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Ferrari je Formula 1

Ferarri je italijanska ikona in najbolj prepoznaven 
italijanski brand na svetu. Ferarri je tudi ikona 
Formule 1. Teža Ferarija v Formuli 1 je ogrom-
na. Težko je natančno oceniti, vendar približno 
tri četrtine veličine, tradicije, glamurja tekmo-
vanju v Formuli 1 prinese ravno najprestižnejša 
manufaktura športnih vozil na svetu. Težko je 
kateri koli športni znamki zgraditi tak image, kot 
ga je v 70 letih zgradil Enzo Ferarri, ki ga sedaj 
nadaljuje sedanji predsednik Ferarrija Sergio 
Marchionne. Seveda sta tu še Mercedes in Re-
nault kot masovna proizvajalca avtomobilov, 
ostala moštva so zaljubljenci v Formulo 1, ki 
na račun tega športa kujejo promocijsko pre-
poznavnost. Če bi Ferarri zapustil Formulo 1, le 
ta ne bo propadla, izgubila pa bi ogromno na 
prepoznavnosti in gledanosti. Če bi se Ferarri 
pridružil neki drugi tekmovalni seriji, bi verjetno 
isti trenutek ta šport hitro prevzel sedanjo prvo 
stopnico v svetovnem avtomobilskem športu. 
Vendar vrhovna športna organizacija, oblast in 
lastnik Formule 1, mednarodna avtomobilistič-
na zveza FIA tega ne želi potrditi in Ferarrija kot 
najpomembnejšega akterja tudi ne dati na oltar 
tega športa. Ravno tako se tega dovolj ne zave-
da novi lastnik Formule 1, ameriški sklad na čelu 
s Chasom Careyjem in z Rossom Brawnom, ki ga 
javno ne upoštevajo, mu dnevno delajo težave 
in ga šikanirajo. Veliki Bernie Ecclestone, ki je v 
50 letih svojega dela pripeljal Formulo 1 iz ga-
ražiskega športa v največji avtomobilski šport na 
svetu, je nedavno na vprašanje CNN-a: »Katera 
oseba je najbolj zaslužna za njegov uspeh?« kot 
iz topa izstrelil: »Enzo Ferarri«. Ravno Ecclestone 
priznava, da je uspeh Formule 1 tesno povezan 
z uspehom Ferarrija. Oblikovanje tega špor-
ta je vodil v tesnem sodelovanju z italijanskim 
glavnim akterjem formule. Nešteto garažiskih 
moštev je vzklilo in propadlo na otoku, le Ferar-
ri je vedno močnejši. Tudi sam predsednik Fe-
rarrija ni brez izjav okrog neskladja s Formulo 1 
in že večkrat je zagrozil, da bo Ferarri izstopil iz 
največjega avtomobilskega cirkusa danes. In kaj 
bo ostalo nam zvestim gledalcem Formule 1 in 
ljubiteljem poskočnega konjiča iz Maranella?

Matjaž Tomlje
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Mercedes-Benz razred A

Po 21 letih, ko je prva generacija Mercedesovega 
razreda A padla na losovem testu, se predstavlja 4. 
generacija Mercedesovega odraslega malčka, ki je 
trenutno najnaprednejši model v ponudbi.
Po številu asistenčnih sistemov prekaša celo 
zastavonošo razreda, poslovno limuzino razreda 
S, od katerega ima točno dva asistenta več. Gre za 
popolnoma nov model, s temeljito spremenjenim 
zunanjim videzom, kakor tudi z na novo zasnovano 
notranjostjo.
Zunanji oblikovalski videz je povzet po vzoru 
nedavno predstavljenega CLS-a, predvsem njegov 
prednji del z ozkimi žarometi in nizko postavljeno 
masko, ki je v razredu A prvič na voljo v diamantni 
verziji. Bolj odrasel in dinamičen videz dopolnjujejo 
še kromani elementi, enojna lamela v maski in 
tehnologija Multibeam LED v vitkih žarometih. Tudi 
na zadku najdemo nove LED žaromete, ki so tokrat 
dvodelni, s čimer je postala odprtina prtljažnega 
prostora širša in dostopnejša. Stransko linijo vozila so 
oblikovalci z Lešnikom na čelu poimenovali “Catwalk 
line”, nasploh pa avtomobil z jasnimi obrisi, manj 
linijami in s čutnimi površinami sledi oblikovalski 
filozofiji Sensual Purity.
Vozilo je daljše za 120 milimetrov, medosje pa za 30, 
kar se odraža v večji prostornosti v potniški kabini, kjer 
je zadaj nekoliko več prostora za kolena in ramena 
potnikov. Tudi prtljažni prostor je prostornejši za 29 
litrov. Sedaj sprejme 370 litrov prtljage.

Glavna evolucija se dogaja predvsem v notranjosti 
novega Mercedesa A. Ta se namreč lahko pohvali s 
tehnologijo in z vsebino, ki je sicer značilna za višji rang 
avtomobilov, kamor v svojem segmentu spada tudi 
novi Mercedes razreda A. Med premium konkurenti 
manjšega razreda je tako edini, ki na primer nudi opcijo 
masažnih sedežev, ki so po novem tudi ventilacijsko 
hlajeni. Serijsko je opremljen z dvema osrednjima 
ekranoma v velikosti 2-krat 7 palcev, opcijsko sta na 
voljo še večja, 10,25-palčna ekrana nove generacije. 
Osrednji zaslon je premierno občutljiv tudi na dotik. 
Upravljamo ga lahko še preko nove medsedežne 
tablice, drsnih površin na volanu in tudi preko 
glasovnega upravljanja, ki temelji na vmesniku MBUX. 
Z avtomobilom se lahko tako rekoč “pogovarjamo” 
tako, da ga nagovorimo z uvodnimi besedami Hey 
Mercedes. V angleškem jeziku nato povemo na 
primer, da nas zebe in avtomobil bo samodejno zvišal 
notranjo temperaturo. Celotna zasnova notranjosti je 
v primerjavi s prejšnjo generacijo res velik skok naprej. 
Na novo so zasnovane tudi obloge vrat, ki so v enem 
kosu alkantare lepa popestritev, ravno tako 64 barv 
ambientalne osvetljave in še in še.
Sprva bodo avtomobili razreda A na voljo zgolj v treh 
izvedenkah, in sicer v bencinski A200 z močjo 163 
KM, v A250 z 224 KM ter v dizelski A180 s 116 konjički. 
Za prvega bo potrebno odšteti vsaj 28.670 evrov, 
za drugega 34.420 in za tretjega 28.950 evrov. Proti 
koncu leta se bodo ponudbi pridružile še preostale 
motorne različice vključno s štirikolesnim pogonom.
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Na slovenske ceste je zapeljala druga generacija 
Audijevega petvratnega športnega kupeja A7, ki 
pooseblja uporabnost karavana, emocije športnega 
kupeja ter eleganco in prostornost limuzine. Z dvema 
besedema, to je Audijev najnovejši Gran Turismo.
Audijeva zgodba poslovnega petvratnega kupeja se je 
začela pred osmimi leti, ko so lansirali prvo generacijo kot 
odgovor pionirju novega segmenta, Mercedesovemu 
CLS-u, ki se je letos predstavil že v svoji tretji inkarnaciji. 
A7 je v svojem 8-letnem prodajnem obdobju našel 
200.000 kupcev, od tega pri nas 120. Z novim modelom 
A7 v paleti, ki v veliki meri bazira na zastavonoši, modelu 
A8, pri slovenskem zastopniku načrtujejo približno 30-
35 prodanih modelov v polnem letu, na toliko kupcev 
ciljajo tudi pri Mercedesu z novim CLS-om.
Audijevi oblikovalci so posodobljen oblikovalski slog, ki 
ga je predstavil A8, sila impresivno prenesli na poslovno 
športnega kupeja. Prevladujejo predvsem ostre linije in 
robovi, ki ustvarjajo pravo igro svetlobe in senc. Spredaj 
agresivnost oddaja nizko nameščena velika šesterokotna 
maska, ki lepo sovpada z dvema stranskima zračnikoma 
in še lepše z novimi HD matričnimi LED žarometi z 
laserskimi lučmi, ki svetijo do 600 metrov pred seboj in 
jih je mogoče prepoznati po modri diodi v reflektorju. 
Unikaten svetlobni podpis tako podnevi kot ponoči 
spredaj zagotavlja 12 ločenih, pokončno nameščenih 
svetlobnih segmentov, na zadku pa svetlobni podpis 
tvori 13 LED segmentov, ki so med seboj vzdolž 
celotnega prtljažnika povezani s svetlobnim pasom. Na 
zadku je integriran tudi strešni spojler, ki se samodejno 
odpre nad hitrostjo 120 km/h, lahko pa ga voznik dvigne 
tudi ročno preko gumba. K športnemu videzu prispevajo 
tudi velika platišča (na fotografijah 21 col), ki so na voljo v 
razponu velikosti od 18 do 21 palcev.

Pri Audiju pravijo, da je primeren opis za notranjost 
futuristično salonsko vzdušje. S popolno digitalizacijo 
funkcij v dveh osrednjih ekranih in z aktivnim 
informacijskim zaslonom so dosegli minimalističen, 
prečiščen dizajn, ki v kombinaciji z vrhunskimi materiali 
in ambientalno osvetljavo ustvarja popolno ergonomijo. 

Spredaj idealnega položaja za volanom tako ni težko 
najti, vseeno pa je zadaj kljub povečanemu medosju za 
12 mm, s čimer se je povečala notranjost za 21 mm, še 
vedno premalo prostora za glave potnikov, ki merijo več 
kot 185 cm. A to je potrebno vzeti v zakup pri takšnem 
emocionalnem avtomobilu z zelo strmo spuščajočo se 
streho. V zadku sprejme spodobnih 535 litrov prtljage, ob 
podrtju klopi pa 1.390 litrov.
Novi A7 je po večjem A8 povzel vseh 39 asistenčnih 
sistemov, ki so v osnovi razdeljeni v tri pakete; Parkiranje, 
Mesto (z novo asistenco za križišča) in Tour. Za varnost 
tako skrbi pet radarskih senzorjev, laserski čitalnik, 
sprednja kamera, štiri kamere za okolico vozila in dvanajst 
ultrazvočnih senzorjev. Za lažje manevriranje in boljšo 
vožnjo skozi ovinke poleg serijskega pogona quattro skrbi 
tudi opcijsko dinamično štirikolesno krmiljenje. Opcijska 
sta še športni diferencial in zračno vzmetenje.
Sprva bosta na voljo zgolj dva motorja, 55 TFSI (3.0, 340 
KM, 500 Nm navora) in 50 TDI (3.0, 286 KM, 620 Nm 
navora), oba z blagim hibridnim sistemom, ki omogoča 
jadranje z izključenim motorjem do 40 sekund. Bencinar 
je na voljo od 84.900 evrov dalje, dizel pa od 81.550 evrov 
naprej. Kasneje bodo ponudbo dopolnili s štirivaljnimi 
in šestvaljnimi motorji, vključno z najmočnejšima 
izvedenkama S7 in RS7.

Audi A7 
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Hyundaijeva črka N predstavlja Namyang, domače mesto 
Hyundai Motor centra že od leta 1995, kjer je bila ideja tudi 
rojena. Seveda se na črko N začne tudi znamenito dirkališče 
Nürburgring, kjer domuje Hyundaijev evropski testni center, 
tam je bil Hyundaijev hot-hatch dokončno razvit in testiran. 
Črka N simbolično prestavlja tudi ovinek, kjer se 2,0-litrski turbo 
bencinski motor počuti izredno domače.
Hyundai se zaveda, da ni naredil super športnega vozila, s 
katerim bi lovili rekorde na Grobniku in okoliških dirkališčih, 
ampak v ospredje postavlja namen vsakdanje uporabe in 
predvsem zabavno uživaško plat, saj nam s svojimi 250 konji 
oziroma 275, če izberemo paket Performance, pričara nasmeh 
na obraz tudi po slabem dnevu v službi. Najbolj dobrodošel 
dodatek na avtomobilu je po mojem mnenju izpušni sistem, ki 
nam ob prestavljanju v nižjo prestavo pričara čudovito simfonijo 
za naša ušesa, katere se ne brani noben zaprisežen petrol head. 
Pri načrtovanju avtomobila inženirji niso posegali po dragih 
komponentah, temveč so jih sami prilagodili za sile, ki jih 
dosega dinamična vožnja. Motor ima izboljšan termični nadzor 
in vpetje. Sklopka je močnejša, odličen 6-stopenjski menjalnik 
kratkih hodov skrbi za kar se da najhitrejše prestavljanje. Pri 
Pirelliju so za ta model razvili prilagojene pnevmatike 235/35 
R 19, pri katerih so upoštevali 77 zahtev, ki so jih postavili pri 
Hyundaiju.
Nobenega dvoma ni, da je znamka Hyundai postala z modelom 
i30N resna konkurenca evropskim staroselcem, kot so na primer 
Volkswagen Golf R, Renault Megane Trophy, Ford Focus RS in 
drugi. To dokazuje tudi selitev dela razvoja v češko mesto 
Nošovice. Zna se zgoditi celo, da bo Hyundaijev novi hot-hatch 
kmalu nasledil ljubitelja ljudskih src VW Golfa R, saj je za 12.000 
evrov cenejši in tako njegova finančna dostopnost tudi mlajšim 
ljubiteljem dirkaških užitkov sploh ni zanemarljiva. V paketu 
dobimo zares veliko, za razumno ceno 33.000 evrov. Če vas je 
Hyundaijev športnik očaral s svojo pojavo, le obiščite najbližji 
Hyundaijev center in zaprosite za testno vožnjo. Obljubim vam, 
da ne boste ostali ravnodušni.

DOMAČE NOVOSTI

Hyundai i30N
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Novi Opel Combo Life je ključno vozilo v Oplovi ofenzivi 
modelov, saj ima velik potencial za rast znamke. Novinec 
bo s svojo vsestranskostjo, praktičnostjo in prostornostjo v 
kombinaciji z odlično ponudbo sodobnih sistemov za pomoč 
vozniku, ki omogočajo varnejšo vožnjo in prijetnejša potovanja, 
zagotovo pritegnil številne družine.
Comba pete generacije, ki se pohvali s povsem novo arhitekturo 
in z drsnimi zadnjimi vrati na eni ali obeh straneh, si bo mogoče 
omisliti v kratki (4,40 metra) ali dolgi (4,75 metra) različici. V 
obeh primerih je mogoče izbrati pet ali sedem sedežev, da se 
bodo lahko na počitnice v vsem udobju odpravile tudi velike 
družine in njihovi pasji prijatelji. V skladu s tem je radodarna 
prostornina prtljažnika; pri standardni različici znaša najmanj 
597 litrov, s poklopljenimi zadnjimi sedeži pa se poveča za več 
kot trikrat in meri 2.126 litrov. Vsi, ki potrebujejo še več prostora, 
lahko posežejo po inačici z daljšo medosno razdaljo, popolni za 
prevoz večjih količin prtljage.
Pohvale vredni so tudi številni odlagalni prostori, veliko 
panoramsko strešno okno in bogata paleta asistenčnih 
sistemov, s katerimi Combo Life postavlja višja merila v svojem 
razredu. Opremljen je s tehnologijami in sistemi za pomoč 
vozniku, dobro znanimi iz segmenta kompaktnih vozil ali 
športnih terencev, kot so opozorilo ob voznikovi utrujenosti, 
vzvratna kamera s prikazom iz ptičje perspektive z zornim 
kotom 180°, projekcijski zaslon in IntelliGrip ter s funkcijami 
za udobje, med katere sodijo ogrevanje sedežev in volana ter 
najsodobnejši sistem za informacije in razvedrilo, združljiv z 
aplikacijama Apple CarPlay in Android Auto.
Za pogon Opel Comba Life, ki očara tudi s sodobnimi mišičastimi 
potezami, bodo kupci lahko izbirali med različnimi bencinskimi 
in dizelskimi motorji, usklajenimi s 5- ali 6-stopenjskim ročnim 
menjalnikom. Za doplačilo je prvič v tem segmentu na voljo še 
osemstopenjski avtomatik.
Prostoren, pameten in udoben Oplov družinski enoprostorec 
bo mogoče naročiti v začetku poletja, dostave pa načrtujejo ob 
koncu leta.

Opel Combo Life
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Na slovenske ceste je zapeljala druga generacija 
Nissanovega električnega Leafa, ki velja za enega izmed 
najbolj prodajanih električnih vozil na svetu.
Avtomobil prve generacije so v osmih letih prodali v 80.000 
primerkih, za drugo pa imajo že v samem startu kar 30.000 
naročil. V primerjavi s prvo je Leaf v drugo 45 milimetrov 
daljši, 18 širši in za 10 milimetrov nižji, medosje pa ostaja 
nespremenjeno. Kar spodoben je tudi prtljažni prostor s 435 
litri, a njegovo uporabnost omejuje visok nakladalni rob.
Oblikovno je novi Leaf prevzel kar nekaj potez iz nove Micre, 
predvsem agresiven, oster prednji del, kakor tudi dizajn 
zadnjih luči v obliki bumeranga. Kot celota je Leaf sedaj 
veliko bolj skladen in na pogled prav atraktiven, medtem ko 
je prva generacija veljala za bolj zadržano in oblikovno ne 
ravno najbolj zanimivo.
V drugo se je Leafu podaljšal tudi električni domet, ki sedaj 
znaša 270 kilometrov, kar naj bi zadostovalo za 90 % potreb 
evropskih kupcev. V primerjavi s prejšnjo generacijo je 
dometa za 100 kilometrov več, zagotavlja pa ga baterija 
z močjo 41 kilovatnih ur. Postal je tudi močnejši, premore 
namreč 320 Nm navora in 150 konjskih moči, končna hitrost 
pa je omejena na 160 km/h. Na domačem omrežju bo 
polno polnjenje vzelo kar 21 ur, na hitri polnilnici pa se 80 % 
napolni v zgolj 45 minutah.
Med bolj odmevne novosti, ki jih prinaša novi Leaf, sodita 
predvsem stopalka e-pedal, ki omogoča do 90 % manjšo 
obrabo zavor, saj zaviranje preko nje poteka preko 
regeneracije energije, in polavtonomni sistem ProPilot, 
ki poskrbi, da vozilo znotraj črt na cesti sledi smeri ovinka 
in preko radarskega tempomata ohranja želeno hitrost. V 
primeru, da voznik med vožnjo ne potrdi svoje prisotnosti 
z dotikom volana, ga vozilo najprej opozori z zvočnim 
signalom, nato pa postopoma vozilo zaustavi do popolne 
zaustavitve.

Za varnost skrbijo še drugi asistenčni sistemi, ki so 
podprti z 12 sonarji in s štirimi kamerami. Vozniku 
je na voljo tudi sistem ProPark, ki samodejno 
parkira v parkirni prostor, prav tako vozilo 
samodejno zapelje iz njega.
Pri nas je Leaf na voljo s paketi opreme Acenta, 
N-connecta in Tekna, spustili pa najbolj skopo 
različico opreme Visia. Za osnovno različico je 
treba odšteti najmanj 35.490 evrov, za N-Connecto 
36.790 evrov, najbolje opremljena različica Tekna 
pa stane 39.290 evrov. Vse cene lahko zmanjšate 
še do 7.500 evrov subvencije, ki jo prejmete ob 
morebitnem nakupu novega električnega vozila.

Nissan Leaf



100 % 
SKRBNOST
IZBERITE GORIVA EVO Z ODLIČNIM 
UČINKOM ČIŠČENJA

95 I00 
plus D Dplus

95 I00 
plus D Dplus

95 I00 
plus D Dplus

95 I00 
plus D Dplus

GORIVO, KI ČISTI?!
Manj okvar in daljša življenjska doba motorja. 

Prednosti za tiste, ki izberejo goriva EVO.

Ko gre za naše avtomobile in 
življenjsko dobo motorja, izjemna 
kakovost nikakor ne more biti 

razkošje. Kot strokovnjaki za razvoj 
goriv, v Skupini MOL ponujamo goriva 
EVO, ki motor dokazano čistijo in 
ga ohranjajo čistega. S čim smo to 
dosegli? Komponente, ki jih vsebujejo 
goriva EVO, iz sistema za dovod goriva 
odstranijo vse usedline, zaradi česar 
v „srce” avtomobila priteka optimalna 
količina goriva, to pa zagotavlja 
enakomernejše delovanje ter možnost, 
da boste z enim rezervoarjem goriva 
opravili večjo razdaljo. Za voznike je že 
to ena izmed velikih prednosti, in če se 
zmanjša še količina usedlin, se zmanjša 
tudi možnost okvare motorja, kar hkrati 
podaljša njegovo življenjsko dobo.

Naj avto poganja bencinsko ali 
dizelsko gorivo, z gorivi EVO smo 
za oba tipa razvili boljšo, čistejšo in 
varčnejšo rešitev. Zaradi posebne 
sestave, izjemne kakovosti ter 
posebnih dodatkov, goriva EVO 
manj obremenjujejo okolje. Nadaljnja 
prednost čistega delovanja motorjev 
je, da so bližje načrtovanim tovarniškim 
parametrom, torej bodo emisije 
škodljivih snovi prav tako manjše. Z 
uporabo goriv EVO prispevamo tudi 
k varovanju okolja, saj naša goriva 
ne le ustrezajo okoljskim standardom 
Evropske unije, temveč jih v mnogih 
primerih celo presegajo. 

GORIVA EVO NA BENCINSKIH 
SERVISIH MOL 
Goriva EVO so kupcem na voljo na vseh 
46 bencinskih servisih MOL po Sloveniji.
Več na www.mol.si

* Preizkuse je v skladu s standardi CEC F-20-
98, CEC F-23-0 in CEC F-98-08 ter po testni 
metodi CEC TDG- F-113 opravil neodvisen in 
akreditiran laboratorij. 

ZA VSE VRSTE MOTORJEV

Daljša življenjska doba motorja 
in manj nepričakovanih okvar, 
saj ob dolgotrajnejši uporabi iz 
injektorjev goriva odstranijo tudi 
stare usedline
Z redno uporabo bo celoten 
sistem za oskrbo z gorivom, od 
rezervoarja, injektorja pa vse do 
ventilov, ostal čist, motor pa bo 
ohranil svojo prvotno odzivnost, 
pospešek in porabo goriva 
Enakomerno delovanje motorja
Manjši izpust škodljivih snovi
Preprečuje obrabo sestavnih delov 
sistema za oskrbo z gorivom.

DODATNE PREDNOSTI 
VISOKOKAKOVOSTNIH 

GORIV EVO  

Uporabo tega goriva posebej 
priporočamo lastnikom starodobnih 
avtomobilov, saj višje oktansko število 
pomeni tudi manjšo obremenitev, 
posebna mešanica pa bo v starejših, 
občutljivih motorjih povzročala manj 
korozije.

BENCIN EVO 100 PLUS 
TUDI ZA OLDTAJMERJE 

GORIVA EVO SO GORIVA VRHUNSKE KAKOVOSTI Z ODLIČNO 
MOČJO ČIŠČENJA IN OHRANJANJA ČISTOSTI MOTORJA.
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Vsako leto se tisoče avtomobilskih navdušencev zgrne na obalo avstrijskega jezera Wörthersee za legendarno srečanje 
GTI in kot je navada, so tudi letos mladi vajenci Volkswagna pokazali svoji stvaritvi, ki so ju pridno razvijali devet mesecev. 
Ekipa iz Wolfsburga je javnosti predstavila vročega Golfa GTI Next Level, odetega v vpadljivo barvno kombinacijo metalik 
srebrne, sive, črne in rdeče. Pod pokrovom so skrili 2,0-litrski bencinar s kar 405 konjskimi močmi, ki deluje skupaj s 
7-stopenjskim avtomatikom. Ekipa iz Sachsena je medtem predelala karavanskega Golfa Variant, ki je prav tako prejel 
nadgradnjo stila in zmogljivosti. Poganja ga 130-konjski motor z 1,5-litrsko prostornino, ki moč pošilja na vsa štiri kolesa.

Na Ferrarijevi privatni dirkaški stezi Fiorano je luč sveta ugledal ekskluzivni primerek SP38, povsem po meri narejen za 
dolgoletnega prijatelja znamke, ki si je zaželel edinstveni cestno-legalni avtomobil in je zanj pripravljen pošteno plačati.
Ferrarijevi oblikovalci so za osnovo vzeli šasijo 488 GTB, na katero so povesili čisto na novo zasnovano telesce, pobarvano 
v metalik odtenek rdeče. Gre za radikalen odmik od proizvajalčevega oblikovalskega jezika, ki svoj vrhunec doseže na 
spektakualarnem zadku. Dramatičen športnik bo dihal s pomočjo 3,9-litrske turbopolnjene pogonske enote, ki jo je prav 
tako posodil 488 GTB. Za enkrat še ne vemo, ali so jo navili ali bo ohranila ”osnovnih” 661 konjskih moči.

Ferrari SP38

Rolls-Royce Dawn 

Pred tremi leti je zaživel luksuzni Dawn, ki je bil z novimi krivuljami tako poželjiv, da ga je Rolls-Royce okronal za najbolj 
seksi avtomobil, ki so ga kdajkoli izdelali. Sedaj pa so za premožne iskalce sončnih žarkov, ki želijo izkusiti glasbo na 
najvišjem možnem nivoju, pripravili posebno izdajo s paleto edinstvenih nadgradenj. Po vzoru ekstravagantnega grand 
tourerja Wraith so tudi na brezstrešnega Dawna aplicirali obdelavo, osredotočeno na izboljšavo zvočne izkušnje v 
avtomobilu. Pri britanski znamki trdijo, da so z unikatnim avdio sistemom poskrbeli za neprekosljivo doživetje glasbe, ki 
ga dopolnjuje unikaten izgled avtomobila. Zunaj so Dawna oblekli v temno rjavo odtenek, imenovan Lyrical Copper, ki 
namiguje na uporabo bakra, ki ga najdemo le v najbolj dovršenih avdio sistemih.

NOVOSTI

VW Golf GTI Next Level

Marca je Opel naznanil, da bo športna predelava GSi poleg vodilne Insignie doletela tudi manjšo Corso, ki bo tako 
pridobila dinamičen stil z večjimi odprtinami za zajem zraka, izstopajočim zadnjim spojlerjem, s karbonskimi pokrovi 
zunanjih ogledal in s črnim satovjem v maski. Poleg notranjosti, ki bo bogatejša za sedeže Recaro, športen volan in 
stopalke iz aluminija, bo prejela tudi športno podvozje OPC, nastavljeno na znameniti progi Nordschleife v Nürburgringu. 
Tedaj ni bilo govora o motorju, sedaj pa so Nemci naznanili, da bodo poskočni Corsi pod kožo vgradili 1,4-litrski turbo 
motor s 150 KM in 220 Nm navora, ki omogoča šprint do 100 km/h v 8,9 sekunde.

Opel Corsa GSi
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Časomer TAG Heuer Monaco Gulf

Podjetje Gulf Oil je začelo motošport sponzorirati že v tridesetih 
letih prejšnjega stoletja, toda šele konec šestdesetih je svet 
prvič ugledal danes izjemno prepoznavno kombinacijo svetlo 
modre in oranžne, v katero so začeli oblačiti dirkalnike. Barve 
Gulfa je nosil tudi Porsche 917, za volan katerega je za slavni film 
Le Mans sedel ameriški igralec Steve McQueen, poznan tudi kot 
“The King of Cool”. Za snemanje so ga pri švicarskem urarju TAG 
Heuer opremili s kvadratnim časomerom Monaco, ki je tedaj na 
področju estetike in tehnologije prinesel pravo revolucijo, saj je 
postal prvi vodoodporni primerek s kvadratnim ohišjem in prvi 
avtomatski kronograf. Od takrat je minilo že 50 let in v poklon 
obletnici so Švicarji pripravili novo inačico ure, ki v številčnici 
ponosno nosi slovite dirkaške črte in logotip Gulf. 

VOZNIKOVI MODNI DODATKI

OGLAS
KEUNETelefon Porsche Design Huawei Mate RS

Ljubitelji prestižnih produktov, povezanih s svetom avtomobilizma, 
bodo navdušeni nad najnovejšim mobilnim telefonom, ki sta ga 
skupaj ustvarila Porsche Design in Huawei. V nasprotju s prejšnjimi 
modeli, ki sta jih pripravili znamki, je novi Mate RS prejel kar precej 
drugačen dizajn kot klasični P20 Pro. Leicino trojno kamero so 
premaknili na sredino, spremenili pa so tudi sprednje oblikovanje, 
ki se zgleduje po aerodinamični zasnovi Porschejevih športnikov. 
Možgančki so medtem ostali praktično enaki, če odštejemo 
povečanje prostora na zajetnih 256 GB in možnost brezžičnega 
polnjenja. Hkrati s tem je narasla tudi cena mobilca, ki bo na voljo 
v črni ali rdeči barvi. Kar 1.550 evrov bo treba odšteti za modno 
napravico, ki je pravi kompanjon za vašega Porscheja.

Dodatki za naprave Mercedes-Benz 

Mercedes-Benz v sodelovanju s partnerjem CG Mobile kolekciji oblačilc 
za pametne telefone dodaja nove modele, narejene iz prvovrstnega 
silikona, usnja in karbona. Vsi so na voljo v različnih barvnih odtenkih 
in stilih, seveda jim je skupen prepoznavni simbol trikrake zvezde. Nam 
se najbolj dopade moderna različica, ki kombinira aluminij in ogljikova 
vlakna. Žal bodo po ovitkih in etuijih lahko posegli samo lastniki 
iPhona 7, 8 in X, a nič ne de, saj so oblikovalci dodali še trpežne torbe 
in nahrbtnik za shranjevanje tablic in prenosnih računalnikov, narejene 
iz mehkega, a robustnega najlona. Da ne boste na svoji napravi ostali 
brez baterije, so linijo zaključili s prenosnima baterijama, ki omogočata 
hitro polnjenje preko priloženega USB kabla.



REVOLUCIJA
SUV-JEV

Pri Rolls-Roycu so namero o izgradnji svojega prvega SUV-ja naznanili pred 
tremi leti in vse od takrat težko pričakujemo, kaj bodo pripravili. Kot sporoča 
že ime Cullinan, povzeto po največjemu brezhibnem diamantu na svetu, gre za 
ultra luksuzni produkt, ki bo svoje mišice razkazoval tudi izven ustaljenih tirnic. 
Namenjen bo predvsem mlajšim, a nič manj premožnim posameznikom, ki 
želijo svet raziskovati v udobju popolnega luksuza.

Rolls-Royce Cullinan
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Pri snovanju Cullinana je bila ključna proizvajalčeva 
nova aluminijasta platforma, imenovana 
”arhitektura luksuza”, ki jo je mogoče povsem 
prilagodili avtomobilom različnih dimenzij. Cilj 

je bil ohraniti značilno udobje v vožnji, ki jo nekateri 
celo primerjajo z letečo preprogo, a hkrati omogočiti 
impresivne terenske zmogljivosti. To so dosegli z 
integracijo zračnega vzmetenja, speljevanja pogona na 
sprednja kot tudi zadnja kolesa (prvič v zgodovini Rolls-

Roycea) in predelanega 6,75-litrskega dvanajstvaljnika, 
ki dostavlja silnih 563 konjskih moči in 850 Nm navora. 
Luksuzni Cullinan bo ob pritisku na gumb “off road” lahko 
brodel po snegu, pesku in vodi vse do globine 54 cm, kar 
so preverili na intenzivnih testiranjih v škotskih gorah in 
arabskih puščavah.
Praktičnost Rollsovega prvega SUV-ja se še nadaljuje, če 
kupec izbere konfiguracijo treh zadnjih sedežev, ki ob 
elektronskem podrtju ponujajo 1.930 litrov prtljažnega 

prostora in nalagalno dolžino 2.245 mm, kar je skoraj 
toliko kot meri Smart fortwo. Malo manj uporabna, a 
veliko bolj ekstravagantna je izbira dveh zadnjih sedežev, 
pri čemer ju bodo pri Rolls-Royceu ločili s sredinsko 
konzolo, ki v sebi skriva hladilnik, dekanter ter kozarca za 
viski in peneče vino. Da bo Cullinan res ponujal vrhunski 
luksuz, so med zadnja sedeža in prtljažnik umestili 
stekleno pregrado, ki eliminira hrup v kabini, zelo prav 
pa pride v vročih in mrzlih razmerah, ko tudi ob odprtju 
gepeka temperatura v interierju ostane optimalna.

Pa namenimo še nekaj besed zunanjemu oblikovanju 
Cullinana, ki moč in sofisticiranost izraža že na daleč. 
Prelepe proporcije dopolnjujejo znamkini ikonični stilni 
elementi, kot so skupno odpiranje prednjih in zadnjih 
vrat, ozki žarometi, ki se družijo z rešetasto masko, 
na vrhu katere ponosno stoji kipec Spirit of Ecstasy. 
Seveda je atraktiven tudi zadek najbolj glamuroznega 
SUV-ja na svetu, ki se ponaša s strešnim spojlerjem, z 
minimalističnimi pokončnimi lučmi in z zaščitno oblogo 
na odbijaču.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC



ULTIMATIVNI
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Aston Martin DB11 AMR

Pri Aston Martinu so za predlanski ženevski avtosalon napovedali svetovno 
premiero. Razkrili so, da gre za novega predstavnika, ki bo zamenjal model 
DB9, a le redki so verjeli, da bodo pokazali enega najlepših GT-jev na planetu. 
Za nastop so DB11 opremili z mogočnim dvanajstvaljnikom s 600 konjskimi 
močmi, kateremu se je v letu 2017 pridružila osemvaljna enota, pomembna 
za trge, na katerih je politika obdavčitve avtomobilov strukturirana glede na 
zmogljivost motorja. A sedaj je čas za novo zastavonošo družine DB11. Dame 
in gospodje, pred vami je inačica AMR, ki je prejela nadgradnjo moči, o kateri 
pričata karbonska obdelava zunanjosti in divji zvok izpušnega sistema.
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NAVIT
DO KONCA
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Najprej razčistimo, kaj pomeni oznaka AMR. 
Aston Martin Racing je divizija britanske 
znamke, ki je nastala lansko leto z namenom 
dostavljati najvišjo mogočo zmogljivost v 

cestno-legalnih primerkih. In DB11 AMR je v skladu s 
to filozofijo ugledal luč sveta. Astonovci so ga namreč 
pokazali na otvoritvi svojega zmogljivostnega centra 
AMR na slovitem dirkališču Nürburgring.
Srce avtomobila seveda predstavlja veličastni 12-valjni 
motor s prostornino 5,2 litrov in z dvema turbinama, 

ki razvija zajetnih 630 konjskih moči, kar je 30-konjski 
naskok v primerjavi z obstoječim DB11 V12, ki je do sedaj 
kraljeval družini GT-jev. Specifikacijske številke so tako 
bolj impresivne s časom 0-100 km/h v 3,7 sekunde in 
z najvišjo hitrostjo 335 km/h, na račun katere je DB11 z 
oznako AMR postal najhitrejši serijski model v prodajni 
paleti Aston Martina.
Zmogljivejšo pogonsko enoto spremljajo modifikacije 
šasije in izpušnega sistema za še več vriskanja ob vožnji, 
medtem ko bodo za več zavistnih pogledov poskrbele 

nadgradnje zunanjosti, ki narekujejo umestitev 
razgaljenega karbona in lesketajočih se črnih detajlov. 
Te športne smernice so našle pot tudi v notranjost 
prestižnega vozila, kjer v oči padejo okrasne črte v 
živobarvnem odtenku limete.
Za tiste, ki si želijo še več ekskluzivnosti, so Britanci 
pripravili omejeno izdajo modela v prepoznavni barvni 
kombinaciji ekipe Aston Martin Racing, ki bo zaživela v 

le 100 enotah. No, če že razpirate denarnico, si je dobro 
omisliti še po meri narejen set prtljage, ki se popolnoma 
ujema s stilom luksuznega GT-ja. A če najbolj plebejski 
DB11 AMR stane 219 tisočakov, si lahko le mislimo, koliko 
bo treba odšteti za takšen paket.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

“za več zavistnih pogledov skrbIJO
nadgradnje zunanjosti, ki narekujejo 
umestitev razgaljenega karbona in 

lesketajočih se črnih detajlov
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BMW-jev brutalni M5 je prejel injekcijo moči v različici Competition, 
ki prinaša pravo dirkaško izkušnjo kot tudi možnost nastopanja na 

račun ekskluzivnega karakterja vozila.

INJEKCIJA     

MOCI

Lansko poletje se je pokazala nova generacija 
bavarskega M5, ki je med ljubitelji povzročila 
kar malo kontraverznosti, saj je prvič pridobila 
štirikolesni pogon. No, puristi so kmalu nehali 

točiti solze, ko so izvedeli, da novi M xDrive omogoča 
vključitev zgolj zadnjega pogona, ko se izklopi sistem 
za nadzor stabilnosti. Potem so v novembru nastopači, 
katerim ”običajni” 600-konjski M5 ni dovolj, dobili možnost 
opreme M Performance, ki prinaša kopico ekskluzivnih 
dodatkov izpod rok divizije M, ki ne prispevajo zgolj k 
bolj dirkaško usmerjeni podobi avtomobila, ampak tudi 
k funkcionalni izboljšavi aerodinamike, hlajenja in lahke 
konstrukcije. Za maksimalno zmogljivost in vpadljivost 
so inženirji bavarske družbe sedaj dostavili inačico M5 

Competition, ki poleg dodatnih 25 KM prinaša večjo 
odzivnost na račun predelane šasije. Glavna sprememba 
se tako dotika motorja, in sicer 4,4-litrskega osemvaljnika, 
iz katerega jim je uspelo iztisniti 625 ponijev in 750 Nm 
navora, s katerimi voznik upravlja že pri 1.800 vrtljajih. 
V povezavi z 8-stopenjskim avtomatikom M Steptronic 
vroča limuzina obljublja čudovite užitke v pospeševanju; 
iz mirovanja do sto se bo pognala v 3,3 sekunde, še 
enkrat toliko pa bo prevozila v 10,8 sekunde. Inačica 
Competition bo svoj ekskluzivni karakter mimoidočim 
sporočala preko posebnih značk, v gloss črno obarvanih 
elementov ter vpadljivih 20-palčnih platišč v obliki črke Y.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

BMW M5 Competition
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Obiskovalce vsakoletnega srečanja GTI ob jezeru Wörthersee je presenetilo 
razkritje novega Volkswagna, ki sliši na ime Golf GTI TCR. Kot že ime namiguje, 
je konceptni avtomobil navdihnil dirkalnik serije TCR in je tako opremljen s 
številnimi športno naravnanimi bonbončki. Kljub temu da zaenkrat govorimo o 
študiji, Nemci nameravajo do konca leta atletskega Golfa uresničiti.

NAjhITrejšI 
GTI dosLej

Serijska različica naj bi tovarno v Wolfsburgu 
zapustila s turbopolnjenim motorjem s 286 konji 
in 370 Nm navora, ki moč pošilja na prednja 
kolesa preko 7-stopenjske avtomatike. Zmožna 

bo pospeševanja do 250 km/h, ob eliminaciji elektronske 
omejitve pa vse do 264 km/h, s čimer bi tovrsten Golf 

postal najhitrejši GTI v postavi VW-ja. Obut bo v 18-palčna 
ali opcijska 19-palčna platišča in opremljen z dovršenim 
zavornim sistemom ter z dodatnima hladilnikoma za 
hlajenje zmogljive pogonske enote. Po želji bo mogoče 
naročiti še paket, ki prinaša športnejšo šasijo z elektronsko 
prilagodljivimi amortizerji.

Študija Golf GTI TCR nakazuje, da bo prihajajoči 
avtomobil navduševal tudi na področju stila. Spredaj je 
posebna različica prejela preoblikovan odbijač z izrazitim 
spojlerjem, zadaj vpadljivi difuzor in izpušni sistem z 
dvema cevema, medtem ko silhueta razkriva dekorativen 
napis TCR in za predstavnike GTI značilen satast vzorec. Z 

zunanjostjo je usklajena dinamična rdečo-črna zasnova 
notranjosti, kjer izstopajo lični športni sedeži z veliko 
bočne opore in prešita prestavna ročica.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Volkswagen Golf GTI TCR



P o r s c h e  9 1 1  G T 3 R

Porsche je izpolnil naročilo za po meri narejenega dirkača, ki se bo v prvenstvu 
GT3 želel uveljaviti kot novi kralj hitrosti. In glede na to, da je baziran na maničnem 
911 GT3 RS, ki je nedavno na slovitem zelenem peklu postavil novo merilo za 
serijske športne avtomobile, mu ta uspeh ne uide.

kralj
hitrosti
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petrol
Kot smo že omenili, so pri oblikovanju dirkalnika 

911 GT3 R za osnovo vzeli njegovega cestno-
legalnega brata, ki že v osnovi razvija 520 KM. 
To surovo moč so uspeli Porschejevi inženirji 

dvigniti za 30 konjičev, ob tem so posebno pozornost 
namenili razvijanju aerodinamičnosti, optimiziranju 
varnosti in nižanju stroškov servisiranja.

Ohranili so lahko ogrodje 911 GT3 RS, narejeno iz 
kompozita aluminija in jekla, medtem ko so streho, 
pokrov motorja, vrata, zadnji spojler in difuzor oblekli 
v ogljikova vlakna, s katerimi so izdelali tudi večino 
notranjosti.
Pod pokrov so vtaknili prosto dihajoč šestvaljnik, 
katerega so si prav tako sposodili od devetstoenajstice 
z dovoljenjem za vožnjo po cestah. Ker se bo 911 GT3 
R vozil zgolj po dirkališčih, je motor bolj odziven, a 
kljub temu ne preveč požrešen. Moč se na zadnja 
kolesa prenaša preko 6-stopenjskega menjača z 
izredno hitrimi hodi, s katerim voznik operira preko 
obvolanskih prestavnih uhljev.
Za doseg aerodinamičnih ciljev je beštija prejela še 
hujši aero paket na čelu z res masivnim zadnjim krilom. 
Ker pa je treba ob tem povečati tudi zmogljivost 

ustavljanja, so namestili širše pnevmatike in 
modificirali zavore.
Srečnež, ki bo sedel za volanom, bo vesel tudi 
nadgradenj, ki se nanašajo na varnost. V primeru 
trčenja bodo zelo prav prišli novi školjkasti sedeži, 
ki so sedaj pritrjeni na šest točk, za piko na i pa so 
novega 911 GT3 R premierno opremili s klimo, da 
bo voznik lahko ohranil trezno glavo skozi celotno 
dirko.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Predelajte svoje vozilo na plin že od 1.290 € in obdržite 
tovarniško garancijo vozila. Petrol in zavarovalnica Triglav 
omogočata dokup jamstva garancije ob predelavi vozila 
na avtoplin v izbranih servisnih delavnicah TipStop Vianor. 
Ohranitev tovarniške garancije vozila je možno dokupiti že od 
143,47 € z DDV/leto dalje. Cena je odvisna od moči motorja in 
željene dobe garancije. Jamstvo garancije ne more biti daljše od 
obstoječe tovarniške garancije novega vozila.

Za vozila s tovarniško garancijo ali 
podaljšanim jamstvom, ki se predelajo 
na plin, zagotovita Petrol in Triglav 
jamstvo pod enakimi pogoji.

JAMSTVO 
GARANCIJE 
VOZILA
Predelajte vozilo na avtoplin 
in ohranite tovarniško 
garancijo vozila!

www.petrol.si/avtoplin  |  080 22 66
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Ravno v času lepih poletnih dni AMG razširja 
svojo prodajno paleto z atraktivnim in s hitrim 
brezstrešnim predstavnikom GT S.

Vroča družina AMG GT 
jih tako skupaj z novim 
članom šteje že ducat. 
Navdušenci nad znamko 

iz Affalterbacha lahko sedaj 
izbirajo med štirimi dvovratnimi, 
tremi štirivratnimi kupeji, dvema 
dirkalnikoma in tremi kabrioleti. 
Alternativo v septembru 2016 
predstavljenima modeloma GT 
Roadster in GT C Roadster bo 
predstavljal GT S, ki se glede na 
zmogljivost uvršča med omenjena 

brezstrešnika. Vsem je skupen 4-litrski 
motor V8, ki dostavlja različno število 
ponijev. V najnovejši inačici GT S je 
navit, da doseže 522 KM, do stotke 
s pomočjo sedemstopenjskega 
avtomatika pospeši v 3,8 sekunde 
in drvi dalje do 308 km/h. Če 
komu ta nivo športnosti ni dovolj, 
lahko seveda še vedno poseže po 
varianti GT C, ki je opremljena z vso 
tehnologijo iz brutalnega GT R-a. A 
bodimo realni, kdo želi brez strehe 
dirkati, dokler se mu na števcu ne 
pokaže 316?
No, potencialne kupce bo zanimalo, 
da so pri AMG-ju GT S Roadsterja 

že serijsko opremili s prilagodljivim 
športnim vzmetenjem, ki omogoča 
pretikanje med različnimi voznimi 
programi, optimalno razporedili 
njegovo težo (47 % spredaj in 53 
% zadaj), prav tako so posodobili 
zavore, ki bodo brzdale več kot 500 
konjskih moči.
Ni treba posebej razlagati, da je 
dvosedežnik prejel vrhunski interier s 
športno noto in prestižnimi materiali, 
toda če se želite brez strehe prevažati 
tudi v hladnejših mesecih, bo 
športne sedeže potrebno opremiti 
s sistemom Airscarf, ki v treh 
jakostih izpod vzglavnika vozniku in 
sovozniku dostavlja topel zrak.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Mercedes-AMG GT S Roadster
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Test: BMW M760 Li xDrive V12

Objekt
poželjenja
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Testni primerek, ki sliši na ime M760Li xDrive V12, je bavarska admiralska 
ladja, oborožena z vsem, kar znamka premore in je namenjena zgolj 

najzahtevnejšim in najbolj petičnim kupcem, pri čemer pa se lahko hitro 
pojavi vprašanje. Voziti, ali biti vožen?

Sedmica že sama po sebi predstavlja sinonim 
prestiža in udobja in je pogosta izbira premožnih 
poslovnežev, raznih politikov in deklariranih 
milijonarjev. No, tale dotična beštija je veliko več 

kot zgolj še ena dizelska sedmica v množici pločevine. 
Poganja jo namreč že skorajda izumrli stroj, stroj, ki ga 
vgrajujejo še samo izbrane znamke v svoje najbolj 
bahave avtomobile. To je motor s kar dvanajstimi valji 
in 6,6 litri prostornine, kar vam povedo že oznake V12 
na C-stebričkih. In ravno takšen motor poganja tudi 
slavnega Rolls-Royca, s katerim si M760Li deli podvozje 
in še kakšen element. Oznaka L v napisu pomeni, da gre 

za različico s podaljšanim medosjem, kar pomeni, da v 
dolžino skupno meri preko 5,2 metra in kljub številnim 
karbonskim delom tehta preko 2,2 toni.
A vse te številke motorju V12 ne predstavljajo nobenih 
omejitev. Na vsa štiri kolesa namreč pošilja kar 610 
konjskih sil, kar je dovolj, da se avtomobil do stotice 
izstreli v zgolj 3,7 sekundah. Do predstavitve novega M5 
je M760Li veljal za najhitrejšega serijskega BMW-ja vseh 
časov, a sedaj je moral ta naslov prepustiti M petici, ki do 
stotice pospeši v 3,4 sekundah.
Pospeševanje je dih jemajoče, bodisi za volanom bodisi 
na sovoznikovem sedežu bodisi zadaj v salonu. In če 

naprej in ta iz sebe elektronsko dvigne naslonjalo 
za noge in tako lahko potnik kot doma na kavču s 
stegnjenimi nogami počiva, uživa v vožnji, bere, dela 
ali gleda televizijo. Preproge, ki so nameščene zadaj, 
so tako mehke in debele, da bi se človek najraje 
sezul, ko stopi nanje - in to je bila tudi prva stvar, ki jo 
je moj prijatelj “Gica” storil, še preden se je potopil v 
ultra prestižno usnjeno okolje. Celotno oblazinjenje 
v temni cognac barvi je na seznamu doplačil in 
stane 8.800 evrov, med dražjimi dodatki sta še sama 
mat bela barva vozila, ki vam odščipne 6.400 evrov, 
ekskluzivni salon zadaj ravno toliko. Skupaj se cena 

voznik ne popušča in drži stopalko do daske, 
vse dokler ne doseže elektronsko omejenih 
250 km/h, so obrazi sopotnikov obnemeli, 
noge močno stegnjene naprej in oprte v 
steno pod predalom v želji zaviranja, potne 
roke pa nervozno objemajo vse, kar se da 
objeti. Ob startu iz mesta ti dobesedno odnese 
tako sapo kot tudi noge in prve tri sekunde 
tudi spregovoriti ne moreš. Zvok, ki spremlja 
vsak pritisk stopalke za plin, ni razgrajaški in 
nastopaški, temveč umirjen in uglajen, globok 
in ravno prav močan. Veliko bolje se ga sliši od 
zunaj, saj je potniška kabina tako dobro izolirana, 
da je potrebno imeti skoraj odprta okna, da lahko 
v polni meri uživaš v simfoniji dvanajstvaljnega 
orkestra. Najbolje se avtomobil počuti na dolgih 
avtocestnih križarjenjih, kjer pri hitrosti 140 
km/h vozi približno na 1.500 vrtljajih na minuto. 
Poraba pri motorju V12 je pač takšna, kot je, 
pod 15 litri ne računajte. Mi smo naredili z enim 
tankom približno 300 kilometrov in povprečno 
porabili 20 litrov na 100 prevoženih kilometrov. 
Sam sem veliko raje vozil ta stroj kot pa užival 
v vožnji zadaj, čeprav je v takšen avtomobilu 
zares poseben občutek, če te vozi nekdo drugi. 
A vseeno je za moje pojme bolj adrenalinsko 
imeti v rokah vajeti 610-konjskega stroja. Zadaj 
sta nameščena dva udobna, z velikim grebenom 
ločena sedeža, s številnimi funkcijami postavitve, 
masaže, gretja in hlajenja. V medsedežni 
naslonski klopi je integriran tudi pravi hladilnik, 
ki vase lahko pospravi dve steklenici šampanjca. 
Med sedežema je tudi tablica, s katero je 
mogoče upravljati prav vse funkcije vozila. 
Potnika zadaj lahko gledata vsak svojo televizijo, 
tisti, ki sedi na desni strani, pa ima možnost, da 
sovoznikov sedež s pritiskom na tipko poklopi 

Zadaj sta 
nameščena 

dva udobna, 
z velikim 

grebenom 
ločena sedeža, 

s številnimi 
funkcijami 

postavitve, 
masaže, gretja in 

hlajenja.
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OGLAS
DIESEL
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iz osnovnih 238.900 evrov tako povzpne na 282.652 
evrov, kar je na žalost posledica naših bebastih in visokih 
dajatev na takšne luksuzne avtomobile. A kdor si ga bo 
omislil, bo speljal še dodaten ovinek in avto registriral 
kjerkoli, samo pri nas ne. Ste že videli kakšnega RR s 
slovenskimi tablicami?

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

dvanajstvaljni, vrstni, turbobencinski
6.592 ccm
448 kW (610 KM)
800 Nm pri 1.500 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
3,7 s  (0-100 km/h)
250 km/h
20,0 l/100 km
294 g/km
5.238 / 1.902 / 1.479 mm
2.255 kg
78 l
515 l
282.652 EUR

Tehnični podatki
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PODEŽELSKI
MINI

CROSSOVER

Minijevega križanca smo že preizkusili v bolj nabriti, športni preobleki SD. 
Tokrat smo na test zapeljali bolj civilno dizelsko različico D s štirikolesnim 

pogonom, z belimi črtami na haubi in s kopico dodatne opreme.

Test: Mini Cooper D Countryman ALL4
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Znotraj je delovno okolje nekoliko manj spremenjeno. 
Seveda je koncept kabine dodelan po bavarskem 
receptu, kar pomeni, da so prisotni najboljši materiali in 
kakovost izdelave, ergonomija pa je klasično minijevsko 
drugačna. Testni je imel notranjost oblečeno v sivo 
tkanino s črnimi detajli, ki se je karakterju avtomobila 
zelo lepo podala. Siva tkanina je na otip izredno prijetna 
in na oko deluje kot nekakšen recikliran material. Sedeži 
seveda nudijo zadostno bočno oporo in so hkrati tudi 
dovolj udobni in prijetni za daljša potovanja.
Mini Countryman je odličen avanturist za vse, ki radi 
aktivno preživljajo svoj prosti čas in z vozilom kdaj 
zapeljejo tudi izven urejenih poti, kjer jim bo prav prišel 
minijev štirikolesni pogon ALL4, s katerim je bil opremljen 
testni Mini. Na vsa štiri kolesa se preko 6-stopenjskega 
samodejnega menjača prenaša 150 KM, ki se v praksi Na kratko, če se ponovimo, druga generacija 

Countrymana prinaša navzven temeljito 
osveženo podobo in kar konkretno večje 
mere. V dolžino je namreč zrasel za kar 20 

centimetrov, razširil se je za 3, medosje pa je skupaj 
pridobilo 7,5 centimetra, s čimer je na zadnji klopi nekoliko 
več prostora za dva odrasla potnika, za tri otroke pa ga 
je na pretek. Konkretno je pridobil tudi prtljažni prostor, 
ki vase sprejme dodatnih 100 litrov, skupaj tako meri 
450 litrov. Prostornino je mogoče še dodatno povečati 
z vzdolžnim pomikom zadnje klopi za 13 centimetrov, 
ki jo je mogoče tudi zložiti v razmerju 40:20:40, tako da 
avtomobil zadostuje za potrebe povprečne štiričlanske 
družine.

nekako razgubijo za bolj zahtevnega voznika. Načeloma 
je zaloga moči povsem zadostna za vse razmere, edino 
pri polni obremenitvi vozila in pri avtocestnem klancu 
se bo motor vrtel v višje vrtljaje, malo bo tulil, igla na 
števcu bo počasi pridobivala kilometer po kilometer. 
Če dopuščajo finance, bi sam vseeno izbral različico 
SD, ki doprinaša večjo zalogo moči in tudi več vizualnih 
športnih detajlov.
Mini se lahko že od nekdaj pohvali z izredno dobro 
športno držo na cesti, bolj škatlast in okoren Countryman 
ni nobena izjema. Seveda, zakonov fizike pač ne gre 
premagovati, zato se bo karoserija ob pretiravanju čez 
ovinke sem in tja malce povila, a je daleč od klasične 
terenske nestabilnosti. Countryman se pelje kot pravi 
vlak, tako stabilen je. Podvozje je fenomenalno, saj 
avtomobil vedno drži v ravno prav napetem položaju, da 
je vožnja kar se da direktna in čvrsta, a hkrati še vedno 
dovolj udobna in mirna. 19-palčni copati pri udobju 
vožnje načeloma ne jemljejo kompromisov, edino pri 
vožnji čez ležeče policaje in kakšne večje cestne luknje 
bomo vse skupaj malce bolj začutili, a še zmeraj je vse 
v mejah normale. Odzivnost volanskega mehanizma je 
itak ena izmed boljših, čeprav bi bil pri tej bolj umirjeni 

različici lahko celo manj posreden.
V zeleni barvi British Racing in z belimi črtami čez haubo, 
z velikimi platišči in s terensko zaščitnimi elementi ALL4, 
izgleda zares nastopajoče, tudi če ne nosi oznake SD. S 
svojo velikostjo, prostornostjo, pojavo, opremo in lego 
na cesti, bo zadovoljil večino kupcev, če se bodo ti lahko 
sprijaznili s končno ceno. Z vso opremo, ki je ni malo, 
vse od panorame, chilli paketa, navigacije, ogrevanih 
sedežev in drugih sistemov, se cena povzpne na skoraj 
50 tisočakov.

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, vrstni, turbodizelski
1.995 ccm
110 kW (150 KM)
330 Nm
8-stopenjski samodejni
8,9 s  (0-100 km/h)
205 km/h
7,5 l/100 km
126 g/km
4.299 / 1.822/ 1.557 mm
1.480 kg
51 l
450 l
49.547 EUR

Tehnični podatki
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Test: Ford Fiesta ST-Line

Pri Aston Martinu so za predlanski ženevski avtosalon napovedali svetovno 
premiero. Razkrili so, da gre za novega predstavnika, ki bo zamenjal model 
DB9, a le redki so verjeli, da bonast

MALA
          IGRACA

Ford je lansko leto predstavil že sedmo generacijo enega izmed najbolj 
popularnih malčkov segmenta B, Fieste, ki hkrati velja za Fordov najpomembnejši 
model in bo sedmič na voljo s številnimi novimi paketi, s katerimi si bo vsak 
kupec avtomobil lahko prilagodil svojemu karakterju in življenjskemu slogu.

V 
sedmo so pri Fordu poskrbeli, da je najnovejša 
Fiesta trenutno tehnološko najbolj napreden 
mali avto na svetu, saj nudi kar 15 varnostno-
asistenčnih sistemov za pomoč pri vožnji, 

ki so podprti z dvema kamerama, s tremi radarji in z 
dvanajstimi ultrazvočnimi senzorji.
Večina sistemov, kot so prilagodljivi tempomat, 
sistem nadzorovanja mrtvih kotov, nadzor voznikove 
zbranosti, pomoč pri ohranjanju voznega pasu, sistem 
za prepoznavanje prometnih znakov, opozorilo na 
nevarnost naleta, opozorilo za zapuščanje voznega pasu 
in samodejno zaviranje v sili ter drugi, so seveda na voljo 
proti doplačilu, a že sama opcija le-teh v razredu Fieste 
je hvale vredna.
Ford je poleg klasičnih stopenj opreme uvedel tudi nekaj 
posebnih oblikovalskih paketov, in sicer prestižnega 
in elegantnega Vignale, terensko avanturistično 
naravnanega Active in športno mladostniškega ST-Line, 
za vse tiste, ki jim je všeč športni videz modelov ST, a 
ne potrebujejo oziroma si ne morejo privoščiti pravega 
navitega motorja ST.

Naša testna Fiesta je bila opremljena s športnim 
paketom ST-Line, ki svoj pečat na zunanjem oblikovanju 
pusti s športnimi odbijači spredaj in zadaj, s športnima 
pragovoma, z difuzorjem, s črno prednjo masko in 
z značkami ST-Line. Odlično se poda rdeči karoseriji 
in velikim, kar 18-palčnim športnim platiščem. Svoje 
paket doda tudi v notranjosti, ki je z novo generacijo 
popolnoma spremenjena in ergonomsko odlično 
dodelana.
Na sredinski konzoli so se v primerjavi s prejšnjo generacijo 
znebili skoraj polovice gumbov. Tako je sedaj uporaba 
stikal občutno bolj preprosta in sproščena. Tudi kakovost 
materialov posameznih elementov se je občutno 
izboljšala. Večino funkcij je sedaj lepo zapakiranih na 
lebdeč osrednji zaslon na dotik, z vmesnikom SYNC 3, 
ki je kompatibilen s 6,5- ali z 8-palčnim ekranom. Fiesta 
je tudi prvi Fordov model, ki je na voljo z vrhunskim 
zvočnim sistemom B&O PLAY, prvič je na voljo še s 
panoramskim strešnim oknom, kar je za avtomobile 
segmenta B prava redkost. 
Oprema ST-Line znotraj poskrbi za športne sedeže z 
odličnim oprijemom, ima velik usnjen, spodaj športno 
prisekan volan, alu stopalke in športno prestavno 
ročico z zelo kratkimi hodi. Ročno prestavljanje nudi 
vozniku kar nekaj športnih užitkov, saj so prestavna 
razmerja res odlično razporejena. Ravno tako k izkušnji 
prispevajo kratki in natančni hodi šeststopenjskega 
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OGLAS
SONY

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

emisije CO2
mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

trivaljni, vrstni, turbobencinski
999 ccm
103 kW (140 KM)
180 Nm pri 1.400 vrt./min.
6-stopenjski ročni
9,0 s  (0-100 km/h)
201 km/h
7,2 l/100 km
102 g/km
4.065 / 1.941 / 1.466 mm
1.630 kg
42 l
292 l
24.860 EUR

Tehnični podatki

menjalnika. Testna Fiesta je imela v nos vgrajen večkrat 
nagrajeni motor EcoBoost z enim samim litrom delovne 
prostornine, v svoji najmočnejši izvedenki s kar 140 konji. 
Je izredno prožen in živahen, tako da vozniku omogoča 
tudi relativno športno vožnjo, pri čemer gredo zasluge 
predvsem kakovostnemu, čvrstemu podvozju in dokaj 
neposrednemu volanskemu obroču, ki lepo sledi 
vsakemu zavoju in voznika zares dobro poveže s cestno 
podlago.

Po vožnjah naše testne Fieste lahko mirne vesti zapišem, 
da se Fiesta v svojem razredu, kar se voznih lastnosti tiče, 
pelje najbolje, prav tako nudi kupcu številne možnosti 
personalizacije ter veliko opreme in asistenčnih sistemov, 
ki so sicer značilni za večje modele. Vse ima seveda svoj 
davek, in to je cena. Če je takole opremljena, kot je bila 
naša testna, namreč preseže mejo 20 tisočakov...

Tekst in foto: Jan Grobelšek

oglas 1s.indd   36 11. 07. 2016   01:00:52
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T-Roc je praktično golf, zavit v trendovsko, 
privzdignjeno crossovermanijo. Sloni na enaki 
platformi MQB, le da so jo nekoliko prilagodili. 
V primerjavi z golfom je tako 2 centimetra bolj 

oddaljen od tal, malce je širši in daljši, ima pa za 3,1 
centimetra skrajšano medosno razdaljo, s čimer golf 

na zadnji klopi nudi več prostora, T-Roc pa ima zato 
prostornejši prtljažnik, ki vase lahko sprejme 445 litrov 
prtljage.
Moram priznati, da kljub temu da mi na splošno kvazi 
terenci niso všeč, me je T-Roc s svojo mladostniško, 
atraktivno podobo in dvobarvno zunanjostjo navdušil 

in očitno še marsikaterega mimoidočega, saj so se 
glave za njim obračale kot po tekočem traku. Za to 
poskrbi poleg športno atletske postave tudi dvobarvna 
kombinacija zunanjosti. V testnem primeru je bila to 
živo modra barva karoserije in bela barva strehe, ki 
od kupca zahteva skoraj tisočak doplačila. Atraktiven 
videz dopolnjujejo še otemnjena 17-palčna platišča, 

široka maska in LED luči spredaj in zadaj. Spredaj 
dnevne ledice svetijo v obliki nekakšnega kvadrata 
in so nameščene v odbijač pod glavne luči in hkrati 
vsebujejo tudi funkcijo smernika.
Pri VW-ju pravijo, da s tem avtomobilom ciljajo na 
mlajšo publiko, saj je avtomobil živahen in mladosten 
ter omogoča številne možnosti barvne personalizacije. 

Pod všečnim, trendovskim dizajnom novega T-Roca se tako rekoč skriva 
legendarni golf s svojo tehniko. Čeprav VW v razred križancev s T-Rocom 
vstopa precej pozno, je njihov komplet eden izmed boljših, le pri izbiri 
opreme je potrebno biti previden, saj končna cena hitro zraste v nebo.

Notranjost je nekakšna preverjena kombinacija golfovega in polovega interierja, številne 
okrasne elemente je mogoče uskladiti z barvo karoserije. Tako so bili večji okrasni deli na 

armaturi in vratnih panelih obarvani v živo modro barvo. 

Test: Volkswagen T-Roc 2.0 TDI 4Motion

GOLF2 GOLF2 



A odkrito povedano, ne vem, kateri mladostnik si lahko 
privošči takšnega T-Roca, ki preseže celo mejo 30 
tisočakov. Za to ceno ima avtomobil ročni menjalnik 
(doplačilo za DSG je skoraj dva tisočaka), nima navigacije, 
nima kamere za vzvratno vožnjo, ravno tako ne digitalnih 
merilnikov, niti prostoročnega odklepanja vrat in tudi 
zagona motorja ne. Seveda je vse to na seznamu opcij, a 
zato cena, kot sem že na začetku omenil, hitro poskoči v 
nebo, tudi preko 40 tisočakov se lahko povzpne. 
Tako kot je barvit navzen, je lahko T-Roc takšen tudi v 
notranjosti. Slednja je nekakšna preverjena kombinacija 
golfovega in polovega interierja, številne okrasne 
elemente je mogoče uskladiti z barvo karoserije. Tako 
so bili večji okrasni deli na armaturi in vratnih panelih 
obarvani v živo modro barvo, kar je bilo za moj okus 
malce premočno in v oči bodeče. A nekaterim bo 
všeč ravno to. Zmotila me je tudi uporaba preveč trde 
in cenene plastike, predvsem na določenem delu 
stranskih vrat, medtem ko je armatura in preostali del 
odet v bolj prijetno, mehko plastiko. Osrednji ekran z 
dobro svetilnostjo je hiter kot strela, deluje brez zatikanj 
in vozniku nudi pregledno in enostavno uporabniško 
izkušnjo.
Testni primerek je bil opremljen z močnejšim dizelskim 
motorjem 2.0 TDI s 150 KM in kot že rečeno, z ročnim 
6-stopenjskim menjalnikom, ki je moč pošiljal na vsa 
štiri kolesa. Štirikolesni pogon 4Motion je pri tej dizelski 

različici serijski. Voznik ima na medsedežni konzoli na 
voljo tudi vrtljivo stikalo, s katerim lahko izbira vozni 
program glede na podlago, po kateri se vozi, in z njim 
prilagaja trdoto volana, odzivnost stopalke za plin in 
samo podvozje.
T-Roc v osnovi vseeno ni avtomobil, s katerim bi se redno 
vozili po neurejenih poteh, zato je dejanska potreba po 

štirikolesnem pogonu vprašljiva. Sam bi tako razmislil 
tudi o bencinski različici z 1,5-litrskim motorjem TSI in s 
150 KM ter s pogonom na prednji kolesi. Ta različica je že 
v osnovi štiri tisočake cenejša.
Med ovinki je zelo okreten in vozniško igriv. Volan je 
natančen in dovolj neposreden, da med ovinki vozniku 
daje občutek samozavesti. Motor je s 150 KM več kot 
dovolj zmogljiv in se T-Rocu odlično poda. Radodaren je 
tudi s porabo goriva, na testu smo povprečno pokurili 
med 6 in 7 litri nafte na sto, odvisno od same relacije in 
načina vožnje.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

motor
prostornina

moč
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menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

emisije CO2
mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.968 ccm
110 kW (150 KM)
340 Nm pri 1.750 vrt./min.
6-stopenjski ročni
8,7 s  (0-100 km/h)
200 km/h
6,3 l/100 km
135 g/km
4.234 / 1.819 / 1.573 mm
1.505 kg
55 l
445 l
30.250 EUR

Tehnični podatki
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Grandland X je Oplov tretji predstavnik družine 
X, ki sloni na platformi Peugeota 3008, navzen pa 
je tipičen predstavnik znamke Opel. Oblikovno 
deluje morda nekoliko zadržano, a z nekaterimi 
ostrimi potezami vseeno dovolj elegantno.

Test: Opel Grandland X

Opel je s koncernom 
PSA že združil 
moči pri snovanju 
manjšega Crosslanda 

X. Grandland X je njihov drugi 
avtomobil, ki si je večino tehnike 
sposodil pri Francozih. Navzen se 
tega niti ne opazi, oblikovanje je 
tipično oplovsko, deluje nekoliko 
zadržano, predvsem njegov prednji 
del. Je pa zato zadek nekoliko bolj 
oster in dinamično oblikovan z 
lepim svetlobnim LED-podpisom v 
obliki bumeranga, ki krasi tudi dizajn 
prednjih žarometov. Slednji svetijo v 
tehniki LED in snop prilagajajo smeri 
ovinka, kar vozniku ponoči zelo 
poveča vidljivost in olajša nočno 
vožnjo.
V notranjosti je prisoten tipičen Oplov 
interier, z odličnimi, ergonomskimi 
sedeži, ki poleg udobja nudijo tudi 

zadostno bočno in ledveno oporo. 
Osrednji del armature je lepo 
prečiščen, z ekranom na dotik na 
sredini, pod njim pa so nameščena 
stikala klimatske naprave, povzete 
iz Astre. Ekran je sam po sebi dovolj 
velik, a je njegov meni sestavljen 
precej nepregledno. Zmotilo me 
je tudi to, da ni nobenega “home” 
gumba, kjer so na enem mestu 
zbrane vse funkcije vozila. To lahko 
pripišemo kar koncernu PSA, ker 
je njihova tehnika takšna. V kabini 
poznavalsko oko najde še kar nekaj 
similacij z modelom 3008, kot je 
na primer gumb za zagon vozila, 
potovalni ekranček med merilniki, 
ključ vozila in še kaj bi se našlo. 
Testni Grandland X je bil dobro 
založen tudi z dodatno opremo. V 
osnovi je bil opremljen s paketom 
opreme Innovation, dodatno pa je 

premogel še za sedem tisočakov 
bonbončkov, kot so ogrevani tako 
prednji kot zadnji sedeži, ogrevan 
volan, panoramsko strešno okno, 
navigacija, kamera s 360-stopinjskim 
pregledom okoli vozila, brezžično 
polnjenje mobitela in drugi. Na 
krovu je bila tudi dobra mera 
asistenčno varnostne opreme, kot 
so sistemi za samodejno zaviranje, 
preprečitev zapustitve voznega 
pasu in zaznavo vozil v mrtvem kotu. 
Tudi parkiranje je bilo olajšano s 
paketom s senzorji in s samodejnim 
parkirnim pomočnikom.
Grandland X je srednji velik SUV, ki 
za svojo velikost v kabini nudi lepo 
mero prostornosti. Predvsem je 
na zadnji klopi prostora dovolj za 
tri večje otroke, le prtljažnik s 514 
litri ni ravno med rekorderji, a bi 
vseeno moral pospraviti vase vso 

FRANCOSKO 
NEMŠKI
EVROPEJEC
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največja hitrost
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emisije CO2
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teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, dizelski
1.560 ccm
88 kW (120 KM)
300 Nm pri 1.750 vrt./min.
6-stopenjski samodejni
12,2 s  (0-100 km/h)
185 km/h

7,0 l/100 km
118 g/km
4.477 / 1.906 / 1.609  mm
1.430 kg
53 l
514 l
32.520 EUR

Tehnični podatki

dopustniško prtljago.
Pri vožnji se je Oplov največji X 
izkazal za izredno udobnega in 
prijetnega sopotnika. Seveda gredo 
zasluge v veliki meri Peugeotovemu 
podvozju, ki je v kombinaciji z ravno 
prav velikimi in s še zmeraj dovolj 
atraktivnimi platišči v velikosti 18 
palcev odlična kombinacija. Svoje 
dodajo še udobni sedeži, ki potnike 
lepo držijo na mestu, ko se karoserija 

med hitrejšimi ovinki rada zaziblje.
Tako kot večina tehnike, je tudi 
1,6-litrski turbo dizelski motor plod 
Peugeotovih inženirjev. Štirivaljnik 
proizvede 120 konjskih moči, ki jih 
preko 6-stopenjskega samodejnega 
menjalnika prenaša na prednji kolesi. 
Moči je za nezahtevnega voznika 
povsem dovolj, zlasti v mestu in na 
obmestnih relacijah. Nekoliko bolj 
ga je potrebno priganjati ob večji 

obremenitvi pri avtocestnih klancih, 
pa še takrat ne bo od vas zahteval 
več kot 7,2 litra na sto prevoženih 
kilometrov. Za takšen paket, kot 
je bil testni, z dodatki v vrednosti 
sedmih tisočakov, je potrebno 
odšteti dobrih 32 tisočakov, kar 
je zelo konkurečna cena glede na 
dobljen končni paket.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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ZA VOLANOM
DVEH ŠPORTNIH

SVETOV

Ekskluzivna predstavitev BMW M5 in i8 Roadster
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BMW Slovenija je bil letos 
zadolžen za regijsko 
predstavitev dveh super 
modelov, novega M5 in 

brezstrešnega i8 Roadster, ki jo je 
gostil na slovenski obali. Za volan 
dveh različnih športnih svetov smo 
tako prvič sedli novinarji 13 držav.
Začetek dogodka je bil predviden ob 
deveti uri z zborom v hotelu Palace 
Kempinski v Portorožu, za kjer sem 
si še zgodaj zjutraj normalno obetal 
lepo, sončno vreme. V Ljubljani, od 
koder smo startali, se je izza oblakov 
trudilo pokukati sonce. A že ob 

vožnji mimo Unca in proti Postojni je 
bilo jasno, da nas na Primorskem ne 
bo pričakalo sončno vreme, temveč 
oblaki in sivina. Za nameček se je ob 
našem prihodu še ulilo kot iz škafa 
in dobro namočilo asfaltno podlago.
Razdelili smo se v dve skupini. 
Udeleženci prve skupine smo 
najprej sedli za volan brutalnega M5 
in v koloni sledili instruktorju v M2-
ki, drugi pa so se prosto po prešernu 
odpeljali z brezstrešnimi i osmicami. 
Pot v M5 nas je peljala najprej skozi 
portoroško promenado, mimo 
Strunjana in Izole do koprske 

obvoznice in vse naprej do Senožeč, 
kjer smo zavili iz avtoceste in se po 
starem asfaltu odpravili do Vipave 
in nato naprej proti predmeji. Ves 
čas nas je praktično spremljal dež, 
ki je nekaj časa padal bolj rahlo, spet 
drugič se je ulilo, kot da je sodni 
dan. Seveda mokra cesta in dežne 
kaplje na šipi niso bili ravno faktorji, 
ki bi nam voznikom M5 s 600 konji 
šli na roko in nam omogočali gas 
do daske in test oprijema na meji. 
Vseeno smo lahko občutili brutalno 
moč osemvaljnika, ki voznika 
dobro zalima na športni sedež z 

Razdelili smo se v dve skupini. Udeleženci prve skupine 
smo najprej sedli za volan brutalnega M5 in v koloni sledili 

instruktorju v M2-ki, drugi pa so se prosto po prešernu 
odpeljali z brezstrešnimi i osmicami. 

vrhunsko bočno, ledveno in tudi 
ramensko oporo. Stikali M1 in M2, 
kjer ima voznik shranjene športne 
prednastavitve, smo zaradi varnosti 
pustili pri miru. Še kako prav nam 
je v težkih dežnih razmerah prišel 
novi štirikolesni pogon M xDrive, ki 
omogoča večjo stabilnost in oprijem 
ravno v razmerah, kot so bile naše. 

Vseeno je vozniku na voljo preklop 
pogona na zgolj zadnji kolesi, ki 
smo ga na mokri podlagi previdno 
sprobali in avtomobil je bil tako 
rekoč nevozen v težkih razmerah. 
To kaže na to, da zahteva v takšnih 
razmerah res izkušenega voznika za 
volanom.
Od predmeje smo naredili menjavo 

voznikov in se odpravili proti Kortam,  
kjer nas je po 200 odpeljanih 
kilometrih čakala osvežitev in 
gurmanska pogostitev. Sledila je 
menjava vozil prve in druge skupine, 
in tako sem popoldne nadaljeval v 
družbi oranžnega brezstrešnega i8 
in takrat že žgočega sonca, ki mu je 
naposled le uspelo premagati dež 



OGLAS
SECTOR

in oblake. Kapca gor, streha dol in 
uživanje v zgolj pišu vetra in vrtenju 
koles. Svojevrsten užitek je voziti 
tako ekstravaganten avtomobil, kot 
je i8, ki nase dobesedno privablja 
poglede vseh. Po desetih minutah je 
sonce postalo že preveč nadležno, 
zato je sledilo zaprtje mehke 

platnene strehe, ki se pospravi v 
petnajstih sekundah do hitrosti 50 
km/h. Zaradi res nizke lege, tudi 
sedež je povsem pri tleh, in velikega, 
širokega karbonskega praga, je 
vstop in izstop iz vozila vse prej 
kot enostaven. Še najlažje je, če se 
preprosto vsedeš na prag in ritensko 

zdrsneš v sedež.
Hibridni pogonski sklop v i8 je z 
brezstrešno generacijo postal še za 
odtenek zmogljivejši. 1,5-litrskemu 
trivaljemu turbomotorju z 231 
KM družbo dela še močnejši 
elektromotor, ki proizvaja 143 
KM. Skupno je tako vozniku na 
voljo 374 sistemskih konjskih sil in 
570 Nm navora, praktično že od 
samega starta. Do stotice se izstreli 
v 4,6 sekundah, kar je 1,2 sekunde 
počasneje od pošastnega M5. A ko 
presedlaš iz 600-konjske zverine v 
avtomobil s 370 hibridnimi konjički, 
je meja hitrosti in pospeškov 
prestavljena lestvico višje. A tudi i8 
s svojo ekstravagantno podobo in s 
svojevrstnimi zmogljivostmi pričara 
edinstveno hibridno vozno izkušnjo. 
Premore celo tudi umetno prirejen 
zvok, a vseeno menim, da je njegov 
čar le vožnja v električni tišini.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: Žiga Intihar
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Na letošnji izdaji znamenitega nemškega salona plovil Boot Düsseldorf je svet 
premierno ugledal novo kreacijo luksuznega Azimuta, ki sliši na ime Atlantis 
51. Gre sicer za že uveljavljeno linijo proizvajalca iz Torina, ki pa preseneča s 
svojim drznim in z izjemno atraktivnim izgledom, ki bo zagotovo očaral ljubitelje 
navtike tako pri nas kot čez lužo.

Vladar
valov
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Azimut Atlantis 51



pred soncem in vetrom, sprejema svež zrak in ogromno 
svetlobe. K sproščujočem vzdušju seveda pripomore 
pametna implementacija pohištva v naravnih tonih, 
ki ga popestrijo lični kromirani detajli. Poleg velike 
garniture v obliki črke U se lahko potniki zleknejo na 
manjšo zofo ob krmilu in tako opazujejo kapitana, kako 
upravlja plovilo. Trije posamezniki se lahko medtem 
predajajo sončnim žarkom na velikodušnih blazinah 
na krmi, še dva pa lahko zadnjice parkirata na premcu.

Brez dvoma lahko rečemo, da so oblikovalci 
hiše Neo Design, že desetletje zadolžene 
za linijo Atlantis, tokrat zarisali resnično 
impresivno 16-metrsko jahto, ki ni zgolj 

lepa kot slika, ampak svojim potnikom ponuja tudi 
zavidanja vredno udobje na vodi. Ne najdemo 
nobenih ozkih hodnikov ali kabin, ki vzbujajo občutek 
klavstrofobije, le čudovit odprt prostor tako na palubi 
kot pod njo.
Poslovili so se od tradicionalno zasnovanega kokpita 
in namesto tega ustvarili salon, kjer je dobro počutje 
gostov na prvem mestu. Kljub temu da je ta zavarovan 
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Prav tako očarljivi so prostori pod palubo, do katerih 
dostopamo preko stopnic ob kokpitu, ki vodijo do 
elegantne dnevne sobe z radodarnim kavčem in 
zložljivo mizo ter do moderne kuhinje, opremljene 
z vrhunskimi aparati. Ambient tudi tu gradijo 
zemeljski odtenki, katerim se pridružuje temno rjava 
in smaragdno zelena. Prestižen stil se nadaljuje v 
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treh kabinah, od katerih je seveda največje omembe 
vredna suita lastnika, pozicionirana v premcu, ki zaradi 
obilice naravne svetlobe, francoske postelje in lastne 
kopalnice predstavlja pravo zatočišče.
Atlantis 51 poleg prekrasnega stila in udobja ponuja 
še osupljivo zmogljivost, o kateri priča že športno 
naravnan dizajn zunanjosti. Moč zagotavlja par 
800-konjskih motorjev Volvo IPS, ki omogočajo rezanje 
valov vse do hitrosti 35 vozlov.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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24 ur Le Mansa

NAJŽLAHTNEJŠA
DIRKA 

Dirka 24 ur Le Mansa je zmeraj veljala za najprestižnejšo vzdržljivostno dirko 
na svetu in ta sloves je obdržala vse do danes. Mnogi so ji prav zaradi tega 
dali naziv Velika nagrada vzdržljivosti. Za seboj ima žlahtno zgodovino, pred 
seboj pa lepo prihodnost, saj se zna zmeraj prilagoditi izzivom avtomobilske 
industrije, ki jo ženejo naprej.



24 ur Le Mansa so prvič izpeljali 26. in 27. maja 1923 
po ulicah mesteca Le Mans. Na uvodnih dirkah 
so prevladovali francoski, britanski in italijanski 
dirkači, moštva in ekipe, kraljevali so Bugatti, 

Bentley in Alfa Romeo. Inovacije v dizajniranju dirkalnika 
so se začele pojavljati v poznih tridesetih letih prejšnjega 
stoletja. Bugatti in Alfa Romeo sta skonstruirala izjemno 
aerodinamično karoserijo z namenom, da bi na ravnini 
Mulsanne dosegala vrtoglave hitrosti in posledično 
prišla do zmage. Leta 1936 je bila dirka 24 ur Le Mansa 
odpovedana, saj je Francijo zajel velik stavkovni val. Do 
daljše prekinitve je prišlo leta 1939, ko se je začela druga 
svetovna vojna in je trajala vse do leta 1949, ko se je Francija 

končno rekonstruirala in z njo se je rekonstrukturiral tudi 
dirkaški kompleks v Le Mansu. Leta 1949 se je začel nov 
preporod dirke, veliko zanimanje so pokazali tudi vodilni 
proizvajalci avtomobilov. Po ustanovitvi svetovnega 
prvenstva SportsCar (1953), katerega del je bila tudi dirka 
24 ur Le Mansa, so začeli Ferrari, Aston Martin, Mercedes-
Benz, Jaguar in mnogi drugi v Le Mans pošiljati po več 
dirkalnikov in s polno podporo matične tovarne so želeli 
na vsak način doseči prestižno zmago. Na žalost je ta 
silovita in strastna konkurenca pripeljala do tragedije na 
dirki leta 1955, ko je Pierre Levegh zletel med publiko, 
kjer je umrlo več kot 80 ljudi. Seveda so takoj sprejeli 
izjemno stroga varnostna pravila, a ne le na dirkališču v 

Le Mansu, temveč tudi po stezah širom sveta. Preklop 
iz dirkalnikov z odprtim kokpitom v zaprte dirkalnike je 
povzročil občutno povišanje končnih hitrosti, ki so prav 
kmalu presegle hitrost 320 km/h. Dirkalniki v tem času 
so še zmeraj bazirali na navadnih cestnih avtomobilih. 
A konec šestdesetih let je Ford prišel v Le Mans z 
revolucionarnim GT40 in pobral štiri zaporedne zmage. 
Era triumfatorjev, ko so uporabljali dirkalnike, bazirane 
na cestnih avtomobilih, je tako začela doživljati svoj 
labodji spev. V sedemdesetih letih so dirko v Le Mansu 
zaznamovale predvsem izjemno visoke hitrosti, dirkalniki 
so začeli dobivati prave avtomobilske dizajne. Ekstremne 
hitrosti so pripeljale do zamenjave iz klasičnega stoječega 
Le Mans štarta v leteči Indianapolis štart.
Čeprav so produkcijski dirkalniki (avtomobili, bazirani na 
cestnih avtomobilih) še zmeraj tekmovali, so padli v nižje 
kategorije in se niso mogli več boriti za skupno zmago. 
Norma in pogoj za triumf na francoskem dirkališču so 
postali športni dirkalniki, ki so bili narejeni izključno za 
dirko 24 ur Le Mansa in jih ni bilo mogoče videti nikjer 
drugje. Temu desetletju so dominirali Porsche 917, 935 
in 936, a oživitev francoskih proizvajalcev avtomobilov 
kot sta Matra-Simca in Renault Trikolor po letu 1950, je 
znova prineslo prestižno zmago. Pokal se je znova vrnil v 
domače vitrine. Sedemdeseta leta so stigmatizirale tudi 
šampionske predstave mnogih zasebnih konstruktorjev. 
Dva od njiju sta pobrala edini zmagi v celotni Le Mansovi 
zgodovini. John Wyer Mirage je slavil leta 1975, Jean 
Rondeau pa z lastno šasijo 1980.
Podobno kot v sedemdesetih je tudi v osemdesetih letih 

na dirkah 24 ur Le Mansa prevladoval nemški konstruktor 
Porsche. Najprej je tekmoval z učinkovitim modelom 
956, nato ga je zamenjal z 962. Sprejeli so nova tehnična 
pravila za konstruiranje dirkalnikov; najboljši dirkalniki 
so padli v t. i. skupino C, ki je z vrhunskimi rezultati 
nagradila tiste, ki so proizvedli dirkalnik z najboljšim 
izkoristkom goriva. Obe Porschejevi šasiji sta bili relativno 
poceni, zato so ju zasebniki zlahka kupili. To je privedlo 
do tega, da sta ti dve šasiji zmagovali šest let zapored. 
V dirkalni šport sta se znova vrnila Jaguar in Mercedes-
Benz, Japonci pa so svoj interes pokazali z Nissanovim in 
s Toyotinim prototipom. A veliki triumf je uspel le Mazdi 
z njenim revolucionarnim modelom 787B. Leta 1992 
se je svetovni dirkaški konkurenci pridružil Peugeot in 
dve dirki zapored praktično ni imel prave konkurence. 
Medtem ko je t. i. skupina C doživljala razcvet, je svetovno 
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prvenstvo SportsCar počasi izumiralo. Dirkališče je eno 
svojih največjih sprememb doživelo leta 1989, potem 
ko so pet kilometrov dolgo ravnino Mulsanne občutno 
modificirali. Dodali so ji dve šikani, s čimer so skušali 
zmanjšati končno hitrost dirkalnikov, ki je takrat znašala že 
vratolomnih 386 km/h. Kljub temu so na različnih točkah 
steze dirkači še zmeraj dosegali hitrosti nad 320 km/h. Po 
propadu svetovnega prvenstva SportsCar v Le Mansu so 
znova oživeli turni dirkalniki, ki so bili bazirani na cestnih 
avtomobililih. Zahvaljujoč luknjam v pravilih, je uspelo 
Porscheju organizatorja dirke prepričati, da je njegov 
superdirkalnik Dauer 962 Le Mans v bistvu produkcijski 
avtomobil, zato je lahko še enkrat nastopil in suvereno 
zmagal leta 1994. Naslednje leto so pri organizatorju 
spoznali ukano in dopolnili pravila. Slavil je novinec 
McLaren, ki je ob svojem debiju s svojim superšportnikom 
premagal hitrejše prototipe. Njegov ključ do zmage je bila 
vzdržljivost dirkalnika. Trend superšportnih eksotičnih 
avtomobilov se je skozi devetdeseta leta nadaljeval. Vsi 
konstruktorji so skušali zaobiti pravila organizatorja, ki so 
prisegala na produkcijske avtomobile. A to je bilo malo 
mar Porscheju, Mercedes-Benzu, Toyoti, Nissanu, Panozu 
in Lotusu, ki so začeli tekmovati v kategorijah GT. Vrhunec 
so dosegli leta 1999, ko so se morali ti GT dirkalniki 
soočiti z resno konkurenco prototipov – BMW-ja, Audija 
in Ferrarija. Na koncu je slavil BMW, prvič v dolgoletni 

partnerju Bentleyju, ki se je leta 2001 vrnil v Le Mans, 
posodil tudi ekipo in dirkače. Sadovi so bili prav kmalu 
na dlani: tovarniški bentleyji so leta 2003 slavili pred 
zasebnimi audiji. Po koncu leta 2005, ko je audi R8 v žep 
pospravil pet zmag in eno s turbo motorjem V8, je nov 
izziv našel v dizelskem motorju, ki je poganjal prototip 
R10 TDI. To sicer ni bil prvi dirkalnik z dizel motorjem, 
temveč prvi v zgodovini, ki mu je uspelo zmagati na sloviti 
dirki 24 ur Le Mansa. V tem obdobju dirke smo bili priča 
tudi alternativnim gorivom, kot so bioetanol in biodizel. 
Leta 2007 je tudi francoski Peugeot sledil Audiju in v Le 
Mans pripeljal dizelski model 908 HDi FAP. A to ni bilo 
dovolj za zmago. Spet je slavil Audi. Organizacijsko telo 
dirke je ustanovilo še evropsko različico ameriške serije 

zgodovini 24 ur Le Mansa. Velikanski vpliv konstruktorjev 
na dirko je organizatorja prepričal, da je ime Le Mans 
leta 1999 posodil športni seriji v ZDA, kasneje znani kot 
ameriška serija Le Mans, ki je danes združena v United 
SportsCar.
Tekmovanje še zmeraj obstaja in služi tudi kot 
kvalifikacijsko sito za nastop na tisti pravi dirki 24 ur Le 
Mansa. Po dirki 1999 so mnogi avtomobilski giganti 
izstopili iz cirkusa, saj so stroški organiziranja dogodka 
postali previsoki. Od vseh velikih je ostal le Audi in zato 
je zlahka zmagal s svojim modelom R8. Zoperstaviti so 
se mu skušali Panoz, Chrysler in MG, a s svojimi dirkalniki 
niso zmogli doseči nivoja nemškega dirkalnika. Po 
treh zaporednih zmagah je Audi skonstruiral motor in 
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Le Mans, t. i. serijo Le Mans. Ta je v življenje znova spravila 
vsem znane 1.000 kilometrov dolge vzdržljivostne dirke. 
Leta 2006 se je ameriški in evropski seriji pridružila 
še Japonska – japonski Le Mans izziv. Skratka, ime Le 
Mans je bilo živo kot kdajkoli. Organizatorji so se pričeli 
zavedati moči dizelskih dirkalnikov in jih s predpisi 
skušali vsako leto bolj omejevati. Kljub temu so dirkalniki 
vsako leto postajali hitrejši. Leta 2008 je Peugeot, ki je 

enostavno niso bili sposobni držati hitrega tempa 
Francozov. Naslednjo sezono so se mize obrnile in niti 
eden izmed peugeotov ni ugledal kariraste zastave. 
Leto 2011 so zaznamovale prve korenite spremembe 
pravilnika in vsi bolidi LMP1 so morali biti skonstruirani 
povsem na novo. Odredili so jim manjše agregate in 
uporabo zaprtih kokpitov. A tako peugeoti kot audiji 
so bili še hitrejši kot poprej. S to sezono so tudi dovolili 

naraščajočih dolgov avtomobilskega proizvajalca 
razpuščen, dirkalnike so prodali zbirateljem. Mesto 
Audijevih konkurentov je zapolnila Toyota, ki se je v šport 
vrnila po trinajstih letih, a resnih bitk v njihovi prvi sezoni 
ni bilo za pričakovati. Prvo toyoto so pestile tehnične 
okvare, druga pa je bila udeležena v katastrofalni nesreči, 
zaradi katere so dirko prekinili za eno uro. Tega leta so 
naznanili še svetovno vzdržljivostno prvenstvo FIA WEC, 

s številko 2, kateremu sta sledila toyota in audi #3. Leta 
2014 je spet triumfiral audijev hibrid. Leta 2013 je po 16 
letih premora Porsche pripeljal v Le Mans svoj prototip. 
In že leta 2015 mu je uspelo zmagati. Zmagal je še leta 
2016 in 2017 in tako kompletiral 19 zmag, kar je rekord 
med proizvajalci. Lansko leto se je poslovil od Le Mansa, 
ravno tako se je leta 2016 poslovil Audi, ki je v 18 letih 
nastopanja kar trinajstkrat zmagal. Zanimivo je bilo 

v kvalifikacijah svoje dirkalnike uvrstil na prva tri mesta, 
ciljal na absolutno zmago, a na koncu se je moral 
zadovoljiti z drugim in s tretjim mestom. Slavil je audi 
R10 TDI. Naslednje leto je francoska znamka s prvima 
dvema mestoma končno upravičila enormne investicije 
v razvoj. Sezona je bila za Audi katastrofalna, čeprav je 
bolid s številko 1 cilj prečkal kot tretji. Nemški dirkalniki 

uporabo hibridnih pogonskih sklopov in štirikolesni 
pogon za hibride. Takrat smo bili priča eni najbolj tesnih 
dirk, saj so audiji, ki so tradicionalno bili počasnejši od 
peugeotov, več stavili na hitrost, Peugeot pa se je odločil 
za učinkovitost. Na koncu je drugouvrščenega peugeota 
908 od zmagovalnega audija ločilo le 13,8 sekund.
Tovarniški Team Peugeot Total je bil na račun 

ki je nadomestilo interkontinentalno serijo Le Mans. 
Toyote so na kvalifikacijah sicer za audiji zaostajale za 
več kot štiri sekunde na krog, a so med dirko varnostni 
avto, ki je na progo zapeljal ob kar 14 prilikah in je tam 
ostal skupno pet ur in pol, in tehnične težave na audijih 
poskrbeli, da si nemški dirkalniki niso uspeli resnično 
pretegniti nog. Z enim krogom prednosti je slavil audi 

Toyotino vodstvo leta 2016, ko je njihov hibridni prototip 
vodil 23 ur in 55 minut in na veliko žalost odstopil in 
prepustil zmago Porscheju. Letos Toyota spet nastopa 
z dodelanimi hibridnimi prototipi in s svetovno znanim 
pilotom Fernandom Alonsom cilja na najvišjo stopničko. 

Tekst: Matjaž Tomlje, Foto: ISC
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Concorso d’Eleganza Villa d’Este svoj poseben status med najbolj prestižnimi 
svetovnimi prireditvami, ki se poklanjajo odlično ohranjenim historičnim 
vozilom, dolguje trem unikatnim atributom: dolgoletni tradiciji, izbrani 

skupini udeležencev in osupljivi lepoti jezera Como. In ta status je ekskluzivni 
dogodek upravičil tudi letos.

Tisoče obiskovalcev, ki so se konec maja z vseh 
koncev sveta napotili v Italijo, da bi praznovali 
najboljše, kar je od stvaritve motorja z notranjim 
izgorevanjem ponudila avtomobilska industrija, 

je že prvi dan prestižnega konca tedna pričakala prava 
poslastica. Skupina BMW, ki deluje kot patron dogodka, 
je namreč premierno na ogled postavila svoja najnovejša 
produkta. Številne poglede je pritegoval Rolls-Roycev 
prvi športni terenec Cullinan, ki uteleša znamkin osebni 
etos in tako predstavlja enega najboljših produktov 
iz sveta luksuza, medtem ko so ljubitelji vozil na dveh 
kolesih raje občudovali BMW-jev Concept 9cento, ki 
združuje elemente športnega in potovalnega motorja.
Naslednji dan se je pričelo tekmovanje v eleganci 
na trati veličastnega hotela Villa d’Este zbranih 
zgodovinskih draguljev, katerega letošnja tema se glasi 
“Hollywood na jezeru”. Žirija uglednih poznavalcev iz 

sveta avtomobilizma in motociklizma je začela skrbno 
ogledovati klasične lepotce na dveh, treh in štirih kolesih. 
80 primerkov je razvrstila v pet razredov, ki pokrivajo 
celoten spekter od 20. do 80. let prejšnjega stoletja, poleg 
tega pa je podelila nagrade v treh posebnih kategorijah: 
vozila slavnih hollywoodskih filmov, dirkalniki, ki so 
definirali zgodovino motošporta, in vrhunsko ohranjeni 
avtomobili. Most med preteklostjo in prihodnostjo je 
zgradil pokal za najlepše vizionarsko oblikovanje, za 
katerega so se potegovala štiri futuristična vozila. Na 
koncu je romal v roke povsem unikatnega Ferrarija SP38, 
ki so ga Italijani ustvarili za mecena z globokimi žepi in 
s strastjo do dirkanja. Svoje je povedala tudi publika in 
za najlepšega izmed vseh klasik izbrala športnega kupeja 
Alfo Romea 33/2 Stradale, ki je zavidanja vredno nagrado 
prejel na 50. obletnico svojega nastanka.
Finale spektakla je sledilo v nedeljo, ko je žirija na 
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slavnostnem sprejemu izmed številnih krasotcev razglasila glavnega zmagovalca, ki uteleša lepoto, strast in edinstvenost 
historičnih vozil. Od ponosa je pokal lastnik Ferrarija 335 Sport iz leta 1958, in tako se z osvojitvijo sijajne nagrade že petič 
zapored lahko pohvali italijanski proizvajalec. Kljub temu da se je kot najboljši uveljavil le eden, so se ob opazovanju 
fascinantnih vozil najverjetneje vsi obiskovalci in tekmovalci, ki so imel čast biti del dogodka Concorso d’Eleganza Villa 
d’Este, počutili kot zmagovalci.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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F1 - VN Španije

Dirko za VN Španije je prepričljivo dobil Lewis Hamilton s 
kar 20-sekundno prednostjo pred moštvenim tekmecem 
Bottasom, ki je z drugim mestom dopolnil prevlado 
Mercedesa na stezi v Kataloniji. Tretji je v cilj pripeljal 
Verstappen, Ferrari pa je odpeljal najslabšo dirko sezone.

Dominacija 
hamiltona
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Po ugasnjenih lučeh ni Hamilton ničesar prepustil 
naključju in je dobro potegnil po dolgi startni 
ravnini in od prvega ovinka dalje vodil pred 
drugim Vettlom, ki mu je na startu uspelo 

prehiteti Bottasa. V sredini polja je sicer počilo že takoj 
na startu in na stezo je prišel varnostni avto. Grosjean je 
izgubil kontrolo nad vozilom, zavrtelo ga je in s seboj je 
pobral še nič krivega Hülkenberga in Gaslyja.
Po nekaj krogih, odpeljanih za varnostnim avtomobilom, 
je po ponovnem restartu Hamilton odvozil dirko v 
povsem svoji ligi. Pred Vettlom si je do 15. kroga uspel 

privoziti že skoraj sedemsekundno prednost, ki jo je iz 
kroga v krog povečeval. Bottas se je na tretjem mestu 
držal Vettla, a nikakor ni mogel priti v njegovo zavetrje. 
Malo bolj zadaj se je vozil Räikkönen, za njim pa oba 
Red Bulla, Verstappen pred Ricciardom. Kot prvi izmed 
vodilnih je v bokse po nov komplet gum zapeljal Vettel 
že v 18. krogu. Le krog kasneje je menjavo opravil tudi 
Bottas, a če bi na stezi ostal še kakšen krog dlje, bi Vettla 
uspel prehiteti, tako pa je po postankih ponovno obstal 
za Ferrarijem.
Medtem je vodil Hamilton pred Räikkönenom in obema 

Red Bulloma, ki sta brez večjih težav v 26. krogu prehitela 
Finca, saj je njegov Ferrari nenadoma izgubil moč in 
Räikkönen je tako že drugič letos pokasiral odstop. 
Ravno tako je imel težave z motorjem Ocon, ki je parkiral 
svoj dirkalnik ob stezi, zaradi česar so na stezo poklicali 
VSC, med katerim so rdeči v bokse v 40. krogu poklicali 
Vettla, ki se je takrat vozil na drugem mestu. Odločitev se 
je izkazala za povsem napačno, saj sta ga takrat prehitela 
ne le Bottas, temveč tudi Verstappen.
Vettel kljub svežemu kompletu gum in kljub temu da je 

imel Vertappen poškodovano prednje krilce, do konca 
dirke ni našel poti mimo in se je moral na koncu zadovoljiti 
s četrtim mestom. Peti je bil neopazen Ricciardo, za njim 
med dobitniki točk najdemo še Magnussena, Sainza, 
Alonsa, Pereza in Leclerca. Mercedes je z dvojno zmago 
prevzel vodstvo med konstruktorji, Hamilton pa si je 
privozil 17 točk naskoka pred Vettlom.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC
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Rezultati VN Španije:
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F1 - VN Monaka

Monaški
prestiz
Ricciardu

Najbolj prestižno dirko sezone F1, ki se odvija na ulicah Monte Carla, je dobil 
Daniel Ricciardo pred Vettlom in Hamiltonom. Njegova zmaga je bila toliko 
bolj sladka, ker je vodstvo uspel obdržati kljub večjim težavam z baterijo, zaradi 
česar dirkalnik ni deloval pod polno močjo.
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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.

Ricciardo je odlično formo 
kazal praktično celoten 
dirkaški vikend v Monaku, ko 
je bil prepričljivo najhitrejši 

na vseh treh prostih treningih. Prav 
tako je z lepim naskokom osvojil prvi 
letošnji pole position.
Na startu ni med dirkači prišlo do 
nobenega dotika in odstopa in so 
se lepo, tako kot so startali, zvrstili 

eden za drugim v koloni, ki jo je vodil 
Ricciardo vse od začetka do konca 
dirke. Letošnja monaška dirka je 
bila ena izmed najbolj dolgočasnih 
v zgodovini F1, prav tako najmanj 
zanimiva v letošnji sezoni. Vodilni 
dirkači, kakor tudi kolona za njimi, 
so v večini končali dirko na mestu, 
kjer so jo tudi začeli. Ponavadi za 
popestritev na dirki poskrbi vsaj 

eden varnostni avtomobil, ki pa letos 
ni zapeljal na stezo. Tudi odstopov, 
razen Leclerovega, ki je torpediral 
Hartleya zaradi okvare zavor, ni bilo.
Ricciardo si je uspel do prvih 
postankov pripeljati kar lepo 
prednost pred drugim Vettlom, ki 
je po prvem in edinem postanku 
začela hitro kopneti zaradi že prej 
omenjene težave z baterijo, zaradi 

česar je Vettel Ricciarda hitro ujel. A specifika steze je 
šla na roke Avstralcu in tako je uspel praktično skoraj 
50 krogov za seboj zadrževati tako Vettla kot tudi 
Hamiltona, ki ju je kmalu ujel, a poti mimo ni bilo. Za 
njim je celo dirko na četrtem mestu vozil Räikkönen, 
na petem pa njegov rojak Bottas. Šesti je v cilj pripeljal 

Ocon, za njim pa med dobitniki točk najdemo še Gasyla, 
Hülkenberga in Verstappna, ki je moral startati povsem 
iz začelja zaradi nesreče na kvalifikacijah. Na koncu se 
mu je uspelo prebiti do devetega mesta, zadnjo točko 
pa je odnesel Sainz.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC
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Rezultati VN Monaka:
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Marc Marquez, aktualni svetovni prvak v kraljevem razredu motoGP, je na dirki 
v Le Mansu za VN Francije prišel do gladke zmage in zabeležil že svojo tretjo 
zaporedno zmago v sezoni, medtem ko je na preizkušnji za VN Italije po sezoni 
in pol suše zmago odnesel Lorenzo v Ducatiju.

Lorenzo prvic 
na ducatiju z 
zlatom v rokah

92  Avto+šport

MotoGP - VN Francije in Italije
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Vodilnega v skupnem seštevku motoGP Marca 
Marqueza je množica Rossijevih navijačev na 
zmagovalni oder na VN Francije pospremila z 
izžvižganjem. Navijači italijanskega dirkaškega 

doktorja Valentina Rossija so znani po tem, da udrihajo 
čez dirkaško konkurenco, v Mugellu pa so presegli 
vse meje dobrega okusa, ko so pripravili nagrobnik 
španskemu tekmecu z napisom »naj že odraste« in 
vanj položili okostnjaka. Mladi Marquez se ni pustil 
sprovocirati in se je umirjeno odzval: »Nimam težav, če 
me obkladajo z žaljivkami, saj izgubljajo čas.«
Marc Marquez, ki se je z 38. zmago v karavani razreda 
motoGP izenačil z Avstralcem Caseyjem Stonerjem, na 
dirki v Le Mansu ni izgubljal časa z izbiro gum in je kot 
edini izbral tršo različico zadnje gume, zaradi česar je 
bil malce zadržan v uvodnih krogih, a se je hitro prebil 
v vodstvo. Silovito sta sicer dirko začela oba Ducatija, 
tako Jorge Lorenzo kot tudi aktualni svetovni podprvak v 
kraljevem razredu motoGP Andrea Dovizioso, a je slednji 
že ob koncu tretjega kroga zdrsnil s steze in zaključil 
dirkaški konec tedna. Razočaranje je okusil tudi ljubljenec 
domačega občinstva Johann Zarco (Monster Yamaha 
Tech 3), ki si je z rekordom kroga (1:31.185) prislužil 

sobotne kvalifikacije, a na dirki »pokleknil« pod pritiskom 
visokih pričakovanj in odstopil ob koncu petega kroga. 
To sta zelo dobro vnovčila drugouvrščeni Danilo Petrucci 
in tretjeuvrščeni dirkaški doktor Valentino Rossi, ki je 
nedeljsko dirko začel z devetega startnega mesta in kot 
že ničkolikokrat tudi tokrat ponoči skupaj z mehaniki 
našel rešitev, kako izboljšati pospeške in Yamaho 
popeljati na zmagovalni oder. Dobro razpoloženje je 
Rossi uspel prenesti tudi v kvalifikacije na šesti letošnji 
motociklistični preizkušnji za VN Italije v Mugellu in si 
ob novem rekordu proge (1:46.208) zagotovil najboljše 
startno mesto. Po dramatičnem petku in uvodnih 
prostih treningih je poleg padca Pirra in zdrsa Marqueza 
odmevala eksplozija Ducatijevega pogonskega agregata 
na motociklu Doviziosa. Motocikel oziroma agregat sta 
se za hip vnela, a so ju hitro pogasili. Vnela pa sta oba 
dirkača Ducatija navijače rdečih, ko je Lorenzo z izjemno 
predstavo od začetka do konca dirke privozil prvo zmago 
Ducatiju, na katero je čakal kar sezono in pol. Uspeh 
Ducatija je z drugim mestom potrdil Dovizioso, ki ga je 
tik pred ciljno črto skoraj prehitel Rossi, a je zmanjkalo 
proge le za kakšen meter ali dva. Start dirke in nekaj prvih 
uvodnih krogov je zaznamoval trk med Marquezom in 
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Petruccijem. Slednjega je nekoliko odneslo iz linije, a je 
hitro prišel v ospredje in dolgo vozil na tretjem mestu. 
Deževalo je z zdrsi Danija Pedrose, Nakagamija, Scotta 
Reddinga, Karla Abrahama, Jacka Millerja in Thomasa 
Luthija. 19 krogov pred koncem je zdrsnil tudi Marc 
Marquez in osrečil Rossijeve navijače. Uspel se je pobrati 
in nadaljevati z nastopom. Na koncu je osvojil 16. mesto 
ter zabeležil ničlo v točkovanju. Priča smo bili nekaj 
zanimivim prehitevanjem med Rossijem, Iannonejem in 

- 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!

Rinsom. Šest krogov pred koncem dirke so Petruccija, ki 
je vozil na tretjem mestu, prehiteli najprej Rossi, za njim 
še Iannone, pozneje tudi Crutchlow. V tem vrstnem redu 
so dirkači pripeljali ciljno črto za zmagovalcema moštva 
Ducati. Zanimiva dirka s pestrim dogajanjem je za nami 
in na točkovni lestvici so si dirkači povsem blizu.

Tekst: Jana Mihor
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