
Promet je vele pomemben

Promet je ena izmed najbolj pomembnih človekovih 
dejavnosti. Tega se zaveda tudi evropska komisarka 
Violeta Bulc, ki se je pred dnevi mudila v Ljubljani in 
med drugim na dnevu mobilnosti v BTC izpostavila 
pomembnost transporta. To srečanje smo izkoristili 
za pogovor z njo, ki ga bomo objavili v naslednji številki 
naše revije. Da je promet res pomemben, govorijo 
številke. V Evropi je neposredno z mobilnostjo 
zaposlenih 11 milijonov ljudi. 651 milijard evrov 
denarnega toka ustvari mobilnost. Da nas promet 
veliko stane, priča tudi podatek, da 13 odstotkov 
družinskega proračuna porabimo za mobilnost 
in je druga stroškovna družinska postavka takoj 
za stroški nastanitve. 9 % bruto dodane vrednosti 
v EU ustvari transportni sektor. Vse te številke 
najbrž našim kandidatom za prihajajoče volitve 
ne pomenijo kaj dosti, saj problemov nas, šoferjev, 
ne izpostavi noben kandidat. Prazno govorjenje o 
slepem drugem tiru tudi ne prepriča nikogar. EU 
skrbijo predvsem transportne poti in nemoten 
pretok prometa. Ministri držav zahodnega Balkana 
in Sredozemlja bodo sicer podpisali deklaracijo za 
zahodni Balkan, s katero bodo podprli učinkovitejši 
čezmejni prehod. Evropska komisija si prizadeva za 
odstranjevanje infrastrukturnih in administrativnih 
ozkih grl pri prečkanju mej. Komisija se zaveda, da 
so kolone na mejnih prehodih pogosto posledica 
slabe koordinacije med različnimi službami na 
mejnih prehodih in da take razmere zmanjšujejo 
konkurenčnost gospodarstev zahodnega Balkana. 
Jaz si upam reči še več, da politiki nimajo moči 
vzpostaviti Schengensko območje na naših 
prostorih in nam zagotoviti svobodna turistična 
potovanja brez razburjenja, stresa in transportnim 
podjetjem hiter in učinkovit transport ter točne 
dobave, spočite šoferje, kar vse privarčuje velike 
denarce. Sam sem bil spet okrog 1. maja priča 
večurnim čakanjem na mejnih prehodih s Hrvaško. 
To res nikomur ne koristi, to nam šoferjem samo 
škodi in tega imamo dovolj. Torej vrli politiki, dajte, 
naredite kaj dobrega za nas šoferje.

Matjaž Tomlje
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domači dogodki

Porsche Driving Experience 2018
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pretežno pokrčena kolena, s čimer tudi silo zaviranja 
najbolje občutiš. S petimi vozili v konvoju, na čelu je 
bil instruktor v Cayennu, smo se tako odpravili na road 
trip skozi Tuhinjsko dolino, kjer smo se presedali med 
zgoraj omenjenimi vozili in izkusili surovo moč ikone 
911, udobje potovalne limuzine Panamere, prestiž 

prostornega in agilnega Cayenna Turbo ter še boljšega, 
kar se lege na cesti tiče za razred SUV, Macana. Pot 
smo nadaljevali do Vranskega, kjer smo se preselili na 
avtocesto in se odpravili nazaj v Volčji Potok, kjer je 
več kot milijon vreden konvoj nestrpno pričakovala 
popoldanska ekipa novinarjev.

Porshejeva instruktorja Tobias in Jonathan
 sta prikazala, kakšen je pravilni vozni položaj 

za volanom. 

Vsako leto na sončno stran Alp pripelje karavana 
elitnih Porschejevih modelov v sklopu turneje 
Porsche Driving Experience, ki ponuja nepozabno 
vozno izkušnjo že obstoječim lastnikom, 
potencialnim kupcem in tudi nam novinarjem.
Tako smo se zbrali ob golf igrišču v Arboretumu 
Volčji Potok, kjer so nas čakali raznoliki Porschejevi 
modeli. Na začetku smo se razdelili v dve skupini, pri 
čemer je kovanec odločal, katera skupina bo vozila 
v konvoju na čelu z zvezdo dogodka, z modelom 
911 Turbo S. Sam sem se znašel v srečni skupini in 
kot prvi sedel za volan oranžne cestne zverine, ki v 
zadku skriva 580-konjski motor. Pravzaprav ni bilo 
poraženca, druga skupina je tako vozila Carrero 
GTS Cabriolet in Panamero Turbo Sport Turismo, 
ki je mi nismo imeli možnosti voziti. Smo pa zato 
poleg omenjenega Turba S vozili še Cayenna Turbo 
s 550 KM, Macana Turbo s paketom Performance in 
Panamero v različici 4S.
Še pred tem sta nam Porshejeva instruktorja Tobias 
in Jonathan prikazala, kakšen je pravilni vozni 
položaj za volanom. Voznik mora sedeti v čim 
nižji poziciji, z naslonjenimi rameni na sedež, kot 
rok, ko so te na volanu v položaju »15 do treh«, pa 
mora biti 90 stopinj. Sedež si je potrebno nastaviti 
tako, da imaš ob močnem zaviranju še vedno 
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Opel nam je predstavil svojo reli ekipo, ki bo na letošnjem 
državnem prvenstvu tekmovala z vozilom Adam R2, za volanom 
katerega bo sedel talentirani Tim Novak. 23-letni dirkač, ki je 
bil leta 2014 s strani mednarodne avtomobilistične zveze FIA 
izbran med 12 najperspektivnejših mladih talentov iz vsega 
sveta v FIA Institute Academy, bo v sezoni 2018 znova nastopal 
na vseh naših relijih z močnejšim dirkalnikom Opel Adam R2. Na 
sovozniškem sedežu se mu bo ponovno pridružil Uroš Ocvirk, 
kot mentor pa prav tako ostaja Miran Kacin z moštvom IK Sport. 
V slovensko državno prvenstvo s podporo Opel Slovenija se 
večkratni mladinski državni prvak Novak vrača po dveletnem 
nastopanju v Nemčiji v ADAC Opel Rallye pokalu, ki velja za 
kalilnico mladih talentov, iz katere je prišlo že več evropskih 
mladinskih šampionov. 
Cilj ekipe na letošnjem prvenstvu so stopničke posameznih 
dirk, kot tudi celotne sezone. »Verjamem, da lahko posežemo 
po najvišjih mestih in se borimo tudi za posamezne zmage,« je 
povedal nadobudni Leščan, ki dirka že šest let.
Opel je ob predstavitvi podpore reli ekipi na slovenskem trgu 
za ljubitelje motošporta predstavil tudi posebno različico 
vozila Adam Motorsport Edition, ki je na voljo pri vseh inačicah 
modela Adam. Njegova vstopna različica je na voljo za 9.690 
evrov, za doplačilo 310 evrov pa kupec novega Adama prejme 
Motorsport Edition paket, ki vključuje set nalepk za polepitev 
vozila, Adam Rally fan paket (kapa in majica s podpisom Tima 
Novaka) in Adam Rally trening dinamične vožnje.

DOMAČE NOVOSTI

Opel Adam R2 reli
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DOMAČE NOVOSTI

Pred prenovo EcoSport ni bil ravno najbolj priljubljen 
mestni križanec. Vse skupaj so prodali 20 modelov, 
ima pa sedaj po popolni prenovi v rokah vse karte, da 
postane eden izmed popularnejših. Prenova je bila 
temeljita tako navzven kot znotraj. Pri Fordu pravijo, da 
so zamenjali več kot 2.300 delov. Zunanji videz so bolj 
približali večji Kugi, z novo prednjo masko, s popolnoma 
novima odbijačema spredaj in zadaj, z novimi žarometi in 
z odstranitvijo rezervne pnevmatike na vratih prtljažnih 
vrat, ki je bila zaščitni znak EcoSporta in si jo je še vedno 
mogoče omisliti kot opcijo.
Kljub temu da na zadku v osnovi ni več rezervne 
pnevmatike, so ohranili odpiranje prtljažnih vrat v vstran, 
kar nikoli ni bilo najbolj praktično, saj odpiranje v tem 
primeru zavzame veliko več prostora.
Prenovljeni EcoSport se lahko pohvali z največjo 
oddaljenostjo karoserije od tal v svojem razredu, ki znaša 
19 cm. Tako bo pripravljen zapeljati tudi na kakšen bolj 
grob teren, pri čemer mu bo pomagal štirikolesni pogon, 
ki bo na voljo zgolj v kombinaciji z novim dizelskim 
1,5-litrskim motorjem EcoBlue, ki prihaja konec leta. 
Razvil bo 125 KM in 300 Nm navora in tako zamenjal 
obstoječi 1,5-litrski TDCi s 100 KM.
EcoSport je zaenkrat na voljo z 1.0 motorjem EcoBoost v 
različicah s 125 in 140 KM ter z dizelskim motorjem 1.5 
TDCi s 100 KM, ki si ga je mogoče omisliti zgolj z ročnim 
6-stopenjskim menjalnikom. Preostale bencinske 
različice je mogoče kombinirati tudi s samodejnim 
6-stopenjskim menjalnikom.
Na voljo je skupno pet paketov opreme, že poznani 
Trend, Style in Titanium ter športno obarvana paketa ST-
Line in ST-Line Black Edition.
Notranjost EcoSporta je praktično identična tisti v novi 
Fiesti. Od drugega paketa dalje je serijsko na voljo 
sistem SYNC 3, bodisi s 6,5- bodisi z 8-palčnim osrednjim 
zaslonom na dotik. 

Ford EcoSport
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Dan prihodnosti v BTC Cityju

Pod okriljem TEN-T Days 2018, največjega in najbolj 
pomembnega dogodka v Evropi na področju pametne, 
trajnostne in varne mobilnosti, ki je med 25. in 27. aprilom 
potekal v Ljubljani, je BTC City Ljubljana gostil dogodek 
Dan prihodnosti. Dogajanje, ki sta ga organizirala 
družba BTC in AV Living Lab s partnerji, so zaznamovali 
avtonomna vožnja, električna mobilnost in predstavitev 
novega plačilnega sistema EliPay, ki omogoča plačevanje 
s kriptovaluto v fizičnem svetu. Dogodek je odraz 
priznanja organizatorjem, da na slovenskih tleh v BTC 
Cityju Ljubljana razvijajo infrastrukturo, ki je napredna 
in primerna za testiranje tehnologije za mobilnost 
prihodnosti. Na Dnevu prihodnosti je bila na slovenskih 
tleh prvič predstavljena avtonomna vožnja. Obiskovalci 
so se na Ameriški ulici lahko popeljali s samovozečim 
vozilom Navya, avtonomna vozila pa so predstavili 
še proizvajalci BMW, Audi in Mercedes. Dogodek je 
zaznamovala otvoritev živega učnega okolja za razvoj 
sodobnih rešitev in tehnologij AV Living Lab v BTC Cityju 
Ljubljana. Poleg tega je Telekom Slovenije predstavil 
priložnosti, ki jih prinaša peta mobilna generacija (5G), 
Zavarovalnica Triglav je predstavila varno mobilnost, 
Petrol električno mobilnost, Magna Steyr ustvarjanje 
podatkovnega okolja z naprednimi tehnologijami za 
avtonomna vozila, predstavniki podjetja Eligma pa 
so predstavili nov plačilni sistem EliPay, ki omogoča 
plačevanje s kriptovaluto v fizičnem svetu. Dneva 
prihodnosti so se udeležili tudi visoki domači in tuji 
politični predstavniki ter gospodarstveniki, kot mag. 
Violeta Bulc, evropska komisarka za mobilnost in promet, 
in gostitelja Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC, 
in Daniel Avdagič, direktor družbe AV Living Lab.

Matjaž Tomlje in Jože Mermal
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Volkswagen namerava speljati največje 
preoblikovanje podjetja, odkar je ta pod 
vajetmi bivšega direktorja Ferdinanda Piecha 
postal koncern številnih avtomobilističnih in 
motociklističnih znamk. Te namreč nameravajo 
družiti v tri skupine (Volume, Premium in Super 
Premium), pri čemer so za pomoč zaprosili dr. 
Herberta Diessa, ki zamenjuje Matthiasa Müllerja 
na položaju generalnega direktorja. Ti načrti 
so del Volkswagnove strategije za prihodnost, 
s katero želijo največje nemško podjetje na 
področju avtomobilizma spremeniti v vodjo na 
področju čistih vozil in se tako čimbolj oddaljiti od 
emisijskega škandala iz leta 2015.

Nov šef Volkswagna

Papežev Huracán RWD

ZANIMIVOSTI

V zadnjih letih je bil menedžment Formule 1 
kritiziran zaradi uporabe t. i. grid deklet, ki nosijo 
številke voznikov, saj naj bi šlo za seksistično 
prakso. Zato so se odločili posloviti od te tradicije, 
a kljub temu se pomanjkljivo oblečenih lepotic ne 
bodo tako zlahka znebili. Organizatorji monaške 
dirke namreč zahtevajo, da bodo grid dekleta, 
sponzorirana s strani švicarskega urarja TAG 
Heuer, še vedno del dirkaškega spektakla. Željo 
po ohranitvi krasotic so izrazili tudi organizatorji 
velike nagrade Singapurja in Rusije, ki lobirajo 
odgovorne, da bi jim dovolili nadaljevanje te 
prakse.

Grid dekleta v Formuli 1

Lanskega novembra je Lamborghini papežu 
Frančišku podaril unikatnega Huracána RWD, ki 
ga je njegova svetost dala na dražbo, vse prihodke 
pa bo podarila v dobrodelne namene. Sedaj je 
le prišel čas za prodajo posebnega Lambota, ki 
so ga pripravili v personalizacijskem oddelku Ad 
Personam, kjer so si zamislili kombinacijo bele 
in zlate, ki se poklanja barvam Vatikana. Analitiki 
ocenjujejo, da bodo avtomobil 12. maja na dražbi 
hiše Sotheby’s prodali za kar 350 tisoč evrov. 
Zagotovo potencialnih strank z globokimi žepi ne 
bo manjkalo, še posebej, ker gre za dober namen.
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70 let Land Roverja

Land Rover začenja praznovanja ob 70-letnici s 
posebnim podvigom. V sneg 2.700 metrov visoke 
gore v francoskih Alpah so namreč vrezali skico 
originalnega Defenderja, ki se razteza 250 metrov 
v širino. Unikatno snežno umetnino so pospremili 
z naznanitvijo, da si je 30. april treba rezervirati za 
počastitev svetovnega dneva Land Rover. Takrat 
je namreč minilo točno 70 let, odkar se je prvotni 
Land Rover na amsterdamskem avtomobilskem 
salonu pokazal svetu. Na dogodku so predstavili 
zgodbo modela, ki je zaživel po koncu 2. svetovne 
vojne in nato postal eden najljubših 4x4 vozil na 
planetu s 7 milijon prodanimi enotami.

Lanskega septembra so pri Aston Martinu naznanili 
partnerstvo s proizvajalcem podmornic Triton in 
pokazali futuristični prototip, imenovan Project 
Neptune. Po nekaj mesecih načrtovanja so izpilili 
hidrodinamiko, zunanji stil in notranji ambient 
podmornice, ki bo nosila ikonična Astonova krila. 
Finalni produkt, ki bo svetovni debi doživel že v 
letošnjem letu, se bo lahko potopil do globine 
500 metrov z dvema potnikoma in pilotom 
na krovu, prav tako bo nudil personalizacijo 
preko Astonovega oddelka za posebna naročila. 
Navtično plovilo prekrasnih proporcij bo imelo 
izredno omejeno proizvodnjo, zato se morajo 
potencialni kupci kar postaviti v vrsto.

Aston Martinova podmornica

Razkrita cena Polestar 1

Polestar je junija napovedal odcepitev od Volva. 
Temu je v oktobru sledilo razkritje njihovega 
prvega modela, zmogljivostnega hibrida, ki 
razvija 600 konjskih moči in 1.000 Nm navora, 
ob tem pa nudi 150 km brezemisijskega dosega, 
kar je zaenkrat največ med hibridi. Na avtosalonu 
v Pekingu so Švedi naposled povedali, koliko bo 
stal privlačno zasnovani Polestar 1; na stari celini 
bo treba zanj odšteti 155 tisočakov. Poleg tega so 
napovedali, da bodo naslednje leto lansirali nov 
produkt, srednjevelikega električarja, ki bo slišal na 
ime Polestar 2. 
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BMW serija 8

Med leti 1989 in 1999 je osmica veljala za zastavonošo bavarske znamke. Izdelanih je bilo sicer samo 31.062 modelov, 
zato je bil avtomobil še toliko bolj poželjiv in ga danes označujemo za legendarnega. BMW je leta 1999 serijo 8 umaknil iz 
prodajnega kataloga, medtem pa sta se v razredu prestižnih športnih kupejev dobro namestila Bentleyjev Continental GT 
in Mercedesov CL, zdaj znan kot S Coupe.
Toda kaj kmalu bo napočil čas, ko bo BMW v spopad premium predstavnikov 21. stoletja poslal nov model, ki bo ponosno 
nosil oznako serija 8 in tako zopet prevzel vlogo znamkine zastavonoše. Še pred lansiranjem v naslednjih mesecih 
so nas Bavarci razveselili s kupčkom fotografij zakamufliranega vozila med njegovim testiranjem v Veliki Britaniji, kjer 
izpopolnjujejo vodljivost avtomobila, ki bo združeval vrhunsko zmogljivost z udobjem na daljših potovanjih.
Glavno vlogo v novi seriji bo igral BMW M850i xDrive Coupe, ki uteleša vse želje ljubiteljev vroče pločevine. Luksuznega 
športnika bo poganjal popolnoma prenovljeni osemvaljnik, ki je sicer enako težak kot predhodni motor, vendar je njegova 
moč povišana na vznemirljivih 530 konjskih moči, maksimalni navor pa navit na 750 Nm, dostopnih že pri 1.800 vrtljajih 
na minuto. Idilično delovanje bodo omogočali 8-stopenjski športni menjalnik s skrajšanimi prestavnimi hodi, inteligentni 
štirikolesni pogon, aktivni zaklep zadnjega diferenciala in prilagodljivo vzmetenje M. Uf, že komaj čakamo.
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Audi je model E-Tron Vision Gran Turismo sicer 
zarisal ekskluzivno za virtualne dirke na Playstation 
4, toda sedaj je povsem električni dirkalnik 
pripravil za realni svet, kjer bo uporabljen kot 
dirkalni taksi v Formuli E. Ker električna mobilnost 
vedno bolj pridobiva na pomenu, so se pri znamki 
iz Ingolstadta odločili razviti unikaten električni 
bolid, baziran na Audijevem dirkaču iz kultne 
videoigre Gran Turismo. V zgolj enajstih mesecih 
je nastal končni produkt, ki bo na dirkah serije 
Formula E prevažal goste znamke štirih ovalov. 
Prvi srečneži so se v E-Tron Vision Gran Turismu 
zapeljali na sedmi preizkušnji sezone, ki je potekala 
v prestolnici Italije.

Audi E-Tron Vision Gran Turismo

Porsche Cayenne E-Hybrid

NOVOSTI

Na osrednjem avtosalonu v Ljudski republiki 
je Bentley razkazal novo različico Bentayge, 
opremljeno s turbopolnjenim osemvaljnim 
motorjem, ki iz 4,0-litrske prostornine iztiska 542 
KM in 770 Nm navora. SUV, ki združuje znamkin 
značilni luksuz s športno zmogljivostjo, bo tako 
iz mirovanja do sto poskočil v 4,5 sekunde in 
nadaljnje vlekel do 290 km/h. Svež dodatek družini 
Bentayga prinaša še nove karbonsko-keramične 
zavore in tri nove možnosti notranjosti, izmed 
katerih se njegovemu dinamičnemu karakterju 
najbolj dopade karbonska različica, kombinirana s 
sivim usnjenim oblazinjenjem z rdečimi šivi.

Bentley Bentayga V8

Znamka iz Stuttgarta razširja svojo paleto 
elektrificiranih vozil z novim Cayennom E-Hybrid, 
priključnim hibridom, ki združuje odlično 
dinamičnost z maksimalno učinkovitostjo. 
Trilitrskemu motorju V6 so dodali električno enoto 
in tako skupno moč dvignili na kar 462 konjskih 
moči. Priključno-hibridna tehnologija omogoča 
pospeševanje velikega SUV-ja do stotice v 
petih sekundah in nadaljevanje pohoda do 253 
km/h. Ob tem bo Cayenne zmožen prevoziti 44 
kilometrov ob hitrosti do 135 km/h brez oddajanja 
škodljivih emisij.

Avto+šport  15  
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Jaguar XE Sport in ledena steza

Po tem, ko je povedel Madžarsko do zlata na letošnjih zimskih olimpijskih igrah, je hitrostnega drsalca Shaolin Sándor 
Liuju čakal nov izziv. Vedel je, da premagati Jaguarja XE 300 Sport na 3-kilometre dolgi ledeni stezi na Nizozemskem ne 
bo mala malica. V najboljšem poskusu je razdaljo premagal v 4 minutah in 4 sekundah in bil s svojo predstavo zadovoljen. 
A ko je Jagova športna limuzina štartala, je vedel, da bo ta kljub zahtevni ledeni podlagi hitrejša. In res je ciljno črto 
prečkala točno minuto prej, pri čemer je dosegla povprečno hitrost 59 km/h. S tem podvigom je britanska znamka 
pokazala zmogljivost svoje različice 300 Sport, ki pod pokrovom skriva 2,0-litrskega bencinarja s 300 konjskimi močmi in 
400 Nm navora. Seveda brez štirikolesnega pogona, odličnega oprijema in dinamične vodljivosti ne bi šlo. Poleg modela 
XE bosta športne nadgradnje po želji kupca deležna tudi predstavnika XF v limuzinski in karavanski varianti, vsi bodo tako 
prejeli močnejšo pogonsko enoto in številne unikatne elemente. Zunaj bodo na zmogljivost pod pokrovom nakazovala 
temno siva zunanja ogledala, zadnji spojler in obroba maske, kot tudi večja platišča ter znački 300 Sport na ritki in obrazu. 
Temno notranjost bodo medtem popestrili rumeni šivi, kromirani detajli in naslonjala za glavo z vtisnjenim simbolom.

Prva dirka za svetovno prvenstvo 
prototipov WEC se je prvi majski vikend 
odvila v Spa Franchochampu. Že po 
treninigih je bilo jasno, da Toyoti ne 
bo nihče kos. Španski dirkač Formule 
1 Fernando Alonso se je po lanskem 
nastopu na Indy 500 odločil poizkusiti 
srečo s hitrimi prototipi. In prav se je 
odločil, saj je že na prvi dirki zmagal 
v favorizirani Toyoti s sovoznikoma 
Buemijem in Nakajimo v hibridnem 
prototipu LM P1 Toyoti TS 050.  Po 
šestih urah dirke sta slavili dve Toyoti, 
tretji pa je bil prototip Rebellion.

Rezultati :
1. #8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 Hybrid (Alonso/Buemi/Nakajima) 
2. #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 Hybrid (Conway/Kobayashi/Lopez)
3. #3 Rebellion Racing Rebellion R13 Gibson (Beche/Laurent/Menezes)

Naslednja dirka prvenska WEC bo legendarna dirka 24 ur Le Mansa, ki bo potekala 16.-17. junija.

Alonso s Toyoto osvojil 6 ur Spa

McLaren 570GT MSO Cabbeen

Na avtosalonu v Pekingu je britanski 
McLaren predstavil model 570GT, nadgrajen 
s strani oddelka za posebna naročila MSO in 
uglednega kitajskega oblikovalca Ziming 
Yanga, znanega tudi kot Mr. Cabbeen. Ta 
je namesto modnih kosov oblačil tokrat 
imel možnost personalizirati športno vozilo, 
kateremu je namenil značilne kitajske 
elemente. Tako občudovalce najprej 
pozdravi unikaten motiv zmaja, ki je bil ročno 
naslikan na vrata avtomobila. V odtenek 
zlate so pobarvali tudi 15-kraka platišča in 
zavorne čeljusti, kombinacijo črno-zlate so 
prenseli tudi v interier. Tam najdemo dve 
čudoviti vezenini zmaja, ki ju je ustvarila 
priznana umetnica, ki že štiri desetletja 
ohranja tradicijo Chao vezenin. Vozilo, ki 
se poklanja kitajski kulturni dediščini, bo 
zaživelo v le petih enotah, za katere so se 
najverjetneje že stepli McLarnovi dolgoletni 
kupci in zbiratelji.

zanimivostI
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Časomer TAG Heuer Connected Red Bull Racing

Vse, ki si želite omisliti prav posebno pametno uro, 
bo razveselila novica, da je švicarski urarski gigant 
TAG Heuer pripravil vpadljivo inačico, ki se poklanja 
partnerstvu z moštvom Red Bull v najprestižnejšem 
športu na svetu, Formuli 1. Uradni časomerilec divjih 
bikov je inspiracijo iskal v dirkalniku RB14, za katerim 
v letošnji sezoni sedita odlična dirkača Daniel 
Ricciardo in Max Verstappen. Tako je prav primerno, 
da sta oba dobila svoj športni modro-rdeči primerek, 
ki ga bosta razkazovala na vseh velikih nagradah in s 
tem promovirala TAG Heuer.

18  Avto+šport

Časomer Porsche Design Chronotimer Flyback

Že od leta 1972 si lahko ljubitelji Porschejev omislijo 
merilce časa, ki so prav tako precizni in dizajnerski 
kot cestne zverine iz Stuttgarta. Sedaj je pred nami 
najnovejši primerek ekskluzivne kolekcije Chronotimer, 
ki je prava športna ura. To dokazuje ohišje iz vzdržljivega 
titana, karbonska številčnica in funkcija fly-back, s katero 
je mogoče štoparico z enim pritiskom ustaviti, resetirati 
in ponovno zagnati. Oblikovalci so se odločili časomer 
dopolniti s črnim paščkom z rdečimi šivi, narejenim 
iz enakega usnja, kot ga uporabljajo v interierjih vozil 
Porsche. Športno-elegantni kronograf bo na voljo od 
junija dalje, zanj pa bodo zahtevali dobrih pet tisočakov.

VOZNIKOVI MODNI DODATKI

OGLAS
given
nov

Časomer Bell & Ross R.S. 18

Leta 2016 so urarji Bell & Ross postali uradni časomerilci 
moštva Renault Sport v Formuli 1 in tako sta pričeli 
sodelovati ti uspešni francoski znamki. Prvi sadovi 
partnerstva so se realizirali v obliki merilcev časa, odetih 
v prepoznavni barvi Renaulta, sedaj pa so nas presenetili 
s tremi novimi kreacijami, ki se zgledujejo po eni ključnih 
komponent dirkalnika F1 – po šasiji. Njeno kompleksno 
zasnovo, ki združuje lahko težo z izjemno rigidnostjo, so 
prenesli v svet visokega urarstva, kjer jo reprezentira ohišje 
ure. Pri njenem načrtovanju so uporabili visokozmogljiv 
titan in številne detajle, ki slavijo duh motošporta.
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MAYBACHOV
DELUX
SUV
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naj bi na losangeleški avtosalon v novembru 
pripeljali velikega SUV-ja GLS, obdelanega s strani 
Maybacha, ki bi zadostil prefinjenemu okusu 
kupcev, ki povprašujejo le po izdelkih na najvišji 
mogoči ravni.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

interier dodelan v piko. In res fotografije razkrivajo 
sofisticiran ambient, nadgrajen z ambientalno 
osvetljavo in elementi v rose gold barvi, zaradi 
bogate kulture pitja čaja v Ljudski republiki, pa so 
med zadnja sedeža umestili tudi ličen čajni set.
Trenutno je na globalnem trgu iz palete Mercedes-
Maybacha mogoče naročiti samo razred S v 
inačicah 560 4MATIC in Pullman, toda Nemci 

Dolgo pričakovan 
Maybachov premium 
SUV so krstili kot Vision 
M e r c e d e s - M a y b a c h 

Ultimate Luxury in kot že razkriva 
ime, je študija bazirana na 
kupejevskem konceptu Vision 
Mercedes-Maybach 6, ki smo 
ga spoznali poleti 2016. Nato 

je leto kasneje sledila njegova 
brezstrešna inačica, sedaj pa je 
čas za delux SUV-ja, ki bi v prvi 
vrsti konkuriral obstoječi Bentley 
Bentaygi in prihajajočemu Rolls-
Roycu Cullinanu. Vision Mercedes-
Maybach Ultimate Luxury zaenkrat 
ostaja zgolj oblikovalska vaja, s 
katero želijo pritegniti premožne 

kitajske kupce, ki so ključni za 
globalni uspeh Maybacha. Vseeno 
so si zamislili, kakšen pogonski 
sklop bi poganjal to študijo, in 
sicer gre za štiri električne motorje 
s skupno močjo kar 728 KM, ki 
omogočajo štirikolesni pogon.
Če so že v oznako postavili “Ultimate 
Luxury” smo lahko ziher, da je 

Po mesecih ugibanj in špekulacij je pred nami Mercedesova najnovejša študija, v kateri 
so Maybachovo filozofijo vrhunskega luksuza prvič prenesli na športnega terenca, 
zamišljenega kot električno vozilo s 738 konjskimi močmi.
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NOVI FOCUS
V  PETIH

preoblekah

Ford Focus

Najbolj dovršenega Focusa doslej so pri Fordu zasnovali iz ničle, da bi ustvarili vrhunskega 
tekmovalca v evropskem segmentu srednje velikih avtomobilov. Šli so korak dlje tako na 
področju tehnologije kot tudi udobja, prostornosti in celotne vozne izkušnje.



Zunanji dizajn hečbeka je 
definitivno samozavesten 
in moderen na račun nove 
oblikovalske filozofije, ki 

se osredotoča na človeka in tako 
kombinira zelo všečno obliko s 
funkcionalnostjo. Focus je odrastel 
in pridobil športnejšo silhueto, ki 
so jo oblikovalci dosegli s pomikom 
stebričkov A proti zadnjemu delu. 
Prav tako so podaljšali pokrov 
motorja in ustvarili proporce za 

eleganten, a hkrati dinamičen izgled. 
Več prostornosti v interierju so 
omogočili s povečanjem medosne 
razdalje, ki je dovolilo še namestitev 
večjih pnevmatik. Na načrtovanje 
je močno vplivalo tudi usmerjanje 
zračnega toka okoli vozila, ki je 
obrodilo odličen rezultat – novi Focus 
se pohvali z največjo aerodinamično 
učinkovitostjo v razredu.
Seveda lahko kupci videz avtomobila 
še prilagodijo z izbiro linije opreme; 

poleg že poznanih izvedenk Trend, 
ST-Line in Titanium bosta prvič na 
voljo prestižna različica Vignale in 
crossover inačica Active, ki ima večji 
odmik od tal in nameščene vpadljive 
temne zaščitne obloge blatnikov.
Veliko vlogo v prenovi igrajo tudi 
napredne tehnologije, ki vozniku 
olajšujejo življenje. Najprej naj 
omenimo prilagodljivi tempomat, 
izboljšan s funkcijo Stop & Go, s 
prepoznavanjem znakov z omejitvijo 

hitrosti in z usmerjanjem v sredino voznega pasu, ter 
prilagodljive sprednje žaromete, ki sedaj predvidevajo 
ovinke in svetilnost samodejno prilagajajo za 
maksimalno vidljivost že ob vstopu v ovinek in ne šele 
po voznikovem obračanju volana. Da bo parkiranje 
manj stresno, medtem skrbi aktivni parkirni pomočnik 
2, ki omogoča povsem avtomatizirane parkirne 
manevre s pritiskom na stikalo. Tehnološke nadgradnje 
zaključuje pomoč krmiljenja pri izogibanju oviram, prav 
tako je Focus kot prvi evropski model modrega ovala 
opremljen s head-up zaslonom, ki vozniku pomembne 
informacije prikazuje v njegovem vidnem polju, da se 
lahko ta povsem osredotoči na promet.
Focus, ki so ga od lansiranja prve generacije v letu 1998 
po svetu prodali v več kot 16 milijonih enot, bo tudi 
tokrat na voljo s široko paleto bencinskih in dizelskih 
motorjev, katero dopolnjuje novi osemstopenjski 
avtomatik, ki ga je mogoče upravljati preko 
ergonomskega vrtljivega gumba.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Nova generacija 
Fordovega hečbeka 

Focusa bo prvič 
na voljo v prestižni 
preobleki Vignale in 

kot križanec Active.
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Lexus ES

Kljub temu da je ES Lexusova uveljavljena in popularna limuzina, ki je zaživela že v 
sedmi generaciji, bo sedaj na naših tleh na voljo prvič. Pri luksuznem podaljšku Toyote 
si nadejajo, da bo poleg zvestih strank prepričala tudi novo skupino kupcev, ki doslej še 
niso razmišljali o nakupu Lexusa.
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Za osnovo so vzeli novo platformo GA-K, ki 
je omogočila rigidnost telesca, prav tako pa 
oblikovalcem pustila proste roke pri snovanju 
nove generacije. Preko zunanje postave so 

želeli izraziti novo pridobljene dinamične sposobnosti 
avtomobila, zato so si zamislili čustven dizajn, ki vzbuja 
reakcijo s strani ogledovalca. Avtomobil so podaljšali, 

na področju zmogljivosti, kajti pridobila je adaptivno 
vzmetenje, športni vozni način, kot tudi novo hibridno 
pogonsko enoto, ki združuje 2,5-litrski štirivaljni motor 
z elektrificirano enoto, kateri skupaj dostavljata 215 
konjskih moči.
Sedmo, a za nas prvo generacijo ES-a, s katero želi Lexus 
do leta 2020 doseči letni prodajni cilj sto tisoč novih vozil 
na evropskih tleh, bomo spoznali konec leta, ko se bo 
zapeljala v prodajne salone.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

prostor za potnike na zadnjih sedežih, medtem ko so 
kokpit z 12,3-palčnim multimedijskim zaslonom usmerili 
k vozniku, da se lahko ta povsem osredotoča na cesto. 
Kupci modela F SPORT bodo deležni še posebnih 
tridimenzionalnih metalik detajlov, ki jih je navdihnila 
dolgoletna japonska tradicija izdelovanja mečev.
Srednjevelika luksuzna limuzina je napredovala tudi 

znižali in razširili za mogočnejšo prezenco na cesti, 
hkrati pa na račun daljše medosne razdalje omogočili 
izredno všečne proprocije. Lahko rečemo, da so model 
ES transformirali iz klasičnega elegantnega predstavnika 
v bolj provokativnega športnika z drznimi ostrimi 
linijami. To je še posebej očitno pri inačici F SPORT, ki bo 
premierno na voljo za ES.
Kabina japonskega ES-a je med poznavalci znana 
po svojem udobju, kar so želeli z novo generacijo še 
nadgraditi. Kljub nižji strešni liniji so ohranili velikodušen 
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BMW-jeva divizija M je po ponesrečenem predčasnem razkritju še 
uradno pokazala športnika M2 Competition, ki je prejel 405-konjski 
šestvaljnik iz večjega brata M4.

M
IGRACA
DIVIZIJE

B M W  M 2  C o m p e t i t i o n
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Vroči novinec bo zamenjal svojega predhodnika M2 Coupé, od katerega se sicer ne razlikuje kaj preveč. V oči najprej 
pade reviziran obraz s preoblikovanimi ledvičkami in z večjimi režami za zajem zraka, ki prispevajo k boljšemu 
hlajenju motorja. Toda nekaj sprememb je doletelo tudi bok in zadek vozila. K športnemu izgledu namreč 
prispevajo aerodinamična ogledala, štiri okrogle izpušne cevi in 19-palčna platišča z izpopolnjenimi zavorami.

Minimalne modifikacije je prejel tudi kokpit, kjer so 
glavna atrakcija školjkasti sedeži z integriranimi naslonjali 
za glavo, okrašenimi z iluminirano značko M2. Pravi 
občutek, da sediš v produktu slovitega BMW M-a, bodo 
pričarali še detajli, kot so rdeče stikalo za prižig, varnostni 
pasovi z značilnimi tribarvnimi črtami M in športen volan 
z gumbi M, ki shranijo osebne preference voznika.
Največja novost se torej skriva pod kožo; M2 Competition 
je prejel preurejeno različico 3,0-litrskega šestvaljnika z 
dvema turbinama, ki biva tudi v sorodnikih M3 in M4. Na 
račun 410 konjskih moči in 550 Nm navora kompaktni 

športnik do stotice pridrvi v 4,2 sekunde oziroma okrogle 
štirice, če bo kupec namesto purističnega ročnega 
menjača izbral 7-stopenjskega avtomatika z dvojno 
sklopko. Bavarci so najvišjo hitrost elektronsko omejili na 
250 km/h, a tisti, željni še nekaj več, bodo s paketom M 
Driver’s Package pospeševanje lahko nadaljevali vse do 
280 km/h.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

“ M2 Competition je prejel preurejeno različico 
3,0-litrskega šestvaljnika z dvema turbinama, 

ki biva tudi v sorodnikih M3 in M4

“
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Mercedes-Benz A L Sedan



Ta mesec bo v evropske prodajne salone trikrake zvezde 
zapeljala sveža generacija hatchbacka razreda A, še 
pred tem pa je Mercedes na svojem največjem tržišču 
pokazal novega predstavnika kompaktne modelne 
družine, ki bo z daljšo medosno razdaljo namenjen zgolj 
Kitajcem. A nič ne de, tudi k nam namreč v drugi polovici 
leta prihaja prilagojen limuzinski A.

Tudi v lanskem letu je 
Mercedes-Benz zabeležil 
najvišjo prodajo v Ljudski 
republiki, kjer je svojo 

mečko prevzelo več kot 600 tisoč 
kupcev, s čimer so postavili nov 
rekord. Nič nenavadnega potem, 
da želijo svojo ponudbo na 

skupaj ustvarjajo športno podobo.
Interier je kot pri bratu 
popolnoma nov in se zgleduje 
po najprestižnejšemu razredu 
S, iz katerega si je sposodil tudi 
najnovejše varnostno-asistenčne 
tehnologije. Ker je ciljna skupina 
na Kitajskem mlada in vedno rada 

Kitajskem razširiti in si tako odrezati 
še večji kos pogače. Glede na 
uspeh kompaktnega razreda so se 
odločili samo za lokalno prebivalstvo 
ustvariti posebno podaljšano 
limuzino razreda A, ki je prvi tovrstni 
model v segmentu.
Pri snovanju avtomobila je bila 

povezana s svetom, so vgradili 
intuitivni infotainment sistem 
MBUX, ki omogoča personalizirano 
digitalno izkušnjo.
Dinamično zasnovano vozilo, ki je 
premiero doživelo na nedavnem 
avtosalonu v Pekingu, bodo prav 
tako proizvajali v prestolnici v sklopu 

ključna predpostavka več prostora 
za potnike na zadnjih sedežih, zato 
so medosno razdaljo hatchbacka 
raztegnili za 60 mm. Kakopak so pri 
tem ostali zvesti oblikovni filozofiji 
čutne izčiščenosti, ki jo opredeljujejo 
puristične linije, kratki previsi, nizek 
pokrov motorja in ozki žarometi, ki 

partnerstva z BAIC Motor, lansiranje 
pa bo sledilo konec leta. Takrat bomo 
uzrli tudi različico avtomobila, ki bo 
prilagojena potrebam kupcev na 
stari celini, in s tem bo Mercedesova 
kompaktna prodajna paleta 
počasi rasla na zamišljenih osem 
predstavnikov.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Prejšnji mesec smo spoznali novo limuzino A6, sedaj pa se je na 
sceno pripeljal še njegov privlačni karavanski brat, ki bo s svojo 

vsestranskostjo zadovoljil družine, ki rade potujejo, in hkrati 
voznika, ki želi krotiti agilno, dinamično in zmogljivo vozilo.

Audi A6 Avant
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povečano notranjostjo v primerjavi s 
predhodnikom, z več prostora za komolce in 
kolena kot konkurenca, in z radodarnim prtljažnim 
prostorom 565 litrov (ob podrtju sedežev 1.680 

l), do katerega se že serijsko dostopa elektronsko, je 
vsakdanja uporabnost pri skoraj 5-metrskem A6 Avantu 
ključnega pomena. A to ne pomeni, da so oblikovalci 
žrtvovali izgled vozila. Nasprotno, po našem mnenju so 
pri Audiju pripravili enega lepših karavanov na tržišču. 
Z ostrimi linijami in s čudovito silhueto so namreč 
zagotovili privlačnost z vseh zornih kotov.
Da se bo A6 Avant peljal tako dobro kot izgleda, so 
ga opremili z udobnim, a športnim vzmetenjem ter s 
štirikolesnim pogonom. Prav tako so vse pogonske enote 
uskladili z blagim hibridnim sistemom za doseganje nižje 
porabe goriva.

Kot se spodobi za premijskega predstavnika Audija, je 
karavan pridobil številne asistente, povsem digitalni 
sistem infotainment in elegantno, minimalistično 
zasnovano notranjost.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: iSC
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Redefinicja
luksuza

V o l v o  S 9 0  A m b i e n c e  C o n c e p t



Kot prvi avtomobilski proizvajalec je Volvo ustvaril interier, ki potnikom ponuja čutno 
izkušnjo z združevanjem vizualnega, slušnega in vohalnega zaznavanja. Študija, ki se 
osredotoča predvsem na dobro počutje potnikov na zadnjih sedežih, je bazirana na 
premium poslovni lumuzini S90 Excellence in se temu primerno imenuje S90 Ambience 
Concept.

Pri načrtovanju so raziskovali, 
kako se ljudje počutijo 
v avtomobilu in kako 
dobra atmosfera v njem 

pripomore k dvigu razpoloženja. 
Volvo, do sedaj znan po svojih 
varnostnih tehnologijah, želi 

namreč postati vodilni na širšem 
področju skrbi za človeka. Tako 
hoče poleg izbire materialov in 
opreme kupcu ponuditi možnost, 
da si po svojih potrebah prikroji 
ambient v njihovem vozilu.
Pri Volvu trdijo, da se avtomobil 

lahko poveže s čuti potnikov. Kako? 
Ti lahko preko intuitivne aplikacije 
za pametni telefon povsem 
personalizirajo razpoloženje v 
vozilu ali pa izberejo eno od 
sedmih že nastavljenih vizualnih 
tem, perfektno usklajenih z zvokom 

in vonjem. Prvi izmed čutnih elementov 
– vizualni, transformira strop limuzine S90 
glede na izbrano temo. Med možnosti so 
uvrstili severne luči, skandinavski gozd, 
labodje jezero, arhipelag in dež, od katerih 
vsaka zagotavlja drugačno izkušnjo, od 
sproščujoče do poživljajoče. Ponudbo 
so zaokrožili z nočno različico, odlično za 
počitek, in s temo, oklicano svoboda, ki 
poskrbi za dvig energije.
Z izbrano vizualno prvino se skladata zvok, 
ki se predvaja preko premijskega zvočnega 
sistema Bowers and Wilkins, in ena izmed 
štirih po meri narejenih dišav znamke Byredo, 
ki se diskretno sprošča iz portala v centralni 
konzoli.
Unikatna izkušnja trenutno ostaja zgolj 
koncept, a pri Volvu so izrazili zanimanje, 
da bi jo v prihodnosti vgradili v serijske 
modele S90 Excellence, predvsem na za njih 
ključnem kitajskem trgu, kjer so lani prodali 
več kot 100 tisoč vozil.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Pri Volvu so idejo 
luksuza popeljali 

na nov nivo v 
spektakularni študiji 

S90 Ambience.
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PRESTIZ PO 
ITALIJANSKO

Test: Maserati Levante 

Trend športnih terencev je zajel tudi znamko Maserati in v skladu s svojo tradicijo so 
svojega prvega SUV-ja poimenovali po vetru. Sliši na ime Levante.
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Tako je v segmentu premium športnih kvazi 
terencev lansko leto dobesedno zapihal nov 
vetrič, ki s svojim italijanskim šarmom na 
cesti lepo izstopa iz konkurence, ki jo krojijo 

predvsem Cayenne, X6, GLE Coupe, Velar in podobni.
Ko bo peljal mimo vas, ga boste res težko spregledali, 
še posebej takrat, ko boste v vzvratnem ogledalu 
na avtocesti zagledali velikansko masko z osmimi 
pokončnimi kromanimi palicami, v sredini pa zajeten 

od tal občutno poveča. Takšen Maserati bo 
vseeno redkeje videl pravi teren, kljub temu da 
je serijsko opremljen s štirikolesnim pogonom, 
ki v osnovi navor pošilja zadnjemu kolesnemu 
paru, do 50 % pa ga po potrebi prenese tudi na 
prednji kolesi. Tako služi predvsem izboljšanju 
lege na cesti in res dobremu oprijemu tudi v 
slabših razmerah.

Motor, ki se vrti v Levanteju, ni ravno v skladu z Maseratijevo 
tradicijo. Tale testni ima namreč v sebi trilitrski dizelski šestvaljnik, 
ki iz sebe iztisne 275 KM in kar 600 Nm, kar pomeni, da se do 
stotice izstreli v 6,9 sekundah in doseže končno hitrost pri 230 
km/h, kar je povsem spodobno za 2,2 toni težak SUV. In ker so 
Maseratijeva vozila znana po svojem močnem zvoku, so inženirji 

logotip trizoba. Prednji del Levanteja izgleda zares 
agresivno. Pokrov motorja je izredno dolg, na prednjih 
bokih so tudi značilne tri zračne reže, na zadnjih bokih 
pa je Maseratijev simbol. Zadek deluje v primerjavi s 
prednjim delom nekoliko bolj umirjeno, a pravo mero 
športnosti dodajo štiri izpušne cevi, po dve na vsaki strani. 
Kot celota gledano, je iz zunanjega vidika vsekakor eden 
izmed lepših in drznejših na svojem polju.
V dolžino meri kar pet metrov, a s svojo športno zaobljeno
silhueto mere kar prijetno skriva, a se vso metražo in 

predvsem kilažo, tehta kar 2,2 toni, dobro čuti med ovinki 
in predvsem ob močnejšem zaviranju. Po zaslugi zelo 
dobrega prilagodljivega zračnega vzmetenja je umirjena 
vožnja lahko tudi udobna, a je vseeno podvozje bolj 
čvrsto nastrojeno. Samodejno se ob višji hitrosti tako 
avtomobil spusti nižje k tlom, dvig oziroma spust vozila 
se lahko regulira tudi preko stikala na osrednji konzoli. Na 
voljo je tudi vozni način off-road, kjer se odmik karoserije 

Delovno okolje voznika je seveda lepo urejeno, večji del notranjosti je oblečen v dobro 
usnje in oplemeniten z lesenimi okrasnimi vložki, a se nekako vseeno zdi, da ergonomija 

in sam ambient v notranjosti ne dosegajo ravni nemških konkurentov. 
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posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

šestvaljni, vrstni, turbodizelski
2.987 ccm
202 kW (275 KM)
600 Nm pri 2.000 vrt/min
samodejni 8-stopenjski
6,9 s  (0-100 km/h)
230 km/h
9,5 l/100 km
189 g/km
5.003 / 1.968 / 1.679 mm
2.205  kg
80 l
580 l
113.190 EUR

Tehnični podatki

s posebnimi zvočniki v izpuhih dosegli, da se tudi 
dizelski Levante lahko oglaša kot pravi bencinar. No, 
ne ravno pravi, zvok je namreč umetno prirejen, a se 
ga lepo sliši v kabini in kar je še bolje, še močneje se 
ga sliši zunaj. Nemudoma ob pritisku na tipko sport se 
namreč odprejo zvočne lopute v izpuhih in zasliši se 

Levante stane vsaj 87 tisočakov, v testnem primeru je 
cena z vsemi dodatki v vrednosti 26 tisočakov dosegla 
mejo 113. Med doplačili so na primer 20-colska platišča 
za 2.830 evrov, ozvočenje Harman Kardon za dva jurja, 
oblazinjenje za kar štiri, doplačljiv je tudi lesen vstavek v 
volanu z ogrevano funkcijo za 710 evrov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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globoko rohnenje, ki se ob potisku stopalke za plin lepo 
pretvarja v še višje decibele. A moram priznati, da sem 
se umetnega zvoka po kakih dveh, treh dneh naveličal, 
kljub temu da (sprva) lepo izboljša vozno izkušnjo. 
A sem kmalu ugotovil, da je avtomobil v bistvu že 
nadležno umetno glasen glede na svoje zmogljivosti.
Delovno okolje voznika je seveda lepo urejeno, večji del 
notranjosti je oblečen v dobro usnje in oplemeniten z 
lesenimi okrasnimi vložki, a se nekako vseeno zdi, da 
ergonomija in sam ambient v notranjosti ne dosegajo 
ravni nemških konkurentov. K temu pripomorejo 
predvsem določeni plastični elementi na osrednji 
konzoli in infotainment, ki je izposojen iz modelov 
jeepov in prenekatero stikalo, ki bi lahko tudi bilo 
zminimalizirano. Merilniki so pri Levanteju še vedno 
zgolj analogni. V sredini je osrednji zaslon z vsemi 
potrebnimi informacijami in prikazi, ki si jih voznik lahko 
prilagaja po svoji želji. Splošni občutek za volanom je po 
eni strani seveda unikaten, nenazadnje voziš Maseratija, 
kljub temu, da le ta ni tako odličen, kot bi lahko bil.

THE NEW EAU DE PARFUM FOR MEN

oglas 1s.indd   39 10. 10. 2016   00:48:03
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Test: Ford KA+

Ford v svoji ponudbi mestnih avtomobilov, kjer že imajo odlično, tehnološko napredno 
Fiesto, ponuja tudi nekoliko bolj racionalno izbiro, in sicer nizkocenovnika KA+, ki stavi 
na preprostost in prostornost ter predstavlja idealno izbiro za nezahtevnega kupca z 
majhnim budžetom za nov avto.

RACIONALNA
IZBIRA

KA+ je popolnoma nov avtomobil, grajen 
na osnovi sicer že stare Fieste in v množici 
avtomobilov s številno varnostno-asistenčno 
tehnologijo in z napredno multimedijo izstopa 

po svoji špartanski oskubljenosti. Nekoč so namreč 
malčki bili tisti avtomobili, ki so bili vedno cenovno 
dostopni in tako prikrajšani za večje dodatne bonbončke, 
ki so bili rezervirani izključno za večje modele, kar pa se 
je sčasoma spremenilo. Tako lahko najmanjši modeli 
bogato založeni z opremo z lahkoto dosežejo mejo 
20 tisočakov. No, KA+ ni eden izmed teh in je jasno 
in nazorno pozicioniran na dnu prodajne verige, kjer 

takšen, s celo nekaj dodatne opreme, kot so tempomat, 
samodejna klimatska naprava, sistem Sync in lita platišča, 
skupaj v vrednosti 1.600 tisočakov, stane dobrih 12 tisoč 
evrov. Z malo pogajalske spretnosti lahko ceno sklestite 
še za dodatnega tisočaka.
KA+ je nesporno oblikovno čistokrvni Ford, kar nakazuje 
predvsem prednja velika maska, sicer pa je manj kot 4 
metre pleha stisnjenega v kar kompakten komplet, ki 
presenetljivo postreže s sila prostorno notranjostjo. Že 
od zunaj je razvidno, da je KA+ nekoliko višji (najvišji 
v svojem segmentu), kar pripomore k dodatnemu 
prostoru za glave potnikov v kabini. Kljub manj kot 

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, bencinski
1.196 ccm
63 kW (85 KM)
112 Nm pri 4.000 vrt/min
ročni 5-stopenjski
13,3 s  (0-100 km/h)
169 km/h

6,5 l/100 km
114 g/km
3.929 / 1.695 / 1.524 mm
1.055 kg
42 l
270 l
12.400 EUR

Tehnični podatki

skupnim 4 metrom v dolžino, je prostora na zadnji klopi 
dovolj tudi za dva višja potnika. V kabini je tudi kar 21 
uporabnih odlagališč za manjše predmete, v zadku pa 
KA+ ponuja za 270 litrov prostora. Slaba stran prtljažnika 
je ta, da se ga lahko odpre zgolj s pritiskom na tipko na 
daljincu oziroma preko stikala v kabini, saj svoje ročke na 
zadku namreč nima.
KA+ je na voljo s samo enim motorjem, in sicer z 1,2-litrskim 
štirivaljnikom, ki dostavlja skromnih 63 kW oziroma 85 
KM. Skupaj na prednji kolesi pošilja 112 Nm navora preko 
petstopenjskega ročnega šaltača, po katerem je potrebno 
pogosto posegati, predvsem pri avtocestnih hitrostih ob 
prehitevanjih in ob večjih klancih. Motorček sicer brez 
problema naredi tudi preko 6.000 vrtljajev na minuto, 
takrat ima namreč na voljo ves navor. Na testu smo 
zabeležili povprečno porabo med 6 in 7 litri.
Ka+ je idealen mestni sopotnik starejšemu paru, ki 
avtomobil vozi umirjeno, ne potrebuje tehnološkega viška 
in močnega motorja, ceni preglednost in uporabnost 
manjše kabine in ne želi zanj plačati več kot 12 tisoč evrov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Test: BMW X2 25d xDrive

Za BMW-jeva vozila nekako velja, da so na področju oblikovanju morda 
nekoliko zadržana, kar pa ne moremo trditi za najnovejšega člana družine 

X. To je model X2, ki bolj kot na terensko uporabnost, stavi na športno kompaktnost in dinamičen videz.

56  Avto+šport



bolj kompakten, športen videz, v dolžino skupaj meri 
4.360 mm.  Z 18 centimetrskim odmikom od tal ni ravno 
najbolj terensko podkovan, seveda pa ni nobenega 
dvoma o njegovih cestnih zmogljivostih, podkrepljenih 
s štirikolesnim pogonom xDrive.
xDrive tako skrbi za neprestan maksimalen stik s podlago 
v vseh razmerah, nizko težišče vozila in športni proporci 

v kombinaciji z zmogljivim turbodizelskim motorjem 
pa vozniku pričarajo ogromno voznih užitkov. X2 se 
pelje zares suvereno, ovinke napada samozavestno in s 
športnim, trše naravnanim podvozjem se po cesti vozi 
kot tank. 
Pravi biser v testnem zlatniku pa je njegov dvolitrski turbo 
dizelski motor z oznako 25d, ki dostavlja kar 231 KM in 4 
Nm navora. Izredno prožen in odziven že v nizkih vrtljajih 
perfektno sodeluje z osem-stopenjsko avtomatiko, ki 
prestavlja bliskovito hitro in tekoče. Stotko doseže pod 
sedmimi sekundami, maksimalna hitrost 237 km/h pa je 
na cegerju ‘’dok si rekel keks’’.
Ambient v X2ki si je glavnino sposodil pri modelu X1, kjer 
je osrednja armatura nekoliko napihnjena v zgornjem 
delu, spodaj pa je nekaj več odlagalnih površin. Sedeži in 

tudi nekateri preostali elementi oblečeni 
v usnje so seveda vrhunske kvalitete in 
izdelave. 
Na tem področju BMW ni imel nikoli 
težav, pa naj se gre za vstopni model 
serijo 1 ali pa poslovno naravnano petico. 
Takšen, dodobra založen z opremo, tako 
zabavno, kot varnostno-asistenčno in z 
odličnim zmogljivim dizelskim motorjem, 
ki povprečno kuri pod sedmimi litri na sto, 
bo denarnico olajšal za 67 tisočakov. 

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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največja hitrost
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mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.995 ccm
170 kW (231 KM)
450 Nm pri 1.500 vrt/min
samodejni 8-stopenjski
6,7 s  (0-100 km/h)
237 km/h
6,8 l/100 km
139 g/km
4.360 / 1.824/ 1.526 mm
1.660 kg
51 l
470 l
67.063 EUR

Tehnični podatki

58  Avto+šport

X2ka se oblikovno od preostalih bratov 
X kar temeljito razlikuje. Lahko bi tudi 
rekli, da z nekaterimi ostrimi potezami 
napoveduje nov oblikovalski jezik 

znamke, ki se bo prenesel na preostale modele. 
Že na prvo žogo je razvidno, da X2ka ni tipičen 
SUV, saj v sebi skriva več športnega, dinamičnega 
karakterja, kar kaže že s samo široko in predvsem 
nizko pojavo, kratkimi previsi, kupejevsko strešno 
linijo, velikimi zaključki izpušnih cevi, strešnim 
spojlerjem na zadku in logotipoma na stebričku C, 
po vzoru nekaterih športnih Bavarcev iz preteklosti.
Prednji ledvički sta bolj trapezne oblike in tudi 
nekoliko večji, a zelo lepo sovpadata s športnim 
prednjim odbijačem s tremi ločenimi režami za 
zajem zraka. Prvič je z novo X2ko na voljo paket M 
Sport X, s katerim je bil opremljen testni primerek 
in kateri že v samem startu oljaša vašo denarnico 
za 6.800 evrov. Doprinaša karoserijske dodatke v 
atraktivni sivi barvi Frozen Grey, kot so zračna mreža 
v prednjem odbijaču, izrazite maske kolotekov, 
katere dodatno poudarijo opcijska, kar 20-palčna 
lita platišča, športni silhueti pa piko na i dodata 
tudi markantna bočna pragova z unikatnimi sivimi 
oblogami. Vse skupaj se fantastično poda čudoviti 
zlati karoserijski barvi Galvanic Gold, zaradi katere 
se glave mimoidočih in mimovozečih obračajo za 
nabitim Bavarcem kot po tekočem traku.
X2ka dimenzijsko ni tako velik avtomobil, še manj 
je radodaren s prostorom. V prtljažnik pogoltne 
nič kaj rekordnih 470 litrov, kar je 35 l manj od bolj 
prostornega in splošno bolj uporabnega brata X1. 
Od vstopnega modela X1 je krajši za 7,9 centimetra 
in nižji za kar 8,6 centimetra, kar mu daje na cesti 
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Test: Toyota C-HR

FUTURIZEM
Toyotin hibridni križanec C-HR je eden izmed bolj drzno oblikovanih avtomobilov na 
naših cestah in jemlje pozornost povsod, kjer se pojavi. Pa si jo v takšni meri zasluži?

Njegovo oblikovanje si vsekakor zasluži vse 
pohvale, saj je Japoncem uspelo zrisati 
zares futuristični dizajn, značilen sicer 
za koncepte in prototipe in ga preleviti 

v pravi serijski mestni avtomobil. Poleg vsega je v 
skladu s trendi, seveda oblikovno, križanec med 
športnim kupejem in višjim SUV-jom, če mu tako 
lahko rečemo, čeprav njegov namen ni vožnja po 
brezpotjih in terenu. Ima zato nekoliko višji položaj 
za volanom, kar bodo cenili predvsem starejši. Iz 
katerega koli zornega kota pogledate avtomobil, 
izgleda dobro, morda nenavadno, vsekakor drzno 
in posrečeno.
Iz boka je razvidno, kako igriva in dinamična je 

stranska linija, ki povezuje nizek nos in visoko 
postavljen zadek, ki na vrhu nosi tudi strešni spojler. 
Spredaj se lepo z ozko masko zlijejo zares ogromni 
žarometi, ki so kljub svoji velikosti dokaj vitki in 
lepo vkomponirani v prednji del, kjer se zajedajo 
globoko proti sredinskemu logotipu in hkrati 
segajo daleč nazaj v motorni pokrov, obenem pa 
opravljajo funkcijo smernikov, in to v kar dinamični 
obliki. Markanten je tudi zadek na krilih LED 
žarometov, postavljenih povsem na rob vozila v 
obliki bumeranga. Povsem unikatna so zadnja 
stranska vrata oziroma njihov način odpiranja. 
Slednja nimajo namreč klasične kljuke, temveč 
imajo tik pod streho v bok integrirano manjšo ročko 

za odpiranje vrat. So zelo težka in jih je potrebno 
zares močno zaloputniti, da se lahko sploh zaprejo. 
Ne najsvetlejša točka zadnjih vrat so tudi stranska 
stekla, ki so na račun vpadljivega dizajna in nizko 
spuščajoče se strehe izredno majhna. To se pozna 
predvsem v kabini, kjer dobita potnika zadaj hitro 
občutek utesnjenosti. Tudi kabina ni med najbolj 
prostornimi in razkošnimi, a to je davek na račun 
zunanje oblike. Prtljažnik je na ta račun manjši, vase 
sprejme 377 litrov, moti le visok nakladalni rob.
Notranjost testnega primerka je bila v celoti odeta 
v črno usnje z nekaj modrimi okrasnimi letvami, 
ki so v sicer temačno delovno okolje vnesle nekaj 
svežine.
Testni primerek je bil bogato založen tudi z dodatno 

“ Japoncem je 
uspelo zrisati zares 

futuristični dizajn,  
sicer značilen 

za koncepte in 
prototipe. 
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OGLAS
bergant

opremo in opremljen z bogatejšim paketom 
opreme, kljub temu da C-HR že v osnovi ponuja 
zares obsežen serijski paket, ki vključuje aktivni 
tempomat, dvojno samodejno klimo, sistem za 
pomoč pri ohranjanju smeri, sistem za samodejno 
zaviranje v sili in sistem za prepoznavo prometnih 
znakov.
Avtomobil je za vožnjo sila lahkoten, pelje se 
razmeroma udobno, oziroma ravno dovolj 
čvrsto, da lahko kakšen ovinek tudi na hitro 
poseka. Odličen je v mestu in pri manevriranju, 
toliko manj na avtocesti in ob večjih klancih. Pod 
pokrovom motorja je namreč hibridni pogonski 
sklop, ki v kombinaciji z 1,8-litrskim bencincem 
in elektromotorjem razvija zgolj 122 konjičev. Za 
lahkotno vožnjo jih je povsem dovolj, nasmešek se 
razblini ob močnejšem potisku stopalke za plin. Za 
Toyotine hibride je namreč značilen brezstopenjski 
menjalnik CVT, ki zahteva poseben tretma. Ko 
namreč zmerno pospešujete in koristite elektriko za 
pogon, je vse lepo in prav, tudi poraba je tako reko 
rekoč nična (povprečna med 5 in 6 litri). Ko enkrat 
odločneje pritisnete po gasu, se pojavi neprijeten 
zvok bencinskega motorja, zvok mučenja in 
siljenja v obrate, konkretnega pospeška pa od 
nikoder, zato je z njim potrebno ravnati drugače. 
Takšen atraktiven hibridni križanec, praktično z vso 
opremo, doseže ceno 30 tisočakov. Lahko se čemu 
odpoveste in jo znižate še za kakšnega tisočaka, a 
dejstvo je, da tovrsten pogon enostavno ni dorasel 
karakterju in obliki vozila.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

emisije CO2
mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, bencinski in električni
1.798 ccm
90 kW (122 KM)
142 Nm pri 3.600 vrt/min
samodejni brezstopenjski
11,0 s  (0-100 km/h)
170 km/h
6,5 l/100 km
87 g/km
4.360 / 1.795 / 1.565 mm
1.460 kg
42 l
377 l
30.160 EUR

Tehnični podatki
Vse na enem mestu v primeru poškodb 

in okvar vašega vozila.
Avtokleparske in avtoličarske storitve v Ljubljani.

Imamo znanje tudi 
za najzahtevnejša 
avtokleparska popravila.

Avtokleparstvo Avtoličarstvo Toča Cenitev škod

Uporabljamo najnovejšo 
tehnologijo in spoštujemo
okoljske  standarde.

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

Nudimo pomoč in vodenje skozi 
postopek uveljavljanja 
odškodninskega zahtevka 

BERGANT avtoličarstvo in avtokleparstvo d.o.o.
Vrhovci, Cesta XVII 7, 1000 Ljubljana

E-naslov: servis@avto-bergant.si, Telefon: 01 256 10 24, Gsm: 041 684 042

www.avto-bergant.si
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EVROPSKI
KOREJEC

Test: Hyundai i30 Wagon

Že kar nekaj časa Hyundai ni več korejski, marveč evropski avtomobil. 
Nemška tehnologija, evropski dizajn in proizvodnja v Evropi. To je današnji 

Hyundai, ki s kakovostjo in z lepo obliko preseneča nemško konkurenco, da 
se jim že presneto tresejo hlače.

Model i30 pri Hyundaiju 
ponujajo v več izvedbah. 
Poleg kombilimuzine, 
agilnega športnika N in 

limuzine Fastback bo po dosedanjih 
izkušnjah največ zanimanja pritegnil 

karavan. Družinsko-poslovni karavan 
je enak kombilimuzini, vendar je 
ob pogledu na številke kar 24,5 
centimetra daljši. Družine bodo 
cenile predvsem 602-litrski prtljažnik, 
ki se ob podrtju zadnje klopi, ki je 

deljiva v razmerju 60:40, poveča na 
1,6 kubičnega metra oziroma 1.650 
litrov. Konkurenco v razredu tako 
Hyundai premaga na račun velikega 
prtljažnika, saj i30 Wagon ponuja 
30 litrov več kot konkurenca in 309 
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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, turbobencinski
1.353 ccm
103 kW (140 KM)
242 Nm pri 1.500 vrt/min
ročni 6-stopenjski
9,5 s  (0-100 km/h)
206 km/h

6,5 l/100 km
114 g/km
4.585 / 1.795 / 1.465 mm
1.337 kg
50 l
602 l
23.450 EUR

Tehnični podatki
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litrov več kot kombilimuzinski brat. 
Na prvi pogled vozilo res preseneti 
z veliko prostora in z uporabnostjo.
Testno vozilo je bilo bogato 
opremljeno s paketom Impression, 

ki prinaša številne elemente - od 
induktivnega polnjenja pametnih 
telefonov in 8,8-palčnega zaslona 
na dotik do žarometov v tehnologiji 
LED. Vozilo poganja bencinski 

1,4-litrski prisilno polnjeni štirivaljnik, 
ki je odlična alternativa dizelskim 
agregatom. Ne le da je od njih 
bistveno cenejši, zoperstavi se jim 
tudi s povprečno porabo in gladko 

zmaga s svojim mirnim in z uglajenim delovanjem. 
V primerjavi z glasnim dizlom gre za skoraj neslišen 
agregat, ki s pomočjo turbine postreže s 103 kW 
moči. Motor, ki je v bistvu majhen agregat, nudi 
dovolj moči za normalno vožnjo. Edino, kar bi 
mogoče opozorili, je, da je navor motorja pri nizkih 
vrtljajih malo premajhen in ne dovoljuje dovolj 
pospeševanja. Tudi neveščemu, ki je navajen 
speljevanja brez velikih vrtljajev, na semaforju kar 
rad ugasne.
i30 ni hitra športna limuzina, a kljub temu podvozje 
kaže kakovost in natančnost, učinkovito blaženje, 
zanesljivo lego na cesti, popolnoma primerljivo 
evropskim tekmecem. Šofer in potniki dobijo zdravo 
mero udobja in vsakodnevne uporabnosti.
Notranjost je klasično hyundaijevska. Mogoče 
pogrešamo več pastelnih barvnih kombinacij 
notranjosti, vendar je najbrž raziskava pokazala, 
da se kupci največ odločajo za temno notranjost. 
Izolacija zunanjih zvokov in tih motor prispevajo k 
tihemu drsenju po avtocesti.
Tale Hyundai i30 Wagon 1,4 T-GDI s paketom 
Impression stane 23.450 evrov. Lahko pa si omislite 
vstopni model, ki vas bo stal samo 14.690 evričev 
in se ne boste dosti slabše peljali kot z našim 
preizkusnim modelom.

Tekst: Matjaž Tomlje, Foto: Jan Grobelšek
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IGRIŠCE 
DOMACIH 
ZNAMK
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Pod žarometi avtosalona v prestolnici Ljudske 
republike se je ponosno sončilo ogromno vozil 
kitajskih proizvajalcev, ki se ne zanašajo več zgolj 
na kopiranje avtomobilskih velesil, ampak se z 

ambicioznimi načrti za prihodnost uvrščajo med glavne 
pionirje. Kitajska je namreč največji avtomobilski trg na 
svetu, ki bo v naslednjih letih samo še rastel, kar prinaša 
izjemno priložnost za domače znamke, da pokažejo, 

kaj zmorejo. S podporo vlade, ki ostro niža omejitve 
škodljivih izpustov in se usmerja k brezemisijskim 
vozilom, ima Kitajska velik potencial, da postane vodilna 
med ustvarjalci električarjev. Smernice Ministrstva za 
industrijo in informacijsko tehnologijo celo predvidevajo, 
da bodo kitajska podjetja do konca desetletja imela v 
lasti vsaj polovico najboljših deset proizvajalcev, ki se 
ukvarjajo z brezemisijskimi predstavniki.

Že lansko leto so v Ljudski republiki prodali 777 tisoč 
okolju prijaznih vozil, kar je za polovico več kot leto prej 
in skupno znaša 2,7 odstotkov celotne prodaje. Toda 
oblast želi, da do leta 2025 le-ta predstavlja kar petino. 
Hkrati je začela močno podpirati razvoj inteligentnih in 
avtonomnih avtomobilov, ki bi razbremenili voznike, ter 
predvideva, da bo v roku dveh let vsak drugi nov avto, 
prodan na domačem trgu, opremljen z dovršenimi 

asistenčnimi tehnologijami.
Med dominantne proizvajalce, ki so pripravljeni na takšen 
podvig, saj se zavedajo revolucije, ki se obeta v industriji, 
lahko štejemo gigante Geely, BAIC, Dongfeng, BYD in FAW, 
ki so bili odgovorni za 124 izmed 174 razstavljenih vozil, 
ki jih poganjajo alternativni pogoni. Prišleki na razstavi 
bi se tako zaradi močne prisotnosti njim nepoznanih 
azijskih znamk, ki se ne prodajajo v tujini, lahko počutili, 

Obiskovalci ene najpomembnejših 
avtomobilskih prireditev na svetu, 
obširne razstave pločevine v Pekingu, 
so imeli možnost spoznati kitajsko 
vizijo za prihodnost avtomobilske 
industrije, ki se opira na tri ključne 
temelje: inteligentnost, avtonomnost 
in elektrifikacijo vozil.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MB razred A L
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kot da so prileteli v paralelno univerzo. Kljub temu 
domači izdelki niso nič manj privlačni kot na primer 
evropski ali ameriški. Samo poglejte Hongqijevega 
povsem električnega športnega kupeja E-Jing GT, ki 
je osvajal obiskovalce s svojim luksuznim dizajnom, z 
velikimi platišči in z noro turkizno barvo. Zelo všečna 
sta bila tudi moderni ekološki dvosedežnik Qiantu K20 
in kompaktni avtonomni SUV Haval Wey-X, medtem 

ko sta sofisticiranost izkazovala nova produkta start-
upa Hybrid Kinetic Group, ki sta nastala v sodelovanju 
s priznano italijansko oblikovalsko hišo Pininfarina.
V tekmi za osvojitev svojega deleža donosnega 
kitajskega tržišča so se v Azijo zgrnile evropske znamke, 
ki so s seboj prinesle tudi modele, ustvarjene posebej za 
Kitajce. Audi je na razstavni prostor postavil podaljšano 
verzijo Q5, Mercedes je igral na isto karto s podaljšano 
limuzino razreda A, pri Škodi pa so pokazali povsem 
novega SUV-ja, ki sliši na ime Kamiq. Svoje električne 
mišice je medtem razkazovala BMW-jeva študija iX3, ki 
napoveduje, da bo v bližnji prihodnosti mogoče izbrati 
katerokoli vozilo bavarske znamke tudi z elektrificirano 
pogonsko enoto. Pomemben igralec na področju 
e-mobilnosti želi prav tako postati Volkswagen, ki 

namerava za ta cilj v naslednjih štirih letih nameniti 
kar 15 milijard evrov in začeti proizvodnjo zelenih 
avtomobilov v vsaj šestih tovarnah v državi.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Z močno podporo 
vlade ima Kitajska 
velik potencial, da 

postane vodilna 
med ustvarjalci 

zelenih vozil.

BMW iX3

Lexus ES

FAW Hongqi E-Jing GT

Volkswagen I.D. Vizzion

Nissan Sylphy

Škoda Kamiq
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Ena najbolj uspešnih linij britanskega proizvajalca Sunseeker je zagotovo 
Predator, priznana na račun vpadljivega športnega stila, poročenega s 

precizno zasnovo in z odlično zmogljivostjo. Ta recept so ubrali tudi pri 
snovanju nove generacije popularnega modela 57, ki bo obračal glave še v 

najprestižnejših marinah sveta.

POROKA
PRAKTIČNOSTI
IN STILA

Iskalec sonca je pridobil nov prodajni as, saj je na sceno priplula nadgrajena različica 
Predatorja 57, ki je vodilni v segmentu že od svoje premiere v januarju 2015. Evolucija 
se je dotaknila zunanjega stila, ki je postal še športnejši, notranje postavitve, ki je še bolj 
praktična, in pogonske enote, ki zagotavlja še večje užitke ob rezanju valov.

Pri Sunseekerju so na model aplicirali svoj najnovejši oblikovalski jezik, s čimer je osvežena 
zunanjost pridobila eleganten profil z velikimi okni brez okvirjev, ki spuščajo v interier 
obilo svetlobe, hkrati pa ponujajo prekrasen razgled iz salona. 18-metrska jahta očara 
tudi z inovativnimi električnimi vrati, ki se ob pritisku na gumb spustijo in tako umaknejo 
pregrado med kokpitom in zunanjim loungeom. Rezultat je prostran prostor za zabavo 

Sunseeker Predator 57
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ali sproščanje, ki ga je mogoče popeljati na nov nivo z 
odprtjem strehe nad salonom. Praktičnost in fleksibilnost 
dizajna sta opazni tudi na krmi, ki je po želji lahko 
opremljena z žarom, z barom in s tušem.
Na spodnji palubi se bo lahko odpočilo šest gostov, 
ki bodo bivali v treh luksuznih kabinah, kjer jih bo 
pozdravila lična kombinacija lesa in tkanin v nevtralnih 
tonih. Na voljo bo dodatna kabina za posadko, toda 

najverjetneje bodo kupci Predatorja kar sami upravljali 
s plovilom, ki razpolaga s 1.800 konjskimi močmi. Ob 
tem bodo lahko dosegli najvišjo hitrost 32 vozlov in ob 
ležernem križarjenju prepluli do 500 navtičnih milj.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Mille Miglia

IKONSKIH 
TISOC MILJ

Ikonična Mille Miglia je bila vzdržljivostna dirka na odprtih cestah po osrčju 
Italije, ki se je odvila 24-krat v letih od 1927 do 1957. Danes je lastnik blagovne 
znamke veličastne dirke Automobile Club Brescia, ki od leta 1977 organizira 
dirko starodobnikov z istim imenom na trasi Brescia-Rim. Svetovno znana urarska 
znamka Chopard pa je prevzela ime Mille Miglia za svojo prestižno kolekcijo ur.



Kot Targa Florio in kasneje Carrera 
Panamericana je Mille Miglia postavila 
na tron največja imena avtomobilskih 
proizvajalcev: Alfa Romeo, BMW, Ferrari, 

Maserati, Mercedes in Porsche. Legendarna dirka 
je pritisnila svoj pečat milijonom gledalcem v Italiji 
in po svetu. Prva organizatorja dirke sta bila grofa 
Aymo Maggi in Franco Mazzotti kot odgovor na 
organizacijo Velike nagrade Italije v Monzi. Prva 
dirka je štartala 26. marca 1927 s 77 nastopajočimi 
dirkači, ki so se pognali v dirko od Brescie do Rima, 
ki šteje tisoč rimskih milj (1.618 km). Štartali so po 
sistemu za reli tekmovanja, kjer startajo dirkači 
posamezno s presledkom ene minute, vendar 
tako, da so prvi štartali manj zmogljivi avtomobili. 
Marsikateri današnji cestni dirkač bi zagotovo 
takrat nastopil na tej dirki, saj je bil dovoljen nastop 
samo serijskim, nepredelanim avtomobilom. Na 
prvi dirki je zmagal Giuseppe Morandi, ki je s svojim 
OM-om za zmago potreboval kar 21 ur in 5 minut 
ter dosegel povprečno hitrost 78 km/h. Slavni Tazio 
Nuvolari je zmagal leta 1930 z Alfa Romeo 6C. Na 
dirki so v glavnem zmagovali italijanski vozniki. 
Prva mesta so osvojili tudi tujci kot Nemec Rudolf 
Caracciola leta 1931 z Mercedes-Benzom SSKL, 
prvič s povprečno brzino nad 100 km/h. Še nekaj 
svetovnih prvakov je uspelo zmagati na magičnih 
tisoč miljah, in sicer v petdesetih letih Juan Manuel 
Fangio, Peter Collins in Wolfgang von Trips. Leta 
1954 je zmagal Alberto Ascari z Lancio D24 Spider, 
naslednje leto pa s tovarniškim Mercedesom 

300 SLR slavni Anglež Stirling Moss. Leta 1957 je bila dirka 
prekinjena zaradi fatalne nesreče španskega dirkača Alfonsa 
de Portaga, ki se je ponesrečil s svojim 4,2-litrskim Ferrarijem 
in pod sabo pokopal 9 gledalcev.
Današnji bogati ljubitelji izjemnih starodavnih dirkalnikov se 
vsako leto zberejo v italijanskem mestu Brescia in na historični 
dirki obujajo starodavni duh tisočih milj.

Tekst: Matjaž Tomlje
Foto: ISC
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Če je bila uvodna dirka sezone v Avstraliji dolgočasna in 
nezanimiva, je bila nočna dirka v Bahrajnu njeno pravo nasprotje. 

Drugič zapored je na najvišji stopnički stal Vettel, tokrat pred 
obema Mercedesoma in odličnim Gaslyem s Toro Rossom na 

četrtem mestu.

VETTEL UBRANILZMAGO PRED BOTTASOM

F1 - VN Bahrajna



Oba Ferrarijeva sta v soboto rezervirala prvo 
startno vrsto, za njima pa sta se uvrstila oba 
Mercedesa, Bottas pred Hamiltonom. A 
svetovni prvak je dirko začel šele z devetega 

startnega mesta zaradi pribitka petih dodatnih mest.
Na startu je Vettel brez večjih težav ubranil prvo mesto, 
drugo pa je moral Räikkönen še pred prvim ovinkom 
prepustiti Bottasu, ki je startal občutno bolje od njega. 

Prvi trije so tako prvi stint do prvih postankov v boksih 
vozili na razdalji dveh do treh sekund eden za drugim, 
kar ni obetalo prav nič razburljivo dogajanje. Zelo dobro 
je startal tudi Hamilton iz devetega, ki se mu je uspelo 
že v prvih krogih prebiti na četrto mesto. A vse le ni 
potekalo gladko. Ko ga je Verstappen poskušal prehiteti 
po notranji strani ovinka, je svetovnemu prvaku pustil 
premalo prostora in posledično ga je izrinil iz steze, pri 
tem pa sam odnesel ta kratko, saj mu je Lewis s prednjim 
krilcem ob dotiku predrl zadnjo levo pnevmatiko. S 
poškodovanim dirkalnikom se je odpravil v bokse na 
menjavo koles in nazaj na stezo. Vseeno je moral zaradi 
prevelike škode na bolidu parkirati svojega Red Bulla, kot 
je pred njim storil že Ricciardo zaradi okvare elektronike, 
s čimer je Red Bull zabeležil dvojni odstop, še preden 
se je dirka sploh dobro začela. Hamilton je prikazal tudi 
spektakularno prehitevanje, kjer je v enem napadu 
prehitel kar tri dirkače, Alonsa, Ocona in Hülkenberga.
Vodilni Vettel je kot prvi v 18. krogu zapeljal na menjavo 
koles in obul mehke pnevmatike, ravno tako krog 
kasneje Räikkönen, kar je nakazovalo na to, da se bosta 
morala Ferrarijeva dirkača v boksih ustaviti še enkrat. 
Bottas je na stezi vztrajal še dva kroga dlje in nato na 
svoj dirkalnik nataknil medium gume. Hamilton je enako 
storil sedem krogov kasneje, s čimer je Mercedes ubral 
drugačno taktiko od Ferrarija in sicer tako, da odpelje 
dirko z enim samim postankom, kar je dalo misliti 

predvsem Ferrarijevim strategom. Hitro je postalo 
jasno, da bo v primeru še enega postanka Vettel 
izgubil vodstvo proti Bottasu, morda celo mesto 
proti Hamiltonu, zato so kot testnega zajčka v bokse 
najprej poklicali Räikkönena, kjer pa se je za Finca 
dirka morala končati. Speljal je, še preden so mu na 
dirkalniku uspeli zamenjati vse štiri pnevmatike, ob 
tem je še nesrečno povozil mehanika, ki je čakal, da 
na dirkalnik namesti novo pnevmatiko. Zaradi tega 
incidenta in hitrih časov Mercedesovih dirkačev so 
se pri Ferrariju odločili, da Vettel poizkuša odpeljeti 
dirko do konca na mehkih pnevmatikah iz 18. kroga. 
Nemcu je to uspelo, a je bila zmaga vse prej kot 
lahka, Bottas je namreč iz kroga v krog zmanjševal 
zaostanek in se Vettlu v zadnjem krogu povsem 
približal in celo pripravil napad, ki se mu ni posrečil. 
Vettla je rešila karirasta zastavica in svojo 200. dirko 
je kronal z drugo zaporedno zmago v letošnji sezoni 
in pobral maksimalni izkupiček 50 točk. Bottas na 
drugem mestu je bil jasno razočaran, Hamilton s 
tretjim po slabih kvalifikacijah zadovoljen, Gasly s 
Toro Rossom na četrtem pa je ekipi s Hondinimi 
motorji pripeljal zgodovinski rezultat.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC
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Pierre Gasly
Toro Rosso

Kevin Magnussen
Haas

Nico Hulkenberg
Renault

7.
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Sebastian Vettel
Ferrari

Valtteri Bottas
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Na tretji dirki sezone aktualni svetovni prvaki, ekipa Mercedes, še niso okusili 
zmage. Tokrat je razplet z varnostnim avtomobilom najbolje izkoristil Red Bull, 

saj je zmagal Ricciardo pred Bottasom in Räikkönenom.

RICCIARDO
S  POMOCJO SC

POMETEL S TEKMECI

F1 - VN Kitajske
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Razburljiv je bil že sam start, kjer je iz drugega 
mesta najbolje potegnil Räikkönen, a ga je 
moštveni kolega Vettel agresivno zaprl in potisnil 
na slabši del steze, kjer je moral celo zavirati, 

da je preprečil sicer skoraj gotovo trčenje med obema 
Ferrarijema. Zaradi tega je v prvem krogu izgubil dve 
mesti, in sicer proti Bottasu in Verstappnu, skoraj bi ga 
uspel prehiteti tudi Hamilton.
Do prvih postankov je tako vodil Vettel pred Bottasom, a 

kot prvi je v bokse v 19. krogu zapeljal Mercedesov dirkač. 
Krog kasneje so v bokse poklicati tudi Vettla, da bi ubranili 
vodilno prvo mesto pred Bottasom, a se je Bottasu tisti 
out lap z novimi gumami izšel popolno in se je tako po 
postanku Vettla znašel v vodstvu. Pri Ferrariju so se nato 
odločili žrtvovati dirko Räikkönena, ki je takrat vozil na 
prvem mestu, a še brez postanka. Proti ostalim dirkačem 
je izgubljal skoraj dve sekundi na krog, a rdečim to ni bilo 
pomembno, če bo Räikkönen le lahko malo oviral Bottasa 

in s tem pomagal, da Vettel ponovno prevzame vodstvo. 
To se Ferrariju ni izšlo. Bottas je namreč brez težav opravil 
s svojim rojakom in Vettla še naprej nadzorovano držal 
na razdalji izven DRS-a, Räikkönen pa je imel v tistem 
trenutku tako rekoč uničeno dirko. Po prihodu na stezo 
iz boksov je namreč zasedal šele šesto mesto in vse je 
kazalo na to, da bo Bottas zmagal pred Vettlom. 
A se je dirka povsem obrnila na glavo v 30. krogu, ko sta 
medsebojno trčila Toro Rossa, Gasly in Hartley, zaradi 
katerih je bil na stezo poklican tudi pravi varnostni avto. 
A še preden je varnostni avto zapeljal na stezo, sta bila 
vodilna Bottas in Vettel že mimo uvoza v bokse. Pri Red 
Bullu pa so ujeli ravno pravi tajming in naenkrat poklicali 

Räikkönen, ki se je pred nesrečo nahajal še na šestem 
mestu, po trku pa na tretjem, kjer je uspel prehiteti tudi 
Hamiltona, saj je slednji moral zapeljati izven steze, da se 
je izognil Maxu in Sebu. Max je od komisarjev za manever 
prejel tudi 10-sekundni pribitek, s čimer je na koncu 
zasedel peto mesto, za Hamiltonom. Na drugi strani pa je 
Daniel Ricciardo v drugem Red Bullu demonstriral, kako 
se vozi s pametjo. Vsak prehitevalni manever je namreč 
dobro načrtoval in ga do potankosti izvedel brez napake 
in se na koncu zasluženo veselil svoje šeste zmage v 

na menjavo koles oba dirkača, ki sta se na stezo vrnila na 
četrtem in šestem mestu, a sta kot edina izmed vodilnih 
imela popolnoma svež komplet mehkih pnevmatik. 
Varnostni avto je pomagal tudi Kimiju, s čimer je bil njegov 
velik zaostanek na šestem mestu za vodilnimi izničen. Ko 
se je varnostni avto umaknil s steze, je bilo takoj jasno, 
da sta v najboljšem položaju za zmago ravno dirkača 
Red Bulla na četrtem in šestem mestu. Oba sta začela 
svoj prehitevalni pohod, pri čemer je Verstappen enkrat 
zašel s steze ob neprevidnem poskusu prehitevanja 
Hamiltona, drugič pa je ob prehitevanju Vettla vanj 
celo trčil in mu s tem uničil dirko, tako kakor tudi sebi. 
Vse skupaj je najbolje izkoristil nedolgo nazaj žrtovani 

karieri. Brezkompromisno je tako v zadnjem delu dirke 
prehitel Räikkönena, Hamiltona, Verstappna, Vettla, kot 
tudi Bottasa. Na stopničkah sta mu družbo delala oba 
Finca, Bottas pred Räikkönenom, sledili so Hamilton, 
Verstappen, Hülkenberg, Alonso in Vettel, med dobitnike 
točk sta se uvrstila še Sainz in Magnussen.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC
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Dirka za VN Azerbajdžana je bila tako kot lansko leto pravo 
prizorišče dirkalnega kaosa. Dirko so od samega starta 
krojile številne nesreče, odstopi in seveda varnostni avto. 
Ves kaos je šel najbolj na roko Hamiltonu, ki je tako prišel do 
svoje prve letošnje zmage v sezoni, s čimer je tudi prevzel 
vodstvo v skupnem seštevku.

HAMILTON
DOBIL DRAMO
V BAKUJU

F1 - VN Azerbajdžana Drama se je tako rekoč začela že takoj po startu, 
kjer sta se v tretjem zavoju zapela Räikkönen 
in Ocon. Slednji je moral svojo Force Indio 
parkirati ob stezi, Räikkönen pa je lahko 

nadaljeval do boksov, kjer so mu takoj namestili nov 
komplet pnevmatik in novo prednje krilce. Istočasno 
je prišlo do trka tudi med Sirotkinom, Alonsom in 
Hülkenbergom. Prvi je odstopil, Hülkenberg je lahko 
nadaljeval, Alonsu pa je uspelo svojega McLarna na 

zgolj dveh kolesih s poškodovanim dnom dirkalnika le 
pripeljalti do boksov, kjer so ga očedili in poslali nazaj 
v dirko. Na stezo je vmes zapeljal varnostni avto, dokler 
niso iz nje odstranili vseh ostankov dirkalnika. Nato se je 
dirka z letečim startom nadaljevala.
Najbolje je potegnil Vettel, pred obema Mercedesoma, 
za njima sta se oba Red Bulla dajala z obema Renaultoma, 
pri čemer sta bila Sainz in tudi Hülkenberg boljša. Slednji 
je moral kasneje svoj dirkalnik zaradi lastne napake 



Avto+šport  93  

Sebastian Vettel
Ferrari

Carlos Sainz
Renault

Charles Leclerc
Sauber

7.

8.

9.

Lewis Hamilton
Mercedes

Kimi Räikkönen
Ferrari

Sergio Perez
Force India

Fernando Alonso
McLaren

Lance Stroll
Williams

Stoffel Vandoorne
McLaren

4. 

5.

6.

1. 

2.

3.

Rezultati VN Azerbajdžana:

parkirati ob stezi, ravno tako oba Red Bulla, ki sta 
ob neprevidnem dirkanju poskrbela za dvojni 
odstop. Kar nekajkrat sta se med seboj namreč 
prehitevala na limitu in se celo dotaknila. Trk 
med njima je bil neizbežen v 40. krogu, ko je 
Verstappen, ob tem ko ga je iz zavetrja želel 
prehiteti Ricciardo, več kot enkrat zamenjal smer 
pred samim zaviranjem in vstopom v ovinek. 
Tako ni Ricciardu preostalo nič drugega kot da je 
torpediral moštvena kolega od zadaj, zaradi česar 
je na stezo ponovno zapeljal varnostni avto. Še 
pred tem sta se v boksih ustavila Hamilton in 
Vettel, pri čemer je Hamilton proti Vettlu dodatno 
povečal svoj zaostanek, vodstvo pa je posledično 
prevzel Bottas, ki izmed vodilnih takrat še ni 
opravil menjave koles. Slednjo je izkoristil ravno 
v fazi drugega varnostnega avomobila in se na 
stezo vrnil kot vodilni pred Vettlom, Hamiltonom 
in Räikkönenom, ki je skozi dirko iz 12. napredoval 
na 4. mesto.
Še preden se je dirka ponovno začela, je za 
dodatno dramo poskrbel Grosjean, ki se je med 
ogrevanjem gum v času varnostnega avtomobila 
kar sam izločil iz dirke, tako da je zapeljal v ograjo, 
pri čemer je splavala po vodi zelo dobra uvrstitev. 
Vozil je namreč na šestem mestu.
Po drugem letečem startu, ki ga je vodil Bottas, 
jo je sprva najslabše odnesel Vettel, ki je želel 
takoj prehiteti Bottasa. Skočil je globoko v 
ovinek, zaviral pozno, blokiral kolesa in komaj 
rešil dirkalnik pred trkom z ogrado. Tako sta 
nemudoma njegovo napako izkoristila Hamilton 

in Räikkönen, s pomočjo zavetrja pa je uspelo mimo 
tudi Perezu v Force Indii. In ko je že vse kazalo na dvojno 
zmago Mercedesa, se je dogodil še zadnji delček drame, 
ko je Bottas povozil ostanke razbitih dirkalnikov, s čimer 
je predrl zadnjo desno gumo, zaradi česar je moral krog 
pred koncem predčasno parkirati svojega Mercedesa.
Zmago je tako podaril Hamiltonu, drugo mesto je izkoristil 

Räikkönen, tretje pa presrečni Perez. Vettel je končal kot 
četrti, peti je bil odličen Sainz, najboljšo uvrstitev v karieri 
si je s šestim mestom privozil mladi Leclerc. Alonso je 
spet končal sedmi, za njim so deseterico zaključili še 
Stroll, Vandoorne in Hartley.

Tekst: Jan Grobelšek, Foto: ISC
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Devetkratni svetovni prvak Valentino Rossi si boljšega uvoda v novo sezono 
svetovnega prvenstva v razredu motoGP verjetno ni zamislil, saj je še pred 
uvodno dirko v Katarju podaljšal sodelovanje s tovarniškim moštvom Yamahe  
do leta 2020, nato pa na uvodni dirki osvojil še stopničke, a zagotovo si tudi ni 
predstavljal, da ga bodo že na naslednji dirki zbili kot keglja. 

Marquez 
podira 
tekmece kot 
keglje

Že kvalifikacije so potekale v dramatičnih 
okoliščinah, katere je najbolje obvladoval Jack 
Miller in si privozil prvi pole position v letošnji 
sezoni, z zapleti pa se je nadaljevalo tudi pred 

startom dirke za VN Argentine, ko so organizatorji dirko 
označili za mokro, toda dobitnik kvalifikacij Avstralec 
Jack Miler se je edini odločil za gume za suho stezo. 
Dežja ni bilo od nikoder in steza je bila suha, vendar 
se organizatorji iz varnostnih razlogov niso odločili za 
množični start iz boksov, Millerju pa so namenili nekaj 
metrov prednosti pred konkurenco, da nekako opravičijo 
njegov pravilni izbor gum, ki bi mu najverjetneje prinesel 
zmago na dirki za VN Argentine. Drama se je nadaljevala 
in Marquezu je ugasnil motocikel, za kar pa ni prejel 
kazni starta iz boksov. Za kazen se je vodstvo odločilo, 
ko so dirkači odpeljali že štiri kroge in v vodstvu je že 
bil Marquez, kateri je nato moral zapeljati skozi bokse in 
odneslo ga je na 19. mesto. Kazen je bila za Marqueza kot 
poživilo, ki ga je pognalo v boj in pred seboj je požiral 
dirkača za dirkačem. Trčil je v Espargaroja, kateri se je 

obdržal na dveh kolesih, štiri kroge pred koncem pa je 
v pesek pognal Doktorja in postavil navijače na noge. Po 
dirki se je Rossiju skušal opravičiti za nastalo škodo, a ga 
je Rossijev najboljši prijatelj Ucco nagnal kot psa. Incident 
Marqueza je popolnoma zasenčil zmago Britanca Cala 
Crutchlowa, kateremu sta se na zmagovalnem odru 
pridružila še Johhan Zarco na drugem mestu in Alex Rins 
na tretjem. ‘‘Mislim, da smo se v nedeljo lahko vsi skupaj 
marsičesa naučili. Tudi sam bom skušal to unovčiti in 
popraviti na prihodnjih dirkah,” je obljubil Marquez, ki 
je VN Argentine zaradi kazenskega pribitka namesto 
na prvem mestu končal na 18. mestu, le mesto pred 
Rossijem. 
A kazni se za Marqueza kar niso končale in novo si je 
aktualni svetovni prvak prislužil v kvalifikacijah v Austinu, 
ko je v hitrem krogu zmotil Viñalesa in tako namesto 
s prvega mesta v nedeljo startal s četrtega. Toda to 
Marqueza ni zmotilo in je na tretji dirki letošnje sezone 
za VN Amerik v Austinu že šestkrat zapored na tem 
prizorišču prepričljivo zmagal. Katalonec je bil prehiter 
za konkurenco od starta do cilja, na zmagovalnem odru 
pa sta se mu pridružila drugo uvrščeni Maverick Viñales 
(Yamaha) in tretji Andrea Iannone (Suzuki). Tudi na četrti 
dirki sezone za VN Španije ni šlo brez incidenta, a tokrat 

MotoGP - VN Argentine, Amerik in Španije
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Marquez ni imel prstov vmes in je le izkoristil 
trčenje Jorgeja Lorenza, Danija Pedrose in Andrea 
Doviziosa za svojo drugo zmago v sezoni. Padec 
trojice so izkoristili tudi drugi dirkači in uspeli 
zabeležiti dober rezultat, drugo mesto je zasedel 
Johann Zarco, francoski dirkač, ki bo ekipo Monster 
Yamaha Tech 3 naslednjo sezono zamenjal za KTM, 

tretji je bil Andrea Iannone. Tokrat Rossija ni oviral nihče, 
vendar se na tej stezi ni uspel boriti za zmago in uspelo 
mu je osvojiti ne več kot peto mesto in tudi moštveni 
kolega Viñales se ni prebil višje kot na sedmo mesto, 
kar kaže, da se v Yamahinem taboru soočajo z resnimi 
težavami. Bo recept zanje uspel najti in predpisati Doctor 
že na naslednji dirki za VN Francije?

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