranj je pripadel
Hamiltonu, drugi čas je postavil Vandoorne z

P

rvi dan testiranj se je na vrh razpredelnice
zavihtel Ricciardo, ki je bil hitreješi od
Bottasa za 0,178 sekunde, tretje mesto
pa je zasedel Räikkönen. Stik s trojico je
držal tudi Hulkenberg, ki je zaključil četverico,
med katerimi je razlika znašala štiri desetinke. Že
prvi dan je na težave naletel Alonso, saj je zaradi
napačno pritrjene matice izgubil kolo in zletel s
steze v pesek.
V popoldanskem času je Alonso z McLarnom,
katerega po novem poganja Renaultov motor,
dosegel skoraj isti čas kot novinec Hartley v
moštvu Toro Rosso Honda.
Drugi dan testiranj je vrh razpredelnice zasedel

McLarnovim Renaultom in s hiper soft gumami, tretji
pa je bil Vettel s skoraj sekundnim zaostankom za
Hamiltonom.
V sklopu drugega tedna je prvi dan pripadel Vettlu tako

po času, kot po številu odpeljanih krogov.
Odvozil jih je namreč kar 171, najmanj jih
je uspel narediti McLaren, le 38, potem
ko so 2-krat imeli problem z dirkalnikom.
Tokrat niso mogli kriviti opremljevalca
motorja Honde, saj je šlo v prvem primeru
za reset elektronike, v drugem pa za okvaro
hidravlike.
Drugi dan drugega dela je dobro formo Red
Bulla ponovno potrdil Ricciardo z novim
neuradnim rekordom proge 1:18,047, težav
pa še kar ni in ni bilo konec za McLaren.
Tokrat je iz Alonsovega dirkalnika puščalo
olje. Toro Rosso je medtem na drugi strani
s Hondo uspel opraviti lepo število krogov
brez večjih zapletov.
Predzadnji dan si je s časom 1:17,182 nov
rekord proge privozil Vettel, tega pa tudi
zadnji dan ni uspel izboljšati nihče. Tudi
zadnji dan je bil potrdilo, da imajo pri
McLarnu še vedno težave. Brez časa so zadnji
dan ostali tudi pri tovarniškem Renaultu.
Okvirna slika je razmerje moči za novo sezono
in tako je približno jasno, da se bosta za sam
vrh ponovno udarila Ferrari in Mercedes, ne
daleč za njima pa bo tako kot lani Red Bull.
Zelo dobro formo so pokazali pri Toro Rossu,
ki po novem uporabljajo Hondin motor, pa
tudi pri Haasu in Force Indiji, McLaren pa
zaenkrat ni uspel prepričati z zanesljivostjo
dirkalnika, medtem ko so vseeno pokazali
solidno hitrost.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC

Prvi dan je na težave naletel Alonso, saj je
zaradi napačno pritrjene matice izgubil kolo
in zletel s steze v pesek.
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MotoGP - testiranja

SEZONA 2018
TRKA NA
VRATA

Do uvodne dirke v Katarju nas loči le še nekaj dni in tudi letos so v razredu
motoGP postregli z nekaj novostmi. Na koledar sezone 2018 so dodali novo
dirko, ki jo bo gostilo dirkališče Čang na Tajskem. Vodstvo se je odločilo tudi, da
bomo gledalci kar na sedmih dirkah videli nekaj krogov manj kot v preteklosti.
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moto2 preselil v najelitnejši motociklistični razred in
bo skupaj z moštvenim kolegom Calom Crutchlowom
zastopal moštvo LCR Honda. Nakagami je bil na zimskih
testiranjih v Sepangu in Buriramu najhitrejši novinec v
elitnem razredu in s tem so seveda več kot zadovoljni v
moštvu Lucia Cecchinellija. Na prvih zimskih testiranjih
v Sepangu je najhitrejši čas postavil Jorge Lorenzo na
Ducatiju. Na drugih zimskih testiranjih na novi stezi
Buriram pa je prevladala Honda. Potem ko je prvi dan
testiranj na vrhu zaključil Cal Crutchlow, je drugi dan

pripadal Marcu Marquezu. Tretji dan je premoč Honde
potrdil tudi Dani Pedrosa. Za moštvo Yamaha se testiranja
v Buriramu niso izkazala najbolje. Če so imeli še v lanski
sezoni velike težave s šasijo motocikla in z oprijemom
sprednje gume, so se med testiranji pojavile nove težave
z elektroniko. Pri Yamahi so prepričani, da so še daleč od
optimalne pripravljenosti na novo tekmovalno sezono.
A so se testiranja v Losailu izkazala v prid Yamahi, saj je
bil prvi dan testiranj pred vsemi Španec Maverick Viñales,
na drugem pa se je izkazal Italijan Andrea Iannone. Tretji

ki bo sprejet v motociklistično hišo slavnih in se bo tako
pridružil elitni druščini dirkačev, ki jih je v preteklosti
že doletela ta čast. Med legende ga bodo zapisali pred
dirko za VN Amerike v Austinu in bo hkrati tudi prvi
dirkač, ki bo sprejet med legende, čeprav ni nikoli postal
svetovni prvak. Po sezoni 2014 in Hiroshiju Aoyami bo v
razredu motoGP znova nastopil japonski dirkač, Takaaki
Nakagami, ki se je po končani lanski sezoni iz razreda

A

ne zgolj zaradi varnosti, kajti v preteklem
letu se Michelinove pnevmatike niso izkazale
najbolje, dirkači so tarnali nad prehitro obrabo
in niso bili navdušeni nad vzdržljivostjo teh
pnevmatik, pač pa tudi zaradi sezone 2019, ki pričakuje
še en tekmovalni razred, in sicer električni. S skrajšanjem
bodo pridobili nekaj dragocenih minut, da bodo v
nedeljski program lahko vključili tudi ta razred in zaključili
v želenem času. Randy Mamola bo letos postal 26. dirkač,
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dan testiranj v najmočnejšem motociklističnem razredu motoGP je nekaj sonca v tabor modrih prinesel tudi Valentino
Rossi, ki se je zavihtel na drugo mesto tik za Francozom Johannom Zarcom. Italijan je po spodletelem uvodu v Losailu
na zadnjem testu le pokazal, da je njegova Yamaha bolj konkurenčna, kot je sprva mislil. A ena lastovka še ne prinese
pomladi, čeprav že vsi nestrpno pričakujemo prihod te lastovke in z njo pomlad.

Tekst: Jana Mihor
Foto: ISC
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