Mitski avtomobili

Alfa Romeo 1300 GTAJ 1972

Ko pogledam mitsko lepotico Alfo GTA 1300 Junior,
sem prepričan, da danes takšnih avtomobilov preprosto ni več. Italijanska Alfa Romeo je ta mitični
kupe izdelovala od leta 1968 do 1975, in sicer v civilni cestni (Stradale) in radikalni dirkaški inačici (Corsa), osvojil pa je tako nešteta srca kot pokale.
Slavljeni 1300-kubični štirivaljnik je derivat znamkinega 1,6-litrskega agregata, kateremu so skrajšali hod
batov in ga vtaknili pod pokrov cestnega modela
GT 1300, ter mu podali prikupen naziv Junior. S tem
so ga želeli narediti bolj dostopnega kupcem, saj so
že v tistih dneh na Alfinih tržiščih veljali višji davki
na vozila z velikimi agregati, še posebej v domači
Italiji. Juniorji so nemudoma očarali avtomobilske
navdušence in postali najbolje prodajan Alfin kupe
tistih let – izdelali so jih skoraj sto tisoč! Na račun
izrednih prodajnih uspehov in priljubljenosti, ki jih

je dosegal mali Junior, je bila stvaritev dirkaške izvedenke samoumevna.
Oznaki GT (Gran Turismo) so pripeli še črko A zavoljo besede »alleggerire«, ki v italijanščini pomeni
olajševanje ali razbremenjevanje. Tako je nastal GTA
1300 Junior z obsežnimi dirkaškimi modifikacijami,
kot sta bila prednji in zadnji pokrov iz aluminija. Za
namene homologacije so jih izdelovali tudi v cestni
varianti (Stradale), vendar so te bile prikrajšane oken
iz pleksi stekla in podobnih prijemov zniževanja
teže in skoraj vsi GTA Juniorji so slej ali prej pristali na dirkalnih pistah. Navzven je bil dirkalni Junior
prepoznaven po legendarnih Alfinih platiščih s krožnimi utori in po izredno izbuljenih ter estetsko zadovoljujočih blatnikih, tako sprednjih kot zadnjih, ki
so bili na karoserijo zakovani z vidnimi zakovicami.
Prvi modeli so iz majcenega agregata iztisnili skrom-

nih 95 konjev (71 kW), z montažo dveh zajetnih Webrovih dvojnih uplinjačev pa je moč poskočila na
110 konjev (82 kW). Alfin dirkaški oddelek Autodelta je corsa izvedenke nadgradil še z mehanskim
vbrizgom goriva in tako moč še povečal na 163 KM
oziroma 122 kilovatov.
Tovarna je po uradnih podatkih izdelala vsega 450
primerkov modelov GTA 1300 Junior, a natančno
število dirkalnih vozil ni mogoče oceniti, saj so jih
poleg tovarniške Autodelte bolj ali manj uspešno
predelovali tudi privatni tunerji - za jugoslovanske
ase sta jih pripravljala brata Balduzzi. Pričujoča slika
je iz dirke na Nürburgringu, vendar je bilo mogoče
v sedemdesetih letih kar nekaj takih vozil zaslediti na dirkah v bivši Jugoslaviji. Tudi jugoslovanski
avtomobilski spretneži so tako smelo dirkali skozi
ovinke, da so sprednje kolo ponosno dvigovali vi-

soko v zrak. Za najbolj prepoznavnega prvaka z Alfo
je v tistih dneh veljal Sarajevčan Sead Alihodžić. Po
spektakularnosti niso nič kaj zaostajali Zagrebčana
Drago Regvart in inž. Mladen Novak ter drugi. Sam
sem bil priča teh dirk in zagotovo nikdar ne bom
pozabil atraktivnosti teh mitskih avtomobilov, prav
tako ne Abarthov 1000 TRC, BMW Alpin 2002 Tii in
njihovih hrabrih voznikov. Stavim, da tovrstno dozo
adrenalina, kot so ga v naš krvotok pognali ti mitski
avtomobili, danes ne zmore izzvati prav noben novodobni avtomobil.
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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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Volvo XC40

bi lahko potnikom zagotovili zares kar se da prijetno
in udobno vozno izkušnjo. XC40 se tako lahko pohvali
z veliko odlagalnimi površinami in s praktičnimi,
skritimi predali, prav tako s prilagodljivim 479-litrskim
prtljažnim prostorom in z uporabljenimi recikliranimi
materiali, ki krasijo obloge vrat in predalov.
Osrednji pokončni zaslon meri 9 palcev in je skupaj z
12-palčnimi digitalnimi merilniki del serijske opreme,
tudi pri vstopnem paketu Kinetic, ki bo pri nas na
voljo kasneje.
Seveda je tako kot večji modeli opremljen z vso
napredno varnostno in povezljivostno tehnologijo,
ki vključuje sisteme City Safety, Pilot Assist, sistem
proti zapustitvi cestišča (Run-Off Road Protection
and Mitigation) in Cross Traffic Alert s 360-stopinjsko
kamero, ki skupaj olajšujeta parkirni manever.
Sprva bosta na voljo zgolj dve različici, in sicer
dizelska D4 s 190 KM in bencinska T5 z močjo 247
KM, obe s štirikolesnim pogonom in samodejnim
menjalnikom. Slednij sta na začetku prodaje na
voljo le z najbogatejšima paketoma Momentum in
R-Design. Dizel s paketom Momentum je na voljo
od 43.619 dalje, bencinar pa od 45.755 evrov naprej.
R-Design oba modela podraži še za približno 3.000
evrov, med tem ko bo vstopni Kinetic z dizelskim
motorjem s 150 KM na voljo pod tridesetimi tisočaki,
a brez avtomatike in štirikolesnega pogona.

Volvovega najmanjšega člana terenske družine
XC, model 40, smo predpremierno že spoznali ob
koncu lanskega leta, ko se je za kratek čas ustavil
v Ljubljani, sedaj pa smo z njim opravili tudi prve
testne kilometre.
Volvo XC40 je bil okronan z laskavim nazivom
Evropski avto leta in je hkrati prvi SUV, ki se lahko
pohvali s takšnim dosežkom. XC40 po vzoru
oblikovanja sledi večjima bratoma XC60 in XC90,
a je v veliki meri povsem samosvoj, saj je kot prvi
Volvo grajen na novi platformi CMA. Na tej platformi
bodo v prihodnosti nastali tudi novi modeli serije 40
in novi električni avtomobili.
Tudi notranjost je v osnovi že znana iz večjih bratov,
a seveda malenkostno prilagojena najmanjšemu in
najnovejšemu članu družine. Tako na medsedežni
konzoli ni valjčka, s katerim izbiramo vozne
programe, ravno tako ne gumba za zagon motorja.
Slednji je pozicioniran na klasičnem mestu za
volanom desno, stikalo za vozne programe pa
so v obliki klasične tipke namestili na spodnji del
osrednje armature poleg stikal za upravljanje radia.
Notranjost je zasnovana zares premišljeno. Pri Volvu
pravijo, da so XC40 oblikovali od znotraj navzen, da
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Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz je leta 2004 odprl popolnoma nov
avtomobilski segment s prvo generacijo modela CLS,
14 let pozneje in po 375.000 prodanih primerkih v prvih
dveh generacijah, je prišel za čas za tretjo generacijo
pionirja, ki bo pri nas na voljo od 78.930 evrov naprej.
Pri Mercedesu pravijo, da je trenutno novi CLS njihov
najbolj čustven in dodelan avtomobil v izjemno široki
ponudbi. Z novim CLS-om vidimo tudi vpeljavo novega
oblikovalskega jezika znamke, ki ga je že prejel novi
razred A. Kasneje se ga bodo posluževali tudi preostali
modeli. Največja sprememba oblikovno gledano je ta,
da so v ozadje postavili ostre linije in dali prednost bolj
čistim, umirjenim, tekočim linijam. Posebnost je tudi
oblika prednje maske Panamericana, ki je v nasprotju z
aktualnimi maskami na Mercedesovih modelih obrnjena
navzdol, nosi pa jo že AMG GT R. Prav tako je v preteklosti
že krasila Mercedesove dirkalnike.
Z novo obliko maske zelo lepo sovpadajo povsem novi,
ožji in nižje postavljeni LED žarometi. Slednje najdemo
tudi na zadku v vitkejši obliki, kjer se delno zajedajo v
pokrov prtljažnega prostora. Zadek je tisti del novega
CLS-a, na katerega se bo potrebno navaditi. Je občutno
drugačen in samosvoj. Nekaterim je všeč, drugim spet
ne, a dejstvo je, da kot celota avtomobil iz vsakega kota
odraža eleganco in športnost pravega kupeja in udobje
ter prostornost poslovne limuzine. S tretjo generacijo je
CLS prvič na voljo tudi s petimi sedeži. Od predhodnika
je daljši, širši in nižji, prostornost v kabini pa je malce bolj
radodarna na račun dodatnih 65 mm na medosju.
Interier je novi CLS povzel iz modelov razreda E, kjer sta
v ospredju dva 12,3-palčna digitalna ekrana, združena
v celoto. Nov je volanski obroč iz razreda S, premierno
je v novem CLS-u na voljo tudi ambientalna osvetljava
zračnih odprtin v obliki letalskih turbin, ki se ob
spremembi temperature obarvajo bodisi rdeče bodisi
modro.
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Seveda je CLS podedoval vso napredno varnostnoasistenčno tehnologijo, ki jo premore zastavonoša
znamke, razred S, vključno s tretjo generacijo
avtonomne vožnje, kjer lahko avtomobil na jasno
označenih cestah vozi popolnoma sam 30 sekund
do hitrosti 210 km/h brez voznikovega posredovanja.
Samodejno prilagaja hitrost, prevzame nadzor nad
volanom in sledi vozilu spredaj. Vsakih 30 sekund
se mora voznik dotakniti volana, da potrdi svojo
prisotnost. Seveda avtomobil samodejno na podlagi
zemljevidov prilagaja hitrost pred ovinki, križišči in
cestninskimi postajami, pri hitrosti od 80 do 180 km/h
pa s pritiskom smernika sam zamenja vozni pas.
Sprva bodo pri nas voljo le trije šestvaljni motorji, in sicer
na dizelski strani različici 350d (286 KM) in 400d (340
KM), na bencinski pa model z oznako 450, ki dostavlja
398 KM. Vsi motorji so povezani z 9-stopenjskim
samodejnim menjalnikom in so serijsko opremljeni
s štirikolesnim pogonom. Kasneje se bodo ponudbi
pridružili tudi štirivaljni motorji in blagohibridna
različica AMG 53 4MATIC, ki bo predstavljala vrh
ponudbe. Različica AMG 63 se poslavlja in odstopa
svoje mestu modelu AMG GT 4.
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Mermal z BTC spet orje ledino

Svetovni avto leta 2018
Prestižne nagrade World Car Awards, pri katerih
82-članska žirija iz celega sveta glasuje v
kategorijah svetovni, luksuzni, športni, mestni,
zeleni avto in dizajn leta, so na newyorškem
avtosalonu podelili že 13. leto zapored. Na
najodmevnejšem avtomobilskem izboru,
ki prepoznava in nagrajuje odličnost v
avtomobilski industriji, je v najpomembnejši
kategoriji – svetovni avto leta – slavil Volvo
XC60, s čimer je v finalu nadvladal Mazdino CX-5
in Range Roverjevega Velarja. Tako je znamka
Volvo še povečala seznam nagrad, ki so jih
njihovi najnovejši modeli prejeli v zadnjih letih.
Že pred tem je bil namreč XC60 razglašen za
Evropski avto leta in Severno-ameriški uporabni
avtomobil leta (North American Utility of the
Year Award), prav tako se je najbolje izkazal na
varnostnem testu Euro NCAP. »Zadovoljen sem,
da so se naše investicije v nove modele povrnile.
Resda se soočamo z močno konkurenco, a
ta nagrada dokazuje, da smo v novem XC60
uspeli združiti pravo kombinacijo oblike,
povezljivosti, varnosti in zaželenosti pri kupcih
po vsem svetu,« je ob prejemu nagrade povedal
predsednik uprave Volva Hakan Samuelsson.

Nagrado za Svetovni luksuzni avto leta 2018 si
je priboril Audijev zastavonoša A8, ki je s tem
premagal Porschejeva Cayenna in Panamero.
Svetovni športni avto leta 2018 je postal BMW
serije 5 z značko M, ki je v svoji kategoriji pustil za
sabo Hondo Civic Type-R in Lexusa LC 500.
Za najboljšega v kategoriji mestnih avtomobilov
je žirija namesto Ford Fieste in Suzuki Swifta
izbrala Volkswagnovega Pola, ki je z več kot 17
milijoni prodanih vozil eden od stebrov znamke.
Naslov najbolj ekološkega in okolju prijaznega
avtomobila 2018 pripada Nissanu Leafu, ki je
tudi najbolj prodajano električno vozilo na svetu.
Japonski zeleni malček, ki je premagal Chryslerja
Pacifico Hybrid in BMW-ja 530e, je bil sicer edino
vozilo na povsem električni pogon, ki se je
potegovalo za ta naslov.
Zadnji, a nič manj pomemben pokal je šel v roke
Range Roverjevega Velarja, ki je bil prepoznan
kot avtomobil z najboljšim oblikovanjem
leta 2018. Ker je nagrado lansko leto prevzel
Jaguarjev F-Pace, se je koncern JLR že drugo leto
zapored veselil prestižne nagrade.
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BTC in njihov start up AV Living Lab s podporo DARSA,
AMZS in Ministrstva za infrastrukturo so s podpisom
namere o sodelovanju v Ljubljani začeli z oblikovanjem
enotnega slovenskega ekosistema za razvoj rešitev za
samovozeča vozila. Poleg denarnega vložka BTC bo
projekt prejel tudi podporo iz evropskih sredstev.
Predsednik uprave družbe BTC Jože Mermal je na
novinarski konferenci izrazil zadovoljstvo, da se v Sloveniji
krepi zavest o prednostih, ki jih prinaša partnersko
sodelovanje. »Zato smo se povezali z Darsom, AMZS,
našo hčerinsko družbo AV Living Lab in ministrstvom za
infrastrukturo v širšem kontekstu,« je dejal.
Sodelovanje bo po njegovem mnenju dobra podlaga
za boljšo komunikacijo pri razvoju rešitev in iskanju
novih partnerjev pri samovozečih vozilih. BTC lahko v
tem primeru pomaga predvsem kot teren pri testiranju
v urbanih mestih, čeprav je trenutno pomembnejša
vzpostavitev samovozečih vozil na avtocestah.
»Dela je ogromno, zato bomo iskali nove rešitve,« je
ocenil Mermal, ki je dodal tudi, da želijo v BTC Cityju v
prihodnjih mesecih vzpostaviti tudi »kriptomesto«, kjer
se bo lahko plačevalo s kriptovalutami.
Direktor družbe AV Living Lab Daniel Avdagič je pojasnil,
da gre za novoustanovljeno podjetje, ki deluje pod
okriljem BTC, in deluje kot živo testno območje. Testiranje
avtonomnih vozil se namreč začne v simulatorjih,
nadaljuje na poligonih, razširi najprej na avtoceste in na
koncu še v urbana območja.
Darsu so uvanjanja novih tehnologij blizu. Vodja oddelka
za cestne naprave v Darsu Božidar Volk je dejal, da so
se že začeli z uvajanji novih tehnologij kooperativnih
transportnih sistemov, sprva na odseku primorske
avtoceste med Postojno in Divačo, kjer bodo z uvedbo
hibridih tehnologij povezali avtocestno infrastrukturo
in avtomobile. V tem primeru bo, kot je napovedal,
komunikacija med infrastrukturo in avtomobili s
pilotskim projektom mogoča že prihodnje leto.
Dars v projektu enotnega slovenskega ekosistema
za razvoj rešitev za samovozeča vozila vidi velik
potencial, v njem pa bo lahko nudil cestno in obcestno
infrastrukturo, kjer se bo lahko testiralo ta vozila. »Gre za
izmenjavo znanj, ki bodo lahko pomenila tudi preskok na
mednarodno področje,« je dodal.
Projekt je pozdravil tudi infrastrukturni minister Peter
Gašperšič, kateremu se je iztekel mandat: »Če smo
si včasih predstavljali, da je vrhunec mobilnosti, da
postaneš lastnik vozila, nas v prihodnosti čaka še veliko
sprememb. Že danes si lahko v Sloveniji privoščimo
souporabo vozil, v prihodnje pa bodo večje spremembe
prinesla samovozeča vozila«.

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič in
predsednik Uprave BTC Jože Mermal
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Hyundai Tuscon
Vse od lansiranja leta 2015 Tuscon piše zgodbo uspeha, sedaj pa je prišel čas za njegov facelift, ki se je dotaknil predvsem
videza, asistenčnih sistemov in motorjev. Prenovljeni izgled kompaktnega SUV-ja so zarisali v Evropi, kjer so oblikovalci
želeli doseči večjo podobnost z najnovejšimi modeli iz Hyundaijeve prodajne palete. Prav tako so revizirali vse motorje,
ki poganjajo Tuscona. Najmočnejša pogonska enota na izbiro ostaja 2,0-litrski dizel, ki 137 kW moči prenaša na vsa štiri
kolesa in si ga je mogoče omisliti s 6-stopenjskim ročnim ali z opcijskim 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom.

Subaru Forester
Japonski Forester je zaživel v peti generaciji, ki je najbolj prostorna in zmogljiva doslej. Grajena je na Subarujevi globalni
platformi, za katero pri znamki trdijo, da dostavlja stabilnost, agilnost, udobje in tišino. Za pogon skrbi posodobljeni
2,5-litrski boxer motor s 182 konjskimi močmi v povezavi z vsekolesnim pogonom. Nadgradnjo zaključujejo asistenčne
tehnologije, združene pod imenom EyeSight, opcijsko bo mogoče izbrati še tehnologijo DriverFocus, ki opozorja voznika
na utrujenost ali nepozornost ob vožnji. Novi Forester bo v prodajne salone prišel konec leta, na voljo bo v petih nivojih
opreme: standardni, Premium, Limited, Touring in Sport.

Mercedes-AMG C 63
Zmogljivi osemvaljni motorji in vznemirljiva vozna izkušnja opredeljujejo novi razred C, ki so ga predelali AMG-jevci.
Limuzina, karavan, kupe in kabriolet razreda C so v preobleki AMG najbolje prodajani primerki znamke iz Affalterbacha,
zato veliko upov v to skupino polagajo tudi po prenovi. Ta se je seveda osredotočila na vozne karakteristike, a se dotaknila
tudi zunanjega izgleda in interierja s številnimi personalizacijskimi možnostmi. Modele serije C 63 so opremili s 4,0-litrskim
osemvaljnim motorjem s 476 KM. Stranke, ki želijo še nekaj več, lahko izberejo različico S, ki razpolaga s kar 510 konjskimi
močmi. Rezultat je zmogljivost pravega športnega avtomobila, katerega pospeševanje se konča pri 280 oziroma 290
km/h. Za odlično pretikanje ob premagovanju kilometrov skrbi AMG-jev 9-stopenjski avtomatik, k večjemu užitku pa
pripomorejo še prenovljeni vozni programi, odlično nastavljeno podvozje in elektronsko krmiljen diferencial na zadnji osi.

Toyota RAV4
Luč sveta je ugledala peta generacija Toyotinega modela RAV4, ki je ostala zvesta terenski dediščini predhodnikov,
vendar hkrati naredila napredek v smislu pogonskih sklopov, dinamičnosti vožnje in inteligentnih varnostnih rešitev.
Gre za prvi RAV4, ki je baziran na novi proizvajalčevi globalni platformi TNGA z optimizirano razporeditvijo teže in nižjim
težiščem, kar prinaša znatne izboljšave voznih lastnosti kot tudi udobja in varnosti. Paleta motorjev je pri prenovljenem
SUV-ju pridobila dva nova člana, in sicer hibridno enoto z 2,5-litrsko prostornino in becinarja z 2,0-litri, ki bosta delovala
v povezavi z ročnim ali s samodejnim menjalnikom in s štirikolesnim pogonom, ki so ga nadgradili za večjo dinamičnost
vožnje. Z zunanjim oblikovanjem so želeli izraziti navedene spremembe in nastal je moderen robustni izgled, s katerim
želijo pritegniti predvsem mlade družine, ki rade potujejo.
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MINI Countryman Panamericana
MINI je za premagovanje raznolikega terena,
ki ga ponuja 25.750 kilometrov dolga cesta
Panamericana, pripravil zmogljivo in vzdržljivo
inačico svojega največjega modela, Countrymana.
Slednjega so nagradili z dodatnimi žarometi
in s strešnim nosilcem za prevoz rezervnega
kolesa ter ga opremili s hibridno tehnologijo z
brezemisijskim dosegom 40 kilometrov. Skupaj
motorja generirata 224 konjev, ki se prenašajo na
vsa štiri kolesa. Na avanturo se bodo podali trije
primerki kompaktnega petvratnega vozila, ki
se bodo na poti soočili z različnimi podnebnimi
pasovi, džunglo in visokimi gorskimi prehodi.

Opel Corsa GSi
Oplov športen karakter nakazujejo modeli z
oznako GSi, med katerimi po novem najdemo
še Corso, ki je dobila dinamičen stil kot tudi
športno podvozje OPC, nastavljeno na znameniti
progi Nordschleife v Nürburgringu. Oblikovanje
trivratne kombilimuzine je nadgrajeno z večjimi
odprtinami za zajem zraka, izstopajočim zadnjim
spojlerjem, s karbonskimi pokrovi zunanjih
ogledal in s črnim satovjem v maski. Dirkaško
vzdušje je našlo pot tudi v notranjost vozila, kjer
najdemo sedeže Recaro, športen volan in stopalke
iz aluminija.

Prihajajo luksuzni SUV-ji
Tudi avtomobilske znamke, usmerjene v ustvarjanje najboljših vozil na svetu, so začele pripravljati svoje športne terence.
Eden prvih je bil Lamborghini, ki je po konceptnem Urusu, ki smo ga videli že leta 2012, serijsko inačico pokazal lanskega
decembra in z njo ustvaril povsem nov segment super SUV-jev.
Tudi Rolls-Royce je pred tremi leti naznanil, da bo v svoj portfelj dodal povsem nov model, luksuznega križanca, ki bo v
prvi vrsti tekmoval z Bentleyjevo Bentaygo. Ker so želeli, da ime avtomobila izraža njegovo izjemno kakovost in prestiž, so
ga poimenovali Cullinan po največjem brezhibnem diamantu na svetu, ki so ga našli leta 1905 v Južni Afriki.
Aston Martin naj bi s svojo intelektualno lastnino zaščitil ime Varekai in potemtakem gre verjetno zares, saj se ime ujema z
njihovim načinom poimenovanja modelov z začetno črko V. Serijski model bo temeljil na konceptu DBX, ki so ga Britanci
predstavili leta 2015 na ženevskem avtosalonu. Slednji je bil sicer predstavljen kot dvovratni kupe. Serijski model, ki naj bi
ga pokazali v prihodnjem letu, bo imel pet vrat v stilu X6.
Britanski Lotus se prav tako pridružuje proizvajalcem športnih avtomobilov, ki se lotevajo SUV-ja, kar je čisto logično, saj je
njihov lastnik avtomobilski koncern Geely, ki ima hkrati v lasti Volva. Njihovo znanje bodo namreč izkoristili pri načrtovanju
prvega športnega terenca, ki naj bi bil velik približno toliko kot Maseratijev Levante. Direktor britanske znamke Jean-Marc
Gales je poudaril, da se bodo osredotočili na stvaritev vrhunske vodljivosti vozila, ki bo na trg prišlo čez slaba štiri leta.
Še pred tem bomo ugledali Maybachovega SUVja, ki ga je na lanskoletnem detroitskem avtosalonu
potrdil prvi mož nemškega proizvajalca Dieter
Zetsche. S tem se bo bogati paleti Mercedesovih
terencev pridružil najboljši in najprestižnejši
Maybach, baziran na GLS-u, ki ga bodo oblikovalci
znatno nadgradili, da bo vreden svoje označbe.
Cena vozila naj bi ob začetku prodaje v letu 2019
znašala 140.000 evrov.

Volkswagen Atlas Cross Sport
Volkswagen je nedavno pokazal novega
Touarega, sedaj pa nadaljuje s svojo SUV strategijo
na newyorškem avtosalonu, kjer je pokazal novo,
konceptno verzijo Atlasa. Študija prikazuje krajšo,
petsedežno različico srednjevelikega SUV-ja, ki
je bil čez čez lužo lansiran lansko leto. Dinamični
kupejevski model je zamišljen kot priključni
hibrid s 355 konjskimi močmi in z dosegom 42
kilometrov ter je baziran na platformi MQB. Pri
Volkswagnu trdijo, da bo serijska različica vozila
Atlas Cross Sport šla v proizvodnjo že naslednje
leto, gradili pa jo bodo poleg sedemsedežnega
brata v zvezni državi Tennessee.
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Tako lahko rečemo, da ga skoraj vsi že imajo. Tudi Ferrarijevega
bomo slej ko prej dočakali, kljub temu da je direktor Sergio
Marchionne predlani odločno zavrnil možnost proizvodnje.
A sedaj so se zadeve spremenile. Marchionne je ob naznanitvi
odločitve uporabil novo kratico, in sicer FUV (Ferrari Utility
Vehicle), s čimer je želel povedati, da bo šlo za velik odmik
od običajnih SUV-jev.
Avto+šport 15

VOZNIKOVI MODNI DODATKI

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
Prtljaga za Mercedes-Maybach S 650
Nova kolekcija, ki je sestavljena iz dveh potovalk, torbe za čevlje in obleko ter obeska za ključe, je narejena iz prvovrstnega
usnja, ki ga najdemo tudi v interierju Maybacha S 650, in sicer bodo na voljo mnoge dvobarvne kombinacije, izmed
katerih je najbolj luksuzna modro-bež, ki prikazana na fotografijah. Vsi dovršeni kosi ponosno nosijo Maybachov logotip,
ustvarjalci pa poudarjajo, da poleg kakovosti izdelave nudijo izredno funkcionalnost. Kolekcijo, ki se odlično sklada z
limuzino S 650, bo mogoče naročiti od junija dalje v Maybachovih butikih v Berlinu, Münchnu, Abu Dhabiju in na Dunaju.
Časomer Parmigiani Fleurier Bugatti Type 390
V poklon divji različici Chirona je Bugattijev dolgoletni urarski partner
Parmigiani Fleurier svojo čudovito kreacijo Bugatti Type 390 preuredil,
da se bo resnično ujemala s francoskim superavtomobilom. Časomer je
ohranil prelestno ohišje iz 18-karatnega belega zlata ter dovršeno gibanje
z 80-urno rezervo navitja, a namesto črnega aligatorjevega paščka prejel
rdečega s kontrastnimi črnimi šivi. Na nov nivo švicarsko uro popeljejo še
karbonski elementi in rdeči detajli na številčnici in kazalcih.

24-600mm

Časomer RM 11-03 McLaren

Partnerstvo sta znamki
McLaren in Richard Mille
sicer sklenili že lansko leto,
a temu je sledil daljši proces
ustvarjanja, kjer sta glave
staknila direktor oblikovanja
McLarna Rob Melville in
inženir Richard Milla Fabrice
Namura. Skupni interes za
unikaten dizajn, uporabo
inovativnih materialov in
sodobno rokodelstvo se je rezultiral v ekstravagantni kreaciji, ki
navdih črpa iz vročih konjičkov britanskega proizvajalca. Vzdržljiv
flyback kronograf RM 11-03, narejen iz karbona in titana ter odet
v značilno McLarnovo oranžno, bo omejen na 500 primerkov,
prioritiziranih za lastnike divjega Senne in ikoničnega P1. A le za
tiste z dobrimi 150 tisočakov na lagerju.
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En objektiv,
največja prilagodljivost

En objektiv,
profesionalno 4K snemanje

En objektiv, ekstremni zum

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

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

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

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

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

• OLED iskalo - 2.359K točk (XGA)

• OLED iskalo - 1.440K točk (SVGA)

• OLED iskalo - 2.359K točk (XGA)

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

• 1/32000s visokohitrostni zaklop brez popačenja

• Super počasen posnetek z do 1000 slik/s

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

• Do 1000 slik/s super počasni posnetek

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.

L a m b o r g h i n i H u r a c á n Pe r f o r m a n t e S p y d e r

Za vse tiste, ki jim “običajni” Huracán Spyder ni dovolj, so Italijani pripravili
nastopaško inačico Performante, ki si sposoja napredne tehnologije
in mojstrske zmogljivosti svojega kupejevskega brata, a jim dodaja
zložljivo streho za prelestno vozno izkušnjo ob poslušanju simfonije
mogočnega prosto dihajočega desetvaljnika in njegovih 640 konjičkov.

EMOTIVNA IZKUŠNJA
18 Avto+šport
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Če preračunamo razmerje med težo in močjo vozila,
ugotovimo, da ta znaša 2,35 kg/KM, kar je skorajda
idealno.
Da je takšen tudi občutek, ko je voznik za volanom,
skrbijo številne Lamborghinijeve tehnologije; najprej naj
omenimo njihov patentiran sistem aktivne aerodinamike
ALA, ki ga je uvedel originalni Performante. Ta deluje
skupaj s tehnologijo LBI, ki upravlja vse avtomobilove
elektronske sisteme. Vgradili so tudi pomagalo LDS, ki
skrbi za dinamično krmiljenje, in seveda izbiro voznih
programov Strada, Sport in Corsa, ki omogočajo
maksimalno prilagoditev vozila različnim pogojem.
Ker je estetski vidik prav tako pomemben kot tisto, kar
se skriva pod kožo, so oblikovalci kar nekaj ur presedeli
za risalno tablo. Novinec je na koncu prejel dizajn,
ki odraža njegovo resnično moč. O njej pričajo stilni
elementi, prevzeti iz dirkalnikov serije Super Trofeo,
in veliko vidnega karbona, ki teče skozi aluminijasto

P

ri Lamborghiniju so z novim Huracánom
Performante Spyder pokrili še en segment in
modelno družino, ki je leta 2014 zamenjala
ikoničnega Gallarda, razširili na šest članov. Nova
pridobitev prinaša divjo moč, dovršeno aerodinamičnost
in vpadljiv dizajn, ki ga zaokrožuje z emotivnim
doživetjem vožnje kabrioleta.
Zmogljivi desetvaljnik s prostornino 5,2 litra si je novi
nastopač sposodil od kupeja Performante; ta tako kot

telo avtomobila. Iz kovanega kompozita, ki omogoča
oblikovanje v zapletene geometrične oblike, so ustvarili
prednji in zadnji spojler, pokrov motorja, zadnji odbijač
in aerodinamični difuzor.
No, to nagradnjo je prejel tudi kupejevski Performante,
in tako je največja razlika med njima ravno zložljiva
streha, ki radovednim mimoidočim omogoča vpogled
v luksuzno notranjost, vozniku in njegovemu sopotniku
pa daje neizmerno veselje ob norih zvokih, ki jih ustvarja
640 ponijev. Vznemirljiva izkušnja je mogoča ob pritisku
na gumb, ki streho spusti v 17 sekundah in razkrije alter
ego Spyderja.
Vpadljivi in hitri Huracán Performante Spyder bo s ceno
220 tisoč cekinov žal na voljo zgolj kupcem z globokimi
žepi, ki se bodo s svojo novo igračko lahko postavljali že
letošnje poletje.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

v sorodnikovem telescu razvija 640 konjskih moči, ki jih
na cesto prenaša preko vseh štirih koles. Vendar bo pri
osvojitvi stotice brezstrešnik malo zaostajal. 3,1 sekunde
bo potrebno za ta podvig, medtem ko najvišja hitrost
ostaja 325 km/h. Ob tem Lamborghini poudarja, da oba
modela z značko Performante nudita najbolj odzivno
vozno izkušnjo tako na dirkališču kot na cesti. K temu
pomembno prispeva nizka teža vozila (1.507 kg), ki je
razporejena optimalno – 43 % spredaj in 57 % zadaj.

“

Vpadljivi in hitri
Huracán Performante
Spyder bo s ceno
220 tisoč cekinov na
voljo zgolj kupcem s
globokimi žepi
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J a g u a r

F - P a c e

S V R

najmočnejši
jagov suv
Jaguarjev oddelek SVR je v svoje roke vzel športnega terenca
F-Pace in ga nadgradil ne samo z oblikovnega vidika, ampak
je posegel tudi pod njegovo kožo. S prenovljeno šasijo in
zavorami, z aerodinamičnim paketom in s turbopolnjenim
osemvaljnikom, ki dostavlja 542 konjskih moči, se novi
produkt divje mačke uveljavi kot najmočnejši F-Pace doslej,
ki bo strankam poleg vznemirljive vožnje ponujal tudi
praktičnost in vsestranskost modelne družine Pace.

M

ojstri SVR oziroma Special Vehicle Operations,
ki skrbijo za posebna vozila koncerna Jaguar
Land Rover, so tokrat dobili nalogo v športni
svet popeljati luksuznega SUV-ja F-Pace,
lanskoletnega zmagovalca prestižne nagrade Svetovni
avto leta. Obdelava se je nanašala na dizajn kakor tudi na
zmogljivost, da bo vozilo res vredno značke SVR.
Najverjetneje vas najbolj zanima, kaj so vgradili pod
pokrov motorja; gre za turbopolnjeno 5,0-litrsko enoto
V8, ki razvija 542 konjičev in 680 Nm navora. To bo dovolj

za odličen šprint do sto kilometrov na uro v 4,3 sekunde
in nadaljevanje pospeševanja do hitrosti 283 km/h. Na
takšno zmogljivost je imela znaten vpliv inkorporacija
aerodinamičnega paketa, ki zajema večje odprtine za
zrak, predelana prednji in zadnji odbijač ter zadnji spojler,
ki skupaj skrbijo za izboljšanje hlajenja, zmanjšanje upora
in povečanje stabilnosti pri visokih hitrostih, poleg tega
pa seveda prispevajo tudi k bolj mišičastemu videzu.
Sprememb so bile deležne še zavore, šasija, platišča, ki so
tokrat lažja in širša v velikosti 21 ali 22 palcev, ter izpušni

Mojstri SVR so v športni svet
popeljali luksuznega SUV-ja F-Pace,
lanskoletnega zmagovalca prestižne
nagrade Svetovni avto leta.

sistem, ki dostavlja mogočno zvokovno sled. Prav tako F-Pace
prvič uporablja Jaguarjevo tehnologijo aktivnega diferenciala
(EAD) in na račun posodobitve različnih elektronskih sistemov
dostavlja hitrejše pretikanje, ostrejši odziv stopalke za plin
in povečan odziv volana za bolj zabavno vozno izkušnjo v
katerih koli pogojih.
Znotraj so oblikovalci namestili prešite športne sedeže in
volan SVR z aluminijastimi prestavnimi uhlji, prav tako pa so
klasičen vrtljivi izbirnik zamenjali s športno prestavno ročico.
Za športno obarvanega luksuznega SUV-ja, ki ohranja
radodaren prtljažni prostor in številne možnosti povezljivosti,
bodo pri Jaguarju zahtevali 85 tisočakov.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Audi A6

PO
STOPINJAH
PREMIUM
A8
......................................................
Na avtomobilski trg se je pripeljala osma
generacija uspešnega Audijevega modela
A6, ki je po besedah proizvajalca naredila
korak naprej v smislu digitalizacije, udobja,
praktičnosti, športnosti in oblikovanja.

......................................................
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A

udi je novo limuzino A6 oklical za multitalenta
v luksuznem razredu. Zakaj? Ker menijo, da v
segment prinaša številne inovacije. Povsem
digitalni sistem MMI omogoča intuitivno
upravljanje preko zaslona na dotik, ki odpira raznolike
možnosti povezljivosti in asistence. To digitalizacijo
interier sprejema na izredno eleganten in sodoben
način. Vzmetenje medtem ponuja udobno, a športno

vožnjo, obenem pa so vse pogonske enote opremljene z
blagim hibridnim sistemom za maksimalno učinkovitost.
Pa razdelajmo zgoraj našteto. Ker želijo, da lahko vsak
voznik svoj A6 prilagodi svojim potrebam, so operacijski
sistem MMI, ki ga sestavljajo dva zaslona za upravljanje
navigacije, medie in klime, že poznani Audijev virtualni
kokpit v velikosti 12,3 palcev ter head-up zaslon, opremili
s tako imenovano funkcijo “drag-and-drop”, preko katere

............................................................
litrov na 100 kilometrov. Zmogljivejši 3.0 TFSI bo na račun 340 KM avtomobil do
sto pognal v 5,1 sekunde, pri čemer bo pomagal 7-stopenjski menjač in štirikolesni
pogon quattro, s katerim sta opremljeni obe pogonski enoti.
Osma generacija je zrasla v vse smeri, kar se seveda pozna v interierju, ki sedaj
ponuja več prostora za noge kot mnogi tekmeci. K dobremu počutju potnikov
pripomorejo še novi sedeži s številnimi funkcijami prilagoditve kot tudi masaže in
hlajenja ter nasploh eleganten ambient, ki vlada v avtomobilu.
Audijeva poslovna limuzina, ki združuje športno eleganco s sofisticiranim
futurističnim izgledom in za katero pri znamki obljubljajo, da je na račun
nadgrajenega vzmetenja izredno agilna in udobna, bo v salone odkorakala junija,
kjer bo zanjo treba odšteti vsaj 58.050 evrov.
lahko razporedimo različne funkcije avtomobila. Gre
pravzaprav za enako filozofijo kot pri pametnih telefonih,
kjer si na domači zaslon namestimo najljubše aplikacije
in tako do njih dostopamo na kar se da hiter in enostaven
način. In kar je najbolj zanimivo, svoje preference lahko
vnese do sedem različnih voznikov.
Da bo A6 pravi popotnik za potovanja, so v njegove
možgančke vgradili paleto asistentov, ki so jih razvrstili
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v tri pakete, ki pomagajo pri parkiranju, mestni vožnji in
vožnji na avtocestah. Sistemi, ki omogočajo več varnosti
in udobja, so bazirani na petih radarskih senzorjih in
kamerah, dvanajstih ultrazvočnih senzorjih in celo na
laserskem skenerju.
Za nižjo porabo goriva sta tako dizelska kot bencinska
enota nove luksuzne limuzine opremljeni z blago
hibridno tehnologijo, ki lahko porabo zmanjša do 0,7

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

............................................................
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Volkswagen Touareg

NOVI
ZASTAVONOŠA
VW-JA

Pri Volkswagnu so zatrdili, da so z novim Touaregom pokazali, kar res zmorejo.
Inženirji in oblikovalci so skupaj pripravili novega zastavonošo, ki se s svojim
izrazitim dizajnom, inovativnimi možgančki ter z visoko kakovostjo izdelave in
materialov pozicionira v premijski segment športnih terenskih vozil.
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N

ovi Touareg je veliko pozornosti pritegnil še
pred svojim debijem, ko se je zakamufliran
podal na potovanje, na katerem je naredil
kar 16.000 kilometrov in prečkal 11 držav.
Avantura se je pričela v Volkswagnovi tovarni v Bratislavi,
kjer Touarege proizvajajo dolgih 16 let, in tri tedne
kasneje dosegla vrhunec v Pekingu, kjer je veliki SUV
odvrgel svojo kamuflažo in se pokazal svetu. S tem
projektom so pri VW-ju želeli pokazati vzdržljivost vozila,

ki je na poti premagoval tako razmere zimske Evrope
kot poledenele severne Azije. Zakaj pa so se odločili za
globalni debi na Kitajskem? Ker je to njihovo največje in
najpomembnejše tržišče, kjer si nadejajo z novo vodjo
modelne palete podirati prodajne rekorde.
Volkswagen je zanesljivega sopotnika Touarega
pozicioniral v premijski razred, kjer konkurenca ni ravno
majhna. Kupce bo želel prepričati predvsem z vizualno
in s tehnološko nadgradnjo za novo ero mobilnosti.
Glavni adut je premierno vgrajeni Innovision Cockpit, ki

združuje digitalne merilnike in sistem infotainment v 27
palcev veliko informacijsko, komunikacijsko in zabavno
enoto, ki za operiranje ne potrebuje klasičnih stikal
ali gumbov. Skupaj z najbolj ekstenzivnim naborom
varnostno-asistenčnih pomagal v kateremkoli modelu
znamke, se Touareg uveljavi kot tehnološko najbolj
dovršen ljudski avtomobil.
Poleg udobnega, digitaliziranega interierja bo tretja
generacija nemškega SUV-ja kupce razvajala z dinamično

zunanjostjo, ki je zrasla v višino in širino, hkrati pa se je
znebila nepotrebne teže, kar v praksi pomeni več udobja
za potnike kot tudi za prtljago.
Na stari celini bo Touareg sprva na voljo z dvema
šestvaljnima dizelskima motorjema z močjo 170 in 210
kW, kasneje bosta sledili še bencinska in turbodizelska
različica, Kitajci pa bodo lahko izbrali še zmogljivega
priključnega hibrida s kar 270 kW.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

OGLAS
TAG
HEUER
MONACO CALIBRE 11 AUTOMATIC CHRONOGRAPH
Zapuščina Steve McQueen-a je brezčasna. Bil je več kot igralec, več kot pilot,
postal je legenda. Tako kot TAG Heuer, je sam sebe postavljal nad standarde
in nikdar ni klonil pod pritiskom.
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McLaren 570GT MSO Black Collection

ČRNI BO JEVNIK
McLarnova divizija MSO, ki uresničuje še tako zahtevne (ne redko tudi absurdne)
želje kupcev, je z novo kreacijo 570GT MSO Black Collection razveselila ljubitelje
posebnežev.
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M

inimalistični stil, pri katerem v barvni paleti
najdemo zgolj klasično črno, ustvarja
mogočen in skrivnosten karakter vozila, a
hkrati ostaja zvest elegantni naravi modela.
Ekipa oblikovalcev je predstavnika linije Sports Series
obarvala v unikatni odtenek karbonsko črne, mu
namestila prav tako črne elemente (splitter, pragove,
reže za zajem zraka, izpušne cevi) in videz dopolnila s
petkrakimi platišči in črnimi zavornimi čeljustmi.
Barvna tema se nadaljuje v luksuznem interierju, kjer
se prepletata usnje in alkantara. Tu je zasnova že malce
dolgočasna, kar so pri McLarnu želeli rešiti z detajli, kot
je na primer logotip MSO na naslonih sedežev ali pa

vgravirana ploščica, ki priča o ekskluzivnosti modela.
Transformacijo so zaokrožili s paketom Sport Pack,
ki obljublja bolj dinamično vodljivost in nasploh bolj
impresivno vozno izkušnjo.
Zainteresirani kupci se bodo morali kar postaviti v vrsto,
saj bo McLaren pripravili samo 100 enot, za katere bo
zahteval 206 tisoč bruseljčanov.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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DOTIK SVEŽINE

Mazda CX-3

O

d lansiranja leta 2015 so
Japonci svojega križanca
CX-3 posodobili že drugič, in
sicer so pri najnovejši prenovi
v središče ponovno postavili Mazdino
oblikovno filozofijo, katere namen je
vozniku in potnikom zagotavljati bolj
kakovostno vozno doživetje.
Spremembe zunanjega izgleda sestavljajo
sveže zasnovana maska motorja, nova
18-palčna platišča in posebni odtenek
rdeče barve Soul Red Crystal, ki poudari
linije in obline avtomobila. Tudi znotraj so
modifikacije minimalne; preoblikovano je
naslonjalo za roke, klasično ročno zavoro
pa zamenjuje elektronska s funkcijo autohold, ki je posebej priročna ob mestni
vožnji.
Večji korak naprej je bil medtem narejen na
področju varnosti z nagradnjo široke palete
asistentov i-ACTIVESENSE in svetilnosti
z novimi Matrix LED žarometi. Cilj pri
izboljšavi tako dizelskih kot bencinskih
pogonskih enot je bilo izpolnjevanje
strogih evropskih emisijskih standardov.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Pri Mazdi bodo prenovljenega CX-3 letošnje poletje v boj v nasičenem segmentu
B-SUV poslali z zrelejšim dizajnom Kodo, z modificiranimi motorji in s širšim
spektrom varnostnih tehnologij.
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Maserati Levante Trofeo

ULTIMATIVNI
LEVANTE

V Modeni so zasnovali enega najhitrejših SUV-jev v zgodovini, ki neha vleči
šele pri hitrosti 300 km/h. Gre za posebno različico Maseratijevega luksuznega
Levanteja, kateremu so vgradili Ferrarijev osemvaljni motor in ga okrasili s
karbonskimi elementi.
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Z

namka trizoba je za entuziaste čez lužo
pripravila omejeno serijo športnega terenca
Levante, ki sliši na ime Trofeo. Ta je grajena okoli
osemvaljnega motorja s 3,8-litrsko prostornino,
ki je s 590 KM ena najbolj zmogljivih pogonskih enot,
kadarkoli vmeščenih v Maseratijevo vozilo. Kot vse
bencinarje proizvajalca, so tudi tega sestavili Ferrarijevi
mojstri v Maranellu. Zahvaljujoč odličnemu razmerju
med težo in močjo (3,6 kg/KM) Trofeo do 100 km/h prileti
v le 3,9 sekunde in nadaljuje pohod, dokler števci ne
pokažejo številke 300. Pri tem optimalno vozno izkušnjo
omogočajo vsekolesni pogonski sistem, posebej
prilagojena šasija in razporeditev teže 50:50. Za še več
razburljivosti so dodali vozni program Corsa, ki uteleša
atletski karakter najhitrejšega Levanteja doslej.
Da bo njegova zmogljivost znana vsem mimoidočim, so
oblikovalci posegli v dizajn vozila, ki je v tej ekskluzivni
različici dosegel nov nivo športnosti. Z vizualno prenovo,
ki se je dotaknila predvsem prednjega dela, so prav tako
prispevali k večji aerodinamičnosti. Trofeo je opremljen
s karbonskim splitterjem in pragovi, z velikodušnimi
odprtinami za zrak in z masivnimi 22-palčnimi platišči.

Celoten stil zaokrožuje logotip Trofeo, lično
nameščen na C-strebrička.
Tudi v kabini vlada športno vzdušje s premium
črnim usnjem in kontrastnimi rdečimi šivi, z
izklesanimi sedeži in s karbonskimi detajli. Ker gre
za prvovrsten produkt, so ga opremili še z zvočnim
sistemom Bowers & Wilkins za pravi užitek v
poslušanju glasbe.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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OMEJENA
SERIJA
ŠPORTNEGA
TERENCA
LEVANTE JE
GRAJENA
OKOLI
MOTORJA V8 S
590 KONJI
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Mercedes-AMG GT R F1 Safety Car

Mercedes-AMG GT R za sezono 2018 je s 585 konjskimi močmi najhitrejši
varnostni avtomobil v zgodovini Formule 1, ki bo zlahka obvladoval nadarjene
dirkače in njihove dovršene dirkalnike.

D

irkači najprestižnejšega športa na svetu se že
od leta 1996 podijo za varnostnimi avtomobili,
ki jih zagotavljajo v AMG-ju. Sedaj so mojstri
iz Affalterbacha pripravili najhitrejši varnostni
avto v zgodovini F1, ki na cesto dostavlja 585 konjskih
moči iz 4,0-litrskega osemvaljnika. Do stotke bo na

brzdalec
slovitem Nürburgringu testirana pošast priletela v 3,6
sekunde in pospeševala vse do hitrosti 318 km/h, tako
da bo brez težav brzdala bolide Formule 1. Brzinski GT R,
prilagojen specifikacijam FIE, je debi doživel na prvi veliki
nagradi sezone, avstralski preizkušnji, ki je potekala od
25. do 27. marca.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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AeroMobil 5.0 VTOL Concept

LETECI TAKSI

5.0 VTOL Concept je najnovejša tehnološka kreacija podjetja Aeromobil, ki sta
jo ustvarjalca Juraj Vaculík in Štefan Klein, bivši oblikovalec in raziskovalec za
BMW, Audi in Volkswagen, izpopolnjevala dolgih dvajset let. Njune sanje so bile
kreirati leteči avtomobil, ki bo tako uporaben kot estetski in menita, da sta to
dosegla z novo študijo, ki naj bi se v naslednjem desetletju tudi materializirala.

44 Avto+šport

A

eromobil je svoj prvi produkt pokazal leta 2013,
šlo je za model 3.0, zgrajen z uporabo lahkega
jeklenega ogrodja in ogljikovega premaza, ki
doseže najvišjo hitrost 160 km/h na kopnem
in 200 km/h v zraku. Ta eleganten leteči avtomobil
je potreboval le nekaj sekund, da se transformira iz
avtomobila v letalo, saj so se osem metrov dolga krila
razprla s premikom stikala. Aeromobil 3.0 je bil zasnovan
za olajšanje osebne mobilnosti dvema potnikoma, zato
je vzlet omogočal kar s parkirnega mesta.
Sedaj je čas za novo zgodbo in tako slovaško podjetje
predstavlja študijo 5.0 VTOL Concept, ki je v nasprotju
zamišljena kot leteči taksi, ki lahko z dometom 700 km
premaguje tudi večje razdalje, in to v vseh vremenskih
razmerah.
Električni leteči avtomobil z avtonomnimi zmogljivostmi
predstavlja vizijo deljene mobilnosti prihodnosti, kjer
bodo taksisti svoje potnike hitro in učinkovito prevažali po
zraku in cestah, ob tem pa bodo ti uživali v futurističnem

interierju, opremljenem z visokoresolucijskimi zasloni za
optimalno povezljivost s svetom.
Moderni koncept, ki ga poganjajo dva električna rotorja,
nameščena na krilih, in propeler na zadku vozila, naj bi bil
lansiran v naslednjih desetih letih, saj ga morajo najprej
še dovršiti in ga prilagoditi zahtevam regulatorjev za
tako poseben način transporta.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Test: Range Rover Velar D300 AWD HSE

BRITANSKI
ARISTOKRATSKI
FRAJER

Range Roverjeva najnovejša stvaritev je prestižni
športni terenec Velar, ki v segment povišane
luksuzne pločevine prinaša novo mero svežine,
celo narekuje smernice in nedvomno predstavlja
velik trn v peti klišejskim nemškim konkurentom.
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V

elar je četrti član Rangeove
družine in se v znamkino
paleto tako po velikosti
kot po ceni uvršča med
najmanjši model Evoque in med
večji Sport. Glavno konkurenco
naj bi predstavljal Porschejevemu
Macanu, a bi znali za njim
pogledovati tudi lastniki X6-ic in
terensko kupejevskih Mercedesov.
Med vsemi premium tekmeci je
ravno Velar nedvomno eden izmed
najbolj izstopajočih vozil na cesti, o
čemur priča tudi osvojitev laskavega
naslova Red Dot za najboljši dizajn
preteklega leta. Izmed vseh modelov
v ponudbi s svojimi proporci deluje
najbolj skladno, predvsem zaradi
svoje nizke višine, 167 centimetrov,
kar mu daje bolj športen, atletski
videz. V dolžino sicer meri 4,8 metra,
širok je preko dveh metrov, zato bo
manevriranje in parkiranje z njim v
mestnih središčih malce večji izziv.
Oblikovalcem je zares uspelo
zrisati izredno dinamičen SUV
s športno elegantno silhueto, z
dolgim, privzdignjenim zadkom
in z mogočnim, velikim prednjim
delom z značilno rešetasto masko
RR. Odlično se obliki maske podajo

48 Avto+šport

izredno tanki LED žarometi z
zmožnostjo osvetljevanja ceste
do 550 metrov, prav tako se zadaj
svetila v LED tehniki lepo zlijejo čez
celotno širino športnega zadka.
Testni Velar je bil že v osnovi
opremljen s športnim paketom
R-Dynamic, ki zunanjosti doprinaša
nekaj ključnih atraktivnih elementov,

kot so na primer v rose gold oziroma
v bakreno barvo obarvani športni
elementi na prednjem odbijaču,
na motornem pokrovu in na boku
vozila. V športnem duhu z veliko
zračno režo je zasnovan tudi celoten
prednji odbijač, medtem ko je na
zadku izpostavljen difuzor, na vsaki
strani pa najdemo en zaključek

Velar je prinesel revolucijo v notranjem oblikovanju, kjer vlada
popolna ergonomija z vrhunskimi materiali in digitalizacijo.

izpušne cevi, ki sta pri osnovnem modelu
skriti pod odbijačem. Na področju zunanjega
oblikovanja naj omenim še poseben strešni
spojler, ki med drugim ščiti zadnje steklo pred
dežjem, zaradi česar na zadnjem steklu ni
brisalca in posebne pospravljive vratne kljuke, ki
so med vožnjo skrite v karoserijo vozila, s čimer
so oblikovalci zmanjšali vetrni piš, ki ga sicer
kljuke ob kukanju ven iz karoserije ustvarjajo.
Seveda je tako pri vstopnem modelu Velar
kot pri modelu R-Dynamic mogoče osnovo
nadgraditi s paketi S, SE in HSE, ki združujejo že
nekatere sicer opcijske funkcije, znotraj njih je še
vedno veliko prostora za nadgradnjo. Serijsko je
prav vsak Velar na področju varnosti opremljen
s sistemom za preprečevanje naleta pri hitrostih
do 80 km/h, sistemom za nenamerno menjavo
pasu, pomočnikom za vzvratno parkiranje in s
prilagodljivim tempomatom z omejevalnikom
hitrosti. Ostale varnostno-asistenčne sisteme
seveda najdemo na seznamu dodatne opreme.
Testni primerek je bil nadgrajen s paketom
HSE, opcijsko je imel še za skoraj 20 tisočakov
dodatkov. Med drugim panoramsko streho,
head-up zaslon, električno nastavljive v usnje
oblečene, ogrevane in hlajene sedeže s funkcijo
masaže, kamere vse okoli vozila, aktivni ključ
v obliki zapestnice, celoten strop in notranje
dele stebričkov iz črnega semiša in še in še. Aja,
najbolj pomemben element, ki seveda poskrbi
za končno podobo Velarja, so gromozanska,
kar 22-palčna, znotraj temno obarvana
večkraka lita platišča. Kljub svojim 22-palcem
platišča niso vzrok, da bi vožnja z Velarjem bila
neudobna, kot smo ocenili v primeru F-Pacea
z 22-kami, na katerem je Velar tudi zasnovan.
Če je bil v F-Paceu občutek, kot da bi se
neprestano vozili po trdem kamenju, je občutek
v Velarju, kot bi lebdeli na leteči preprogi.

Avto+šport 49

na osrednjem delu armature
standardno stoji nov sistem
dvojnih zaslonov na dotik

Seveda na račun zračnega vzmetenja, s katerim se
Velar lahko od tal oddalji terenskih 251 milimetrov.
Resnejšega terena po vsej verjetnosti kljub
inteligentnemu štirikolesnemu pogonu ne bo videl,
še posebej ne z opcijskimi 22-palčnimi platišči,
preprosto, škoda ga je/jih je.
Velar je prinesel tudi revolucijo v notranjem
oblikovanju, kjer vlada popolna ergonomija z
vrhunskimi materiali in s popolno digitalizacijo
vseh funkcij. Tako na osrednjem delu armature
standardno stoji nov sistem dvojnih zaslonov na
dotik Touch Pro Duo, ki uporabniku omogoča, da
gleda in upravlja več funkcij hkrati. Zgornji zaslon
ob zagonu spremeni naklon, da je vse skupaj bolj
pregledno, ob ugasnitvi vozila pa se elegantno
zloži v integriran prostor v armaturi, ki jo v celoti
objema usnje. Na njem spremljamo večino funkcij,
kot so navigacija, media vsebine, funkcije vozila
itd., medtem ko spodnji ekran primarno prikazuje
funkcije klimatske naprave, voznih programov
in nastavitev sedežev, nudi pa tudi možnost
spremljanja medie in funkcij telefona. Zasnova je iz
ergonomskega vidika revolucionarna, le odzivnost
posameznih funkcij, bodisi tistih na osrednjem
ekranu bodisi tistih na aktivnem informacijskem
zaslonu, ni na nivoju nemške konkurence.
Kar pa ne moremo trditi za pogonski sklop, v
testnem primeru gre za 3,0-litrski dizel s 300
konjskimi močmi, ki se prenašajo primarno na zadnji
kolesi, po potrebi tudi na prednji. Seveda ne manjka
niti zaklep pogona 4x4 in možnost izbire številnih
voznih programov. Moč se na cesto prenaša preko
8-stopenjske avtomatike, ki deluje odlično. Ravno
tako se izkaže pri porabi goriva, kjer smo zabeležili
povprečje med 8 in 9 litri, kar je zelo dober rezultat
za skoraj dve toni težak SUV. Dizel je sicer sam po
sebi glasen, a je kabina Velarja tako dobro izolirana,
da ga dejansko med vožnjo sploh ne boste slišali. Le
takrat ga boste, ko si boste zaželeli toplih sončnih
žarkov in svežega zraka skozi panoramo.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

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

šestvaljni, vrstni, turbodizelski
2.993 ccm
221 kW (300 KM)
700 Nm pri 1.500 vrt/min
8-stopenjski samodejni
6,5 s (0-100 km/h)
241 km/h
8,5 l/100 km
101 g/km
4.803 / 2.032 / 1.665 mm
1.959 kg
66 l
673 l
123.971 EUR

OGLAS
GENTL

Test: BMW M550d xDrive
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DVE PLATI
ZGODBE
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BMW-jeva priljubljena poslovna limuzina serije 5 je v različici M550d brutalni
športni stroj. Z dokaj zadržano podobo kljub zunanjemu paketu M dobro skriva,
da pod haubo nosi 400 KM in štiri turbine. Edino, kar namiguje na to, je dolga
označba na zadku.

konjskih moči, 760 Nm navora in kar štiri turbine, se
sopotnikom v avtomobilu odpre popolnoma nov svet.
Svet, kakršnega do sedaj verjetno večina ni poznala.
Svet, ki te pusti odprtih ust, brez sape, s cmokom v grlu
in srcem v hlačah, pa na vsake toliko ti da ob močnem
pospeševanju tudi občutek, “da ti je noge vzelo”. Takšni
občutki so v osnovi sicer rezervirani za prave športnike,
prave M-e, ki vožnjo seveda podkrepijo še z bučnim
ropotom iz izpuhov, a terjajo davek na to preko visoke
porabe in manj vsakodnevne uporabnosti ter tako služijo
dobro zgolj enemu namenu.
In to je najbolj fascinantno pri modelu M550d. Avtomobil

je udoben vsakdanji družinski potovalnik. Lahko si ga
omislite tudi kot bolj praktičnega karavana, hkrati pa
ponuja neverjetne vozne zmogljivosti. Ob normalni
vožnji lahko na relaciji, recimo Ljubljana-Kranj, po stari
cesti drži porabo pod šestimi litri, a realno povprečje
bo nekje med 8 in 10 litri, odvisno od relacij in stila
vožnje. A bolj kot to, kakšen prvak je lahko M550d v
porabi, sem prijateljem želel pokazati njegovo brutalno
moč, njegove pospeške in hitro vožnjo skozi ovinke in v
klanec. Do stotice se izstreli v 4,4 sekunde, pospeševanje
se praktično ne ustavi nikoli. Tudi pri hitrostih nad 150
km/h pospeševanje poskrbi za potisk hrbta v sedež.
Slednji je občuten šele ob pospeševanju v klanec, kjer
te dejansko prilima na sedež in imaš občutek, da se ne
moreš premakniti. Temu je tako, ker se zaradi tako močne
sile dejansko res ne moreš, hkrati pa misliš, da boš skupaj
s sedežem poletel nekam visoko. Vožnja skozi ovinke je
stabilna, avtomobil je lepo vodljiv, za kar skrbi štirikolesni
pogon in opcijsko prilagodljivo podvozje M v vrednosti
skoraj štirih tisočakov.
Takšen stroj seveda ni poceni, v osnovi je cena zanj
postavljena na 96.800 evrov, testni pa je z dodatki
presegel mejo 120 tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

A

vtomobili serije 5 so med poslovneži
in na splošno izredno priljubljeni,
tudi na slovenskih cestah jih
je videti veliko. A pri nas so ti v
večini motorizirani z 2,0-litrskimi dizelskimi
motorji. Seveda se jih najde tudi nekaj takih,
ki so opremljeni s spodobnimi šestvaljnimi
trilitrskimi dizli. Tu so seveda tudi izjeme, prave
M5-ice, z bencinskimi osmaki. Prava redkost pa
so takšni, kot je tale naš testni primerek. Oznaka
M550d pomeni, da gre za 3,0-litrski šestvaljni
dizelski motor, le da je njegova moč navita na
400 KM in diha ob pomoči kar štirih turbin.
V temno sivi barvi, z 19-palčnimi copati in s
paketom M testni primerek sploh ne deluje
nastopaško, še manj športno, prej bi lahko
rekli, precej zadržano. Tudi v notranjosti je
celoten interier zasnovan v znamenju udobja,
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M550d je
brutalni
športni
stroj, ki
pod haubo
nosi 400 KM

elegance, nič ne namiguje na športnost,
kaj šele na brutalno zmogljivost. Svetlo
usnje v kombinaciji s temnim lesom, z
masažnimi sedeži, s perfektno zvočno
izolacijo, ustvarja v kabini pravo oazo miru,
lagodja in nasploh prijetnega ambienta, ki
ga na popolnoma drug nivo popeljejo še
različne ambientalne dišave. Z vožnjo po
cestnih omejitvah in v mejah dinamike se
potnikom zdi, kot da se peljejo po mehkih
tirnicah. Avtomobil se praktično nikoli
ne nagne bolj, kot bi se moral, nos sledi
zavojem kot mora, zadek ne poplesava.
Seveda, saj je pogon speljan na vsa štiri
kolesa. A to je ena plat zgodbe.
No, druga plat zgodbe tega avtomobila je
dobro skrita, in ko voznik enkrat pohodi
plin do konca in s tem prebudi 400

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
294 kW (400 KM)
760 Nm pri 2.000 vrt/min
8-stopenjski samodejni
4,4 s (0-100 km/h)
250 km/h
9,0 l/100 km
159 g/km
4.910 / 1.860 / 1.454 mm
1.970 kg
70 l
530 l
122.959 EUR
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Test: Mercedes-Benz S 400 d L

NAJBOLJŠI
MED
NAJBOLJŠIMI

Osma generacija Mercedesove admiralske ladje je stara že pet let, zato je ne
dolgo nazaj dobila tudi temeljito prenovo. Z njo ali brez, razred S je od nekdaj
bil in še zmeraj je kralj ceste in udobja.
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M

ercedesov razred S je kultni avtomobil.
Predstavlja vrhunec Mercedesove ponudbe,
združuje najboljše kar znamka nudi, je
sinonim za prestiž in udobje in je predvsem
močan statusni simbol v družbi premožnejših. Z blago
prenovo je vodilni postavil lestvico še višje. Sicer bo le
izurjeno oko opazilo spremembe na zunanjem delu, a so
te prisotne. Na maski so tako namesto štirih sedaj tri bolj
odebeljene vodoravne lamele, novo podobo so dobile
prednje luči, ki sedaj prepoznavno svetijo s trojnimi LED
črtami, izpopolnjeno 3D grafiko pa so seveda prejeli
tudi žarometi na zadku. S prenovo je S prejel tudi nov
dizajn platišč in v paketu AMG line tudi bolj športen
prednji odbijač z veliko zračno režo na sredini in dvema
manjšima na straneh, ki sta poudarjeni še z dvema
ostrima zarezama. Da je črna barva karoserije tista prava,
ki dodatno izžareva vso eleganco tega avtomobila, ni
potrebno posebej poudarjati. Lepo mu pristojijo tudi
20-palčna delno temnjena lita platišča, svojevrsten čar
pa mu seveda doda tista prava zvezda na nosu, ki je med
vožnjo v voznikovem vidnem polju neprestano, da le ne
bi pozabil, da vozi najboljše, kar znamka premore.
In svet najboljšega in vseh mogočih presežkov se začne
šele, ko sedemo v avtomobil. Vseeno je, ali spredaj, ali
zadaj. Testni primerek je nosil tudi oznako L, kar pomeni,
da gre za podaljšano izvedbo, ki v dolžino tako meri kar
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5,27 metra, kar je 13 centimetrov več od običajnega
S-a. Tako sta zadnja dva zunanja sedeža prava domača
počivalnika, z mehkima dodatnima pouštrčkoma in
nastavljivima naklonoma naslonjal. Vmes med sedežema
lahko spustimo tudi masivno naslonjalo za roke, lahko se
ga tudi pospravi in naredi prostor še za tretjega potnika,
ki pa bo tako pokvaril udobje in prostornost primarnima

potnikoma na zunanjima sedežema. Sam sem se zgolj
za preizkus za nekaj kilometrov vsedel zadaj, le zato, da
sem lahko ves čas nemo sam sebi prikimaval, češ tako
je, kot mora biti, popolno in nič drugače. Nič slabše ni
udobje spredaj, sedeža oziroma bolj rečeno fotelja sta
zares široka in velika. Sprva imaš občutek da boš med
ovinki plaval levo in desno, a hitro ugotoviš, da ima S tudi

aktivno bočno oporo, kar pomeni, da se v smeri ovinka
aktivira bočna blazina in voznika in sopotnika zadrži v
pravem položaju.
Spredaj je poznano digitalizirano okolje z dvema
12,3-inčnima zaslonoma, združenima v eno in lepo
integriranima v karo vzorcu prešito usnjeno armaturo.
Paket AMG doprinaša tudi popolnoma nov volanski
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obroč, spodaj prirezan in zgoraj bolj oglato zašiljen.
Zmotilo me je edino to, da ni bil ogrevan. Pri končni
ceni 170 tisočakov? Manjkala je tudi head up projekcija
na vetrobransko steklo, česa drugega nisem pogrešal.
Preko volana je z dvema drsnima ploščicama mogoče
upravljati tako z informacijskim zaslonom, kot tudi z
osrednjim zaslonom, ne da bi morali za to odstraniti roke
iz volana.
Bolj kot v brezbrižni vožnji na zadnjem fotelju, pa sem
raje užival za volanom več kot 2 toni težkega in več
kot pet metrov dolgega avtomobilskega stroja. Udobje
med vožnjo je zares neprimerljivo s katerim koli drugim
avtomobilom. Zračno vzmetenje skrbi, da je podvozje
vedno ravno prav mehko, štirikolesni pogon skrbi za
stabilnost in lego na cesti, izjemna zvočna izolacija
kabine pa, da vsi šumi okolja ostanejo zunaj. Tudi pri višjih
hitrostih na avtocestah potniki sploh nimajo občutka
da se vozijo na primer več kot 160 km/h. Zunanji svet
se tako rekoč ustavi, za potnike takrat obstaja zgolj svet
najboljšega usnja in lesa, oblikovanja, vonjav, udobja in
tako rekoč mirne tišine.
Eden izmed glavnih razlogov, zakaj je vožnja tako dobra,
je tudi motor z oznako 400 d. Gre za trilitrski šestvalnjik
z vrstno postavitvijo valjev, ki dostavlja 250 kW oziroma
po domače 340 “konjev” in kar 700 Nm navora. Motor
sodeluje z 9-stopenjsko avtomatiko in prestavlja tako
kot smo pri mercedesu že vajeni. Uglajeno, hitro, tekoče,
praktično neopazno. Kar nisem mogel verjeti, da kazalec
na obratomeru pri hitrosti 150 km/h še ni dosegel
številke 2.000! Neverjetno, kolikšno zalogo moči ima ta
motor in kako dobro se poda več kot dve toni težkemu
S-u. Do stotice ga izstreli v samo 5,2 sekunde, a to niti
ni tako pomemben podatek, je pa dobro vedeti, da ko
pritisneš, leti.
Zna seveda tudi sam pilotirati, avtonomna vožnja ni
bila še nikoli tako blizu kot v Mercedesovi zastavonoši.
Vozilo namreč poleg tega, da sledi vozilu pred njim
oziroma znotraj začrtanih talnih označb, samodejno
prilagaja hitrost glede na omejitve, pa tudi pred križišči

in krožišči. Tako je S pred cestninsko postajo na avtocesti
postopoma sam zmanjševal hitrost glede na omejitev,
je šel celo tako daleč, da je na avtocesti prebral tudi
omejitev na enem izmed izvozov in po cestninski postaji
trmasto držal hitrost 40 km/h.
S ceno preko 170 tisočakov, od tega je bilo za približno

55 tisoč evrov dodatne opreme, razred S ostaja dosegljiv
zgolj izbrani eliti, ki si to lahko privoščijo. Tisti, ki si ga
lahko, jim čestitam in jim ga privoščim.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
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motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

šestvaljni, vrstni, turbodizelski
2.925 cm3
250 kW (340 KM)
700 Nm pri 1.200 vrt/min
9-stopenjski samodejni
5,2 s (0-100 km/h)
250 km/h

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

8,5 l/100 km
147 g/km
5.271 / 1.905 / 1.496 mm
2.075 kg
70 l
510 l
170.482 EUR

J

T e s t :

J e e p

C o m p a s s

eep je z modelom Compass v
preteklosti enkrat že poizkusil, a
če preprosto rečemo, da so zrisali
oblikovno nevšečen avtomobil in
da se enostavno med kupci ni prijel, bo
dovolj. No, v drugo pa zgodba s srednje
velikim terencem deluje veliko bolj
obetavno.
Oblikovalcem je namreč uspelo v eno
združiti nesporne znamkine terenske
poteze z modernim, evropejskim
videzom. Compass se od večine svojih
konkurentov razlikuje predvsem na
račun oglato oblikovanih blatnikov,
namesto polkrožno, in seveda po visoko
postavljeni unikatni maski s sedmimi
pravokotnimi hladilnimi režami. Lepo
jo obdajajo biksenonski žarometi s
strani, na zadku za luči svetijo izključno
v LED tehniki po vzoru tistih iz večjega
Cherokeeja.
Testni primerek je bil oplemeniten
s paketom opreme Limited, kar
zunanjemu videzu med drugim
doprinaša dvobarvno karoserijo s črno
streho. V črno je odet tudi stebriček A in

Oblikovalcem je uspelo združiti
nesporne znamkine terenske
poteze z modernimvidezom.

cistokrvni
terenec moderne
dobe
V poplavi cestnih terencev, t. i. križancev, je Jeepov Compass eden
redkih, ki si upajo in dejansko zmorejo zapeljati na pravi teren. Je
križanec med robustnim Renegadom in večjim, elegantnejšim,
že skoraj nastopaškim Cherokeejem. Je nesporno čistokrvni
Jeep, pripravljen na terenske avanture in hkrati eleganten mestni
spremljevalec, ki s številnimi unikatnimi posebnostmi poskrbi,
da ne ostane neopažen in je hkrati pod skeletom oborožen z vso
napredno tehnologijo, tako zabavno, kot varnostno-asistenčno.
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menjalnik, ki prestavlja dovolj hitro in tudi neopazno, ko
enkrat voznik ujame pravi ritem s stopalko za plin. Moči
je dovolj v vseh pogojih, dobro se pelje tudi na avtocesti,
prehitevanja mu ne predstavljajo težav, ob vsem skupaj pa
je povprečna poraba med 7 in 8 litri povsem pričakovana.
Compass temelji na osnovi manjšega Renegada, od
katerega je daljši za 14 cm. V dolžino meri 4,39 m, med
osema pa je 2,63 m. V zadku je prostora za 438 litrov, kar
je povsem povprečno. Natovorjanju prtljage ne pomaga
niti visok nakladalni rob, nekaj praktičnosti doprinese le
dvojno dno. Malo manj praktično in nerodno postavljeno

celotna obroba stranskih stekel, za atraktivnejši končni
izgled pa poskrbijo še 18-palčna platišča. Oprema
Limited prinaša tudi serijski štirikolesni pogon, nad njo
pa je še različica Trailhawk s še dodatno dvignjenim,
zaščitenim podvozjem, z voznim programom Rock in z
reduktorjem. A skorajda ni terena, katerega Compass ne
bi prevozil. Štirikolesni pogon je sicer stalni, ga pa lahko

voznik tudi zaklene v razmerju 50:50. Na voljo so mu še
štirje vozni programi, ki oprijem prilagajajo po potrebi
razmeram in podlagi ustrezno. Edino, kar ga lahko omeji,
je nizek vstopni kot oziroma nizek zaključek prednjega
odbijača, ki zna hitro podrgniti tam, kjer ne bi smel.
Za pogon je skrbel 2,0-litrski turbo dizel, ki razvija 140
KM, za prenos moči pa skrbi kar 9-stopenjski samodejni

vstran, da jih z vrati ne dobi po česnu.
Tudi sicer celotna zasnova notranjosti ni najbolje
ergonomsko zasnovana. Tako so stikala za upravljanje
klime, radia in nekaterih funkcij nameščena precej
nizko, še nižje je pozicionirano stikalo Select terrain
za upravljanje z voznimi programi in s štirikolesnim
pogonom. Dokaj ameriško deluje vse skupaj, predvsem
pa robustno, a hkrati je še vedno dovolj kakovostno
zasnovano. Osrednji del armature zaseda 8,4-palčni
ekran na dotik, preko katerega aktiviramo posamezne
funkcije preko samosvojih ikon. Praktično identičen
infotainment ima prestižni Maseratijev terenec Levante,
je stikalo za zapiranje prtljažnih vrat. Slednje je namreč
nameščeno dejansko v prtljažnem prostoru in ne na
spodnjem robu samih prtljažnih vrat, kar pomeni, da se
mora oseba, ki zapira prtljažna vrata, najprej skloniti v sam
prtljažnik, potem pa se hitro odmakniti oziroma skloniti

ravno tako si z njim deli ekran med analognima
merilnikoma. Testni primerek je imel še za dobrih 6
tisočakov dodatne opreme, med drugim ogrevan volan,
električno pomične, hlajene in ogrevane sedeže, seveda
odete v usnje, radarski tempomat, parkirnega asistenta
in še kaj, kar pri končni ceni preseže mejo 40 tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
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štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.956 cm3
103 kW (138 KM)
350 Nm pri 1.750 vrt/min
9-stopenjski samodejni
9,9 s (0-100 km/h)
196 km/h

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

7,0 l/100 km
148 g/km
4.394 / 1.819 / 1.644 mm
1.816 kg
60 l
438 l
41.160 EUR
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Test: Kia Stonic EX Limited

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

KIIN
NOV
PRODAJNI
ADUT
S

tonic se uvršča med najmanjše mestno-terenske predstavnike oziroma križance. Njegov adut je olajšan vstop
in izstop iz vozila in sam položaj za volanom. Od tal je oddaljen za 18 cm, v ponudbi pa tudi nima štirikolesnega
pogona, zato bo najverjetneje njegov največji izziv premagovanje mestnih pločnikov in podobno.
Temelji na platformi malega Ria, po velikosti pa se uvršča med slednjega in Kiiniega prvega športnega terenca,
Sportagea. Stonic je od Ria daljši za 75 mm, za 55 višji in za 35 mm širši, medtem ko je medosje ostalo nespremenjeno.
S kratkima previsoma spredaj in zadaj, z dolgim motornim pokrovom, nizko strešno linijo, z zaščitnimi plastikami okrog
vozila in s strešnimi nosilci, bo na cesti nedvomno opazen, povsem po zaslugi vitke maske v obliki tigrovega nosu, kot
nesporni predstavnik družine Kia. V podjetju pravijo, da je Stonic njihov najbolj prilagodljiv in personaliziran model v
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.................................
Kia s svojim novim športnim
terencem Stonicom napada
segment majhnih kompaktnih
SUV-jev, ki v zadnjih letih
rastejo kot gobe po dežju.
Korejci od njega pričakujejo
veliko, menijo celo, da bo
postal novi zastavonoša
znamke oziroma najbolj
zaželen model v ponudbi.
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ponudbi. To drži, le naš testni primerek ni bil ravno
pravi predstavnik personaliziranega primera, saj je
bila njegova zunanja podoba oblečena v temačno,
črno barvo. V slednjo je bila odeta tudi notranjost.
Vsekakor bi se malčku podala kakšna bolj živa
barva, takšna, v kakršni so Stonica tudi oglaševali,
npr. rumena ali rdeča. Kupec lahko izbere v drugem
odtenku tudi streho, prav tako lahko notranje
oblazinjenje kombinira v dveh barvah. Našo notranjo
črnino so popestrili svetli detalji tako na prednjih
sedežih kot tudi na zadnji klopi in bogata oprema
v sklopu najbolj založenega paketa EX Motion, pri
katerem hvalimo serijske varnostne asistence, kot
so samodejno zaviranje v sili vključno s sistemom
za prepoznavanje pešcev, sistem za nenamerno
zapusitev voznega pasu in sistem za zaznavanje
vozil v mrtvem kotu. Hvalimo tudi vstopni paket,
kjer kupec že serijsko dobi osrednji 7-palčni lebdeči
zaslon na dotik. V našem primeru EX Motion smo bili
deležni seveda tudi parkirnih senzorjev in kamere za
vzvratno parkiranje, navigacije, ogrevanih sedežev,
nenazadnje tudi volana. Slednji je bil najboljši
element notranjosti, a ne zaradi njegove odzivnosti
oziroma natančnosti krmiljenja, temveč zaradi same
oblike, kakovostnega usnja in ravnopravšnje velikosti.
Pod pokrovom motorja smo imeli 1,4-litrskega
bencinarja, ki preko ročnega, 6-stopenjskega
menjača na prednji kolesi dostavlja 100 KM. V času
testa nam je pil okoli sedem litrov. Ni med najbolj
poskočnimi, je pa zato tih in ravno dovolj zmogljiv
za nezahtevnega voznika. Kdor bi si želel v takšnem
avtomobilu malce več dinamike, bo moral poseči po
novem litrskemu motorčku, ki ob pomoči turbine
razvija 120 konjičkov, ali po 1,6-litrskemu dizlu s 110
KM. Takšen, kot smo ga preizkusili mi, stane 18.390
evrov. Dizel z enako opremo na primer preseže mejo
20 tisočakov, z najbolj švoh motorjem in opremo pa
je Stonic na voljo že od 13.490 naprej.

AKCIJSKA
PONUDBA
LETNIH
PNEVMATIK

PETROL
4x

=20€

kupon za
premontažo

Tekst in foto: Jan Grobelšek

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, bencinski
1.368 ccm
74 kW (100 KM)
133 Nm pri 4.000 vrt/min
6-stopenjski ročni
12,6 s (0-100 km/h)
172 km/h
6,8 l/100 km
125 g/km
4.140 / 1.760 / 1.520 mm
1.160 kg
45 l
352 l
18.390 EUR

Brezplačno zavarovanje pnevmatik in
asistenca za vse člane Petrol kluba.

Možnost plačila
na obroke.*
* za imetnike Petrol klub plačilne kartice.

eshop.si

www.petrol.si/tipstop

Akcija brezplačnega zavarovanja velja za
obdobje 2 let ob nakupu 4 pnevmatik za
osebna, poltovorna ali 4x4 vozila. Akcija
velja ob plačilu ali identifikaciji s Petrol klub
kartico. Akcija traja do 31. 12. 2018.

Ob enkratnem nakupu in premontaži kompleta 4 pnevmatik Nokian za osebna,
poltovorna in 4x4 vozila na bencinskih servisih, eShopu in Vianor servisih, stranki
povrnemo 20 € z vključenim DDV v enkratnem znesku ob obračunu opravljene storitve
premontaže na kateremkoli Vianor servisu. Kupon za premontažo prejmete na Vianor
servisu. Število kuponov je omejeno. Akcija traja od 1. 3. 2018 do 30. 5. 2018.

www.vianor.si
Avto+šport 69

Test: Mazda CX-5 G194 AWD Revolution Top

Osnovna
zasnova
je ostala
enaka,
izpilili in
dodelali
so manjše
detajle z
uporabo
še bolj
kakovostnih
materialov.

nenavadna
motorizacija za suv
Mazda je z drugo generacijo mestnega terenca CX-5 do potankosti izpilila tako
rekoč prvo. Avtomobil je bil v prvo v svojem razredu odličen, v drugo deluje
še bolj prepričljivo in izpopolnjeno. Preizkusili smo ga v nekoliko nenavadni
motorizaciji za segment SUV.

O

blikovno so Japonci še bolj izostrili svojega
samuraja po že poznanem dizajnu KODO,
mu nadeli večjo, bolj čisto masko in ozke
žaromete, mu zrisali nov zadek, delno novo
notranjost in ga sestavili še boljše kot prvič. Predvsem
prednji del je tisti, ki poskrbi, da se Mazda CX-5 lahko ob
bok postavi tudi kakšnemu bolj premium tekmecu in ga
verjetno po dizajnu celo prekaša, seveda pa imajo vsake
oči svojega malarja. Nekoliko nenavaden, malce bunkast
se mi je sprva zdel zadek, to pa samo zato, ker so nanj
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namestili zares majhne, ozke žaromete. A ko se jih enkrat
navadiš, vidiš, da so skladni, minimalistični in všečni.
Zelo všečen in eleganten detajl je tudi obroba prednje
maske iz kroma, ki se lepo zareže do polovice žarometov
v vsako stran.
Tako kot zunanjost je bila tudi potniška kabina deležna
prej evolucije, kot revolucije. Osnovna zasnova je ostala
enaka, izpilili in dodelali so manjše detajle z uporabo
še bolj kakovostnih materialov. Iz vidika oblikovanja
je največja sprememba doletela armaturno ploščo, ki

ima na sovoznikovi strani vase vrezano okrasno leseno
lamelo postavljeno ležeče. Celotna armatura je pri nivoju
opreme Revolution Top odeta v usnje, prav tako so zelo
udobni in prijetni sedeži, volan in obloge vrat. Sedeži so
seveda ogrevani, v zimskih dneh pride še kako prav tudi
ogrevan volanski obroč. Edino, kar zamerim novi CX-5, je
nenadgrajen infotainment. Sam po sebi je sila preprost

za uporabo, a je po mojem mnenju s sedmimi palci
premajhen, hitrost, odzivnost in upravljanje z nekaterimi
funkcijami pa še vedno pešajo. Lep primer je iskanje
radijskih postaj, saj te sistem vedno ob izbrani postaji
vrže ven iz seznama in ko želiš izbrati novo, začneš znova
in znova iz vrha seznama. S sistemom upravljamo preko
vrtljivega gumba na osrednji konzoli, pri mirovanju vozila
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ga lahko upravljamo tudi na dotik. Sicer je počutje v
kabini na višjem nivoju, preglednost je dobra, vožnja
udobna, prostornost zadovoljiva.
Najbolj zanimiva in dokaj nenavadna se mi je zdela
motorizacija v testni CX-5. V segmentu SUV-jev v
veliki meri prednjačijo modeli z dizelskim motorjem,
ki ponujajo veliko zalogo navora in moči ter hkrati
dosegajo ugodno porabo goriva in ena izmed
takšnih je tudi popularna Mazdina motorizacija
CD175. Mi smo tokrat na test zapeljali bencinsko
različico G194 z dvo in pollitrskim bencinskim
motorjem. Atmosferskim seveda, kar pomeni, da

diha brez pomoči turbine. Njegova posebnost je, da ob
umirjeni vožnji pri nizkih vrtljajih izklopi dva od štirih
valjev (prvega in četrtega) na račun doseganja nižje
porabe in emisij. To se zgodi le na izvenmestnih cestah,
kjer hitrosti načeloma ne presegajo 90 km/h.
Po konjaži je 2,5-litrski motor na papirju najmočnejši
Mazdin stroj, a se vseeno dizel raje vrti in lepše vozi. Je
pa res, da je bencinski motor občutno bolj tih v mirnem
teku, ob pohodu stopalke za plin pa oddaja prav poseben
zvok, ki ga težko opišem. Še najlažje je reči, da ima voznik
občutek kot da se preveč matra, ampak gre le za občutek,

ker motorju ne pomaga turbina. Vse skupaj se seveda
pozna na porabi goriva. Sam sem jo težko spustil pod 10
litrov, a sem večinoma vozil po avtocesti in mestu. Večjih
prednosti razen tišjega delovanja, bolj mirne vožnje pri
nižjih hitrostih ni, še največja je končna razlika v ceni med
bencinom in dizlom. Takšna polno opremljena CX-5-ka

je v bencinski old school motorizaciji od dizelske cenejša
za dva tisočaka, ob polni opremljenosti s paketom
Revolution Top to pomeni 37 tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
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štirivaljni, vrstni, bencinski
2.488 ccm
143 kW (194 KM)
258 Nm pri 4.000 vrt/min
6-stopenjski samodejni
9,2 s (0-100 km/h)
195 km/h

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

9,5 l/100 km
162 g/km
4.550 / 1.840 / 1.680 mm
1.460 kg
58 l
506 l
36.990 EUR

Avto+šport 73

NYIAS 2018

ZBIRALIŠCE
SUV-JEV
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Tudi če avtomobilske industrije ne spremljate, ste ugotovili, da križanci in športni
terenci vseh oblik in velikosti vedno bolj zavzemajo naše ceste. Kljub temu da
trend ni najbolj smiseln, saj se vozila drugih segmentov velikokrat izkažejo kot
bolj praktična in dostopna, mu kar ni videti konca. Na letošnjem newyorkšem
avtosalonu smo dobili še eno takšno potrdilo, saj je večina razstavljene pločevine
utelešala SUV-vročico.
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pravzaprav popolnoma nesmiselnima produktoma,
SUV-jema, ki dostavljata več kot 540 konjskih moči in
do stotice priletila v manj kot petih sekundah. Kljub
temu bosta F-Pace, obdelan s strani mojstrov SVR, in
Levante Trofeo, katerega srce predstavlja Ferrarijev
osemvaljni motor, zagotovo prodajni uspešnici.
Ljudem je pač treba dati, kar hočejo.
Američani so bili veseli njim ljubih pick-upov, izmed

VW Atlas Cross Sport
Toyota RAV4
katerih se je najzajetnejša množica nabrala okoli GMCjeve Sierre v žilavi liniji opreme AT4, ki prinaša zaklep
zadnjega diferenciala, dodelane amortizerje, off-road
pnevmatike in štirikolesni pogon, ki bodo pomagali
pri premagovanju zahtevnega terena. Tisti z bolj
sofisticirano paleto so raje občudovali Volkswagnov
poltovornjak Atlas Tanoak, za katerega trenutno
proizvodnja ni predvidena.
Med malim morjem dostopnih in glede dizajna ne
preveč navdušujočih avtomobilov, je kri po žilah
pognala AMG-jeva družina C 63, ki je v New York

Audi RS5 Sportback
Subaru Forester

Č

eprav smo se ravnokar oddahnili od vseh
novosti, ki jih je prinesel najpomembnejši
ženevski avtosalon, se je čez lužo že začel
nov šov na avtomobilskem koledarju. Veliko
jabolko je namesto radikalnih konceptnežev in dragih
športnikov postreglo predvsem z debiji serijskih
avtomobilov, ki bodo na ceste zapeljali že v letošnjem
letu.

Jaguar F-Pace SVR
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Maserati Levante Trofeo

Kot smo že omenili, so prednjačili SUV-ji. Konceptno
preobleko, pokazano januarja v Detroitu, je odvrgla
Acura RDX, ki želi popestriti kompaktni razred. Prvič
smo v celoti videli križanca XT4, ki so ga pri Cadillacu
postopoma razkrivali že na Super Bowlu in oskarjih. Pri
nas prav tako nimata prihodnosti študiji Atlas Cross
Sport, ki so jo pri VW-ju pripravili zgolj za Američane in
se bo tako kmalu pridružila sedemsedežnemu bratu, in
koncept Aviator, s katerim je Fordova luksuzna divizija
Lincoln pritegnila kar nekaj pogledov. Za Evropejce
so bile zanimive predvsem premiere rahlo osvežene
Mazde CX-3, robustnega Subaru Foresterja in najbolje
prodajanega športnega terenca na svetu, Toyotinega
RAV4. Jaguar in Maserati sta medtem postregla s

prišla v celoti. Videli smo tako vročo limuzino in kupeja
kot tudi toplejšim mesecem primernega kabrioleta.
Mercedes, ki je v Združenih državah najbolj uspešna
luksuzna znamka, je temu primerno dostavil še celo
paleto svojih drugih vozil.
Res je množico impresioniral še en nemški konjiček, in
sicer Audijev RS5 Sportback, na ogled postavljen v
poželjivem odtenku zelene. Žal pa bo 444-konjski kupe
z vpadljivim dizajnom in vsakdanjo uporabnostjo
namenjen zgolj ameriškemu in kanadskem tržišču.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

GMC Sierra AT4

Lincoln Aviator
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Custom Line Navetta 33

šarm in
prestiž

Najnovejši izdelek italijanske navtične znamke Custom Line je veličastna
Navetta 33, ki je s svojim šarmom, z inovacijami, s tehnologijo in z dizajnom
tako očarala kupce, da so jo prodali v petih enotah še pred uradnim debijem,
ki ga je doživela na uživaški Ibizi.

N

avetta 33 povzema znanje sorodnih modelov
proizvajalca, a hkrati vpeljuje številne tehnične
izboljšave, katerih glavni cilj je lastniku ponuditi
prvovrsten nivo udobja, ki ga običajno
najdemo le na plovilih, večjih od 40 metrov.
Začeli so z ladijskim trupom, ki je zasnovan popolnoma
na novo za doseganje vrhunske pozicije v razredu v
smislu plovnosti, stabilnosti in predvsem učinkovitosti;
Navetta 33 namreč pri ekonomični potovalni hitrosti
lahko doseže kar 1.850 navtičnih milj. Pri načrtovanju
so veliko premisleka namenili tudi zvočni izolaciji, z
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različnimi polnili in materiali so onemogočili prenos
hrupa iz strojnice v bivalne prostore. Kaj pa se skriva v
njej? Glede na to, ali je namen lastnika premagovanje
dolgih razdalj z zelo nizko porabo goriva ali uživanje
v mogočni zmogljivosti 33-metrske jahte, so pri
znamki ponudili tri možnosti pogona, izmed katerih
najmočnejša predstavlja dvojico motorjev MAN s 1.650
KM. Pri takšni izbiri potovalna hitrost znaša 13 vozlov,
medtem ko jih najvišja doseže 16. Tako lastnik nima na
voljo zgolj možnosti prilagoditve notranjosti, temveč so s
personalizacijo pri podjetju Custom Line šli še dlje, da bi
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‘‘

najmočnejša
izbira pogona
predstavlja
dvojico
motorjev MAN
s 1.650 KM.
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popolnoma zadostili potrebe in želje svojih strank.
Pri prvi izvedenki Navette 33 so na štirih palubah
ustvarili moderen, a hkrati domač ambient z dotikom
sofisticiranosti, ki ga pričarajo mnogi umetniški kosi.
Središče zabave bo za nekatere najvišji krov z velikim
jacuzzijem in radodarnimi blazinami za sončenje, za
druge garaža, kjer je shranjen jet ski, za tretje pa lounge na
prostem, ki omogoča lenarjenje na zofah in obedovanje
na svežem zraku. V vsakem primeru dovršena Navetta ne
bo razočarala svojih gostov.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

bigg r
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Ikonska dirka

TARGA
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FLORIO
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Targa Florio je bila legendarna avtomobilistična
dirka po sicilijanski pokrajini, prvič prirejena
daljnega leta 1906. Ustanovitelj dirke, po
katerem je tudi dobila ime, je bil grof Vincenzo
Florio iz Palerma, avtomobilski zanesenjak in
tudi sam dirkač, drugače podjetnik, ki se je bavil
z vinom in začimbami.

E

na najbolj poznanih in še danes
opevanih dirk se lahko pohvali
celo z daljšo tradicijo kot ameriški
Indy 500, saj so jo vozili vse do leta
1977. Spektakel, ki je potekal po povsem
navadnih gorskih cestah, je prepoznaven
tudi po tem, da so na njem nastopali
svetovno znani prototipi z odprtimi
kokpiti, ki so vzbujali ogromno zanimanje
tako domače kot svetovne javnosti. Dirka
je vodila čez kar nekaj mestnih središč,
natrpanih z množicami navijačev. Po
značaju tekmovanja je bila to krožna
hitrostna dirka, ki je imela zaradi dolgega
kroga in slabih cest tudi značilnosti rally
tekmovanj. Vozili so več konfiguracij steze,
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ki so se v letih spreminjale od največjega
kroga, ki je meril 146 km, do manjšega, ki
je bil največkrat vožen, poimenovanega
Circuito piccolo delle Madonie, ki je
meril 72 kilometrov in je bil vožen 11
krogov. Do leta 1940 je dirko vozil samo
en dirkač v avtomobilu, od leta 1948 pa
sta se v dirkalniku izmenjevala povprečno
dva voznika. Med letoma 1955 in 1973
je bila Targa Florio tudi del svetovnega
prvenstva športnih dirkalnikov. Najbolj
uspešna avtomobilska znamka na Targa
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Florio je bila Porsche z 11 zmagami, tesno za njo je bila popularna
Alfa Romeo z 10 zmagami, sledi ji seveda Ferarri s 7 zmagami,
Lancia in Bugatti sta osvojila vsak 5 zmag, sledi jima Maserati s 4
zmagami in Mercedes s 3 zmagami. Zmagovalni vozniki so bili
svetovne avtomobilske legende, kot so Tazio Nuvolari (2 zmagi,
1931 in 1932), Stirling Moss (1955), Jo Siffert (1970), Arturo
Merzario (2 zmagi, 1972 in 1975), Gerard Larrousse (1974) in ostali.
Povprečna hitrost po navadnih cestah se je gibala od začetnih
50 km/h do rekordne povprečne hitrosti 128 km/h. Nam poznani
Red Bullov svetovalec Helmut Marko, ki je bil tudi avtomobilski
dirkač, je leta 1972 z Alfa Romeo 33TT3 prevozil takratno progo v
33 minutah in 41 sekundah in postavil rekord proge s povprečno
hitrostjo 128.253 km/h. Dirko so zaradi varnostnih razlogov leta
1978 prepovedali, zdaj pa se pod istim imenom po nekaterih
delih proge vozi rally Targa Florio, ki je le bleda senca svetovne
dirkaške ikone.

Tekst: Matjaž Tomlje
Foto: ISC
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Formula 1 - VN Avstralije

VETTEL
S POMOCJO
VSC DO PRVE
ZMAGE V
SEZONI 2018
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Uvodno dirko nove sezone Formula 1 je tako kot lansko leto dobil Sebastian
Vettel s Ferrarijem. Že drugo leto zapored se je takorekoč gotova zmaga
Hamiltona spremenila v zanj nič kaj odlično drugo mesto. Uspeh Ferrarija je s
tretjim mestom dopolnil Räikkönen.
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N

a kvalifikacijah je najboljši štartni položaj
osvojil aktualni svetovni prvak Lewis Hamilton,
pred Räikkönenom in Vettlom. Start na stezi v
Avstraliji je minil mirno, vodilni trije so zapeljali
v prvi ovinek v enakem vrstnem redu, medtem ko sta se
za njimi na odlično četrto in peto mesto uspela prebiti
oba voznika Haasa, s čimer sta šolala oba voznika Red
Bulla. Verstappen se je za nameček v desetem krogu še
zavrtel in izgubil dodatna mesta, kasneje pa je večino
dirke prebil za Alonsom, ki je po spletu okoliščin, ki so
sledili, dirko končal na petem mestu.
V prvem delu dirke se Hamilton nikakor ni mogel otresti
Ferrarijeve druge violine Kimija Räikkönena in si privoziti
nekaj dodatnih sekund prednosti. Nedaleč za njima je
vozil tudi Vettel, za njim pa odlična Haasova dirkalnika. Pri
Ferrariju so v 19. krogu na menjavo koles poklicali Finca,
na kar so seveda reagirali pri Mercedesu in krog kasneje
v bokse poslali vodilnega Hamiltona, da bi ubranili prvo
mesto. Medtem so pri Ferrariju seveda v mislih imeli,
kako naprej spraviti Vettla, zato so zanj ubrali drugačno
taktiko in ga pustili na stezi še nekaj dodatnih krogov.
Medtem ko so se Vettlove gume izrabljale in sta Hamilton
in Räikkönen vozila na svežem kompletu in zmanjševala

zaostanek za Vettlom, se je zaradi slabo privite matice na
kolesu ob stezi ustavil odlični Magnussen. Krog kasneje se
je zaradi enake napake mehanikov ustavil še Grosjean, ki je
avtomobil parkiral kar na stezi, zaradi česar so se komisarji
odločili, da na stezo pošljejo virtualni varnostni avto. Pred
tem je imel Vettel pred Hamiltonom 12-sekundno prednost,
kar ob normalnih okoliščinah seveda ne bi zadoščalo za

ohranitev vodstva ob vstopu v bokse, a zgodilo se je
nepredstavljivo.
Vettel se je po postanku na stezo vrnil pred Hamiltona in
tako uspel s postankom med VSC prevzeti vodstvo, ki ga
ni izpustil iz rok do konca dirke. Tako smo bili še enkrat
priča, kako oteženo je prehitevanje v moderni Formuli
1, kljub vsem pomagalom in prednostim hitrejšega

dirkalnika. Tudi Bottas z Mercedesom ni mogel višje
kot do osmega mesta. V deseterici so dirko zaključili še
domačin Ricciardo za Räikkönenom, peti je bil odlični
Alonso, ki je za seboj zadrževal vlakec Verstappen,
Hulkenberg, Bottas, Vandoorne in Sainz.

Tekst: Jan Grobelšek, Foto: ISC

Rezultati VN Avstralije:
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1.

Sebastian Vettel
Ferrari

4.

Daniel Ricciardo
RedBull Racing

7.

Nico Hulkenberg
Renault

2.

Lewis Hamilton
Mercedes

5.

Fernando Alonso
McLaren

8.

Valtteri Bottas
Mercedes

3.

Kimi Räikkönen
Ferrari

6.

Max Verstappen
RedBull Racing

9.

Stoffel Vandoorne
McLaren
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Že v minuli sezoni je Andrea Dovizioso
vse do zadnjega upal na osvojitev
prvega naslova prvaka v razredu
motoGP, kar mu na koncu ni uspelo.
Je pa Italijan branilcu zadnjih dveh
naslovov Marcu Marquezu že na
uvodni dirki nove sezone v Katarju
pokazal »rit« svojega rdečega konjička.
»To je bila brezhibna dirka, brezhiben
konec tedna, v katerem smo opravili
zelo dobro delo,« je po zmagi
prekipevalo iz Andree Doviziosa.
Aktualni prvak Marquez si je drugo
mesto vzel za zmago, saj Katar ni
bil nikoli med njegovimi najljubšimi
prizorišči.

MotoGP - VN Katarja

Dovizioso
za centimeter
pred
Marquezom
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S

icer je dirko najbolje začel Francoz Johanny
Zarco, ki je dobil sobotne kvalifikacije, na katerih
je vknjižil čas 1:53,680 in podrl kar deset let star
rekord Jorgeja Lorenza. Dolgo je vodil na dirki in
uspešno odbijal vse napade, a je pet krogov pred koncem
klonil in skoraj v istem zavoju sta ga prehitela Andrea
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Dovizioso in Marc Marquez. Potem je samo še drsel po
lestvici navzdol in kmalu ga je prehitel tudi Cal Crutchlow
na četrtem mestu (LCR Honda), na koncu pa je ciljno črto
prečkal kot osmi. Dva kroga pred koncem je Marquez
zbiral moči za zaključni napad na vodilnega Doviziosa,
Rossi je bil predaleč, da bi ogrozil sam vrh zmagovalnega

odra. Kljub majhnim težavam v enem od zavojev je
lanski podprvak ohranjal prednost pred Kataloncem in
si prislužil sladko zmago z razliko 2,3 stotinke sekunde.
S tretjim mestom je Valentino Rossi upravičil zaupanje
Yamahe, s katero je pred začetkom prve dirke podaljšal
pogodbo še za dve leti, do konca leta 2020. Že večkrat

skozi bogato kariero je Rossi dokazal, da je dirkač, ki je
sposoben za dirko prikazati povsem drugačen obraz
kot na prostih treningih in v kvalifikacijah, kar je potrdil
tudi na dirki za VN Katarja. V petek in soboto se ni uspel
boriti z najboljšimi in tudi sam ni bil prepričan, da se bo
na dirki sposoben boriti za stopničke, nato pa je čez noč
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znova zavihtel čarobno paličico in skupaj z mehaniki našel rešitev ter bil na dirki izjemno konkurenčen in borben vse
do zadnjega. Tudi njegov moštveni kolega Maverick Viñales se med prostimi treningi in na samih kvalifikacijah z 12.
mestom ni pokazal v najboljši formi, a je med samo dirko napadel iz ozadja in na koncu osvojil šesto mesto. Najslabše se
je dirka za VN Katarja končala za Lorenza in Rinsa, ki sta s padcem predčasno zapustila prizorišče. Upajmo, da se zanju ne
bo uresničilo prepričanje Marqueza, ki verjame, da je dirka za VN Katarja že soliden pokazatelj tistega, kar dirkače čaka
med sezono. Če je to res, potem Lorenza letos ne čaka prav nič dobrega.

Tekst: Jana Mihor
Foto: Ivanka Jordan, Jani Lisac, ISC

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

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

