oglas
maserati

Za volanom, za krmilom, za računalnikom, na odru... Vsakdo
strmi k zmagi na svojem področju. Športniki dobijo za zmago
pokal, poslovneži pa denar na račun. A življenjska zmaga je
sreča. A kaj ko v našem svetu ni nič stalnega. Ko si zmagovalec,
so vsi okrog tebe, ko si zadnji, te pes ne povoha. Življenje je
neprestana dirka za ciljem. Brez velikega vložka v svoj cilj
ni zmage. A prav vse lahko dosežeš. Dosežeš lahko tisto, kar
si globoko v sebi želiš in si za ta cilj pripravljen narediti prav
vse. Tako kot prispodoba o Aladinovi svetilki, katere duh ti vse
izpolni, ti kozmos izpolni vse, kar si iskreno želiš. Seveda ne
smemo pozabiti na usodo, ki ravno vse prej napisano negira.
Meni so hitrost, avtomobili, industrija, dirke, velik izziv in v
resnici moje življenje. Avtomobil in hitrost sta moja velika želja.
Cilji se z leti spreminjajo, a ustvarjanje je krona vsega in končni
spomenik. Ko me Ijudje vprašajo, če bom še kdaj sedel za volan
dirkalnega avtomobila, rečem, da nikoli ne reci nikoli. Moral
pa bi biti to projekt, ki bi bil na res visokem nivoju, saj so moji
osebni uspehi v Le Mansu zgodovinski.
Ko danes pogledam nazaj na moj nastop v Le Mansu, ne morem
verjeti, da mi je to uspelo. Res je to magična dirka. Impozantna
je množica 285.000 Ijudi, ki vztrajajo 24 ur, da dočakajo
zmagovalca te velike preizkušnje človeka in stroja. Mogočen
je tehnični aparat, ki vodi moštva in kaj vse stoji za razvojem
avtomobila, stroja, gum in druge tehnologije. Navdušen sem
nad tem razvojem in nad tehnološkimi novostmi, ki bodo šele
prišle.
Ko me mladi dirkači vprašajo za nasvete, jim pravim, da bodo
zmagali samo tisti, ki imajo dovolj energije. To prinesemo s
seboj, ko pridemo na ta svet. Tu sami ne moremo narediti nič,
brez kakršnega koli oklevanja in strahu pred preizkušnjami
in brez dvoma v začrtano pot. Sam nisem dvomil, da mi bo
uspelo priti v Le Mans, saj so Ijudje ob meni zmajevali z glavo
in si mislili, da fantaziram. Odločil sem se, da bom nastopil na
Le Mansu, pa nisem imel denarja za nastop, nisem imel dovolj
vozniških izkušenj, nisem imel aparata za sabo, ki bi skrbel zame.
Vendar sem imel jasen cilj in zmogel sem.

Matjaž Tomlje

Živeti s hitrostjo
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Za vse prispevke veljajo avtorske pravice in so
zaščiteni. Nenaročenih rokopisov ne vračamo.
Vse pravice so pridržane. Ponatis celote ali
posameznih delov je dovoljen samo s pisnim
privoljenjem uredništva, enako kot vsako drugo
mehansko ali elektronsko razmnoževanje.
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DOMAČE NOVOSTI

Ford Fiesta ST in Ford Mustang
Pri Fordu so tik pred poletjem predstavili svoja dva
najnovejša člana, novo športno Fiesto ST in prenovljeno
športno legendo, Mustanga.
Po že dodobra preizkušeni novi generaciji Fieste, je
sedaj naposled prišel čas, da se slednja slovenskim
kupcem predstavi tudi v svoji pravi športni preobleki
ST. Čistokrvna športnica se v novi generaciji predstavlja
s povsem novim 1,5-litrskim trivaljnim motorjem
EcoBoost, ki razvija okroglih 200 KM. Njegova posebnost
je, da lahko ob neuporabi vse moči, preprosto izklopi en
valj in ob mirni vožnji deluje zgolj z dvema.
Fiesta je že tako v svojem segmentu vozniško ena izmed
boljših, no, v ST preobleki pa skorajda preprosto nima
konkurence. 200 KM za tako malo žepno raketo je vrh
glave, trivaljnik presentljivo lepo poka ob močnem
gasu in hitrem prestavljanju. Hodi menjalnika so seveda
športno kratki, volanski obroč primerno komunikativen,
podvozje je čvrsto in napeto in popolno nastavljeno za
hitro vožnjo skozi ovinke, kjer se Fiesta počuti najbolje.
200 KM in 290 Nm je dovolj za pospešek iz mesta do
stotice v 6,7 sekunde in za končno hitrost 232 km/h.
Novost je tudi aktivni izpušni sistem. Prvič je v Fiesti na
voljo tudi stikalo za izbiro voznega programa. Trije so, in
sicer normal, sport in track.
Vizualno se ST-jka seveda razlikuje od plebejskih fiest
po unikatnih odbijačih, strešnem spojlerju, maski s
satovjem, po difuzorju, dvojnim zaključkom izpušne cevi
in po unikatnih 18-palčnih platiščih. Na voljo sta tudi dve
novi, posebni karoserijski barvi.
Notranje okolje je v primerjavi z navadno fiesto
nadgrajeno s športnimi, v alkantaro oblečenimi recaro
sedeži, športnim volanom, z alu prestavno ročico in alu
pedali. Na armaturi je 8-palčni ekran z vmesnikom SYNC
3, ki podpira Apple CarPlay in Android Auto, za glasbo
pa skrbi ozvočenje Bang & Olufsen z desetimi zvočniki.
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Prenovo je doživel tudi tri leta zapored najbolje
prodajani športnik na svetu, legendarni Mustang.
Ohranil je svojo mogočno, ikonično podobo, ki je
minimalno nadgrajena s še bolj športnimi detajli,
kot so odprtine na motornem pokrovu, z malce bolj
ostro oblikovanimi žarometi, pa seveda tudi z na novo
preoblikovanimi odbijači. GT različica ima po novem na
zadku za še bolj impozantno podobo in močan zvok
nameščene kar štiri zaključke izpušne cevi. V ponudbi
sta tudi dve novi barvi in novi dizajni platišč, medtem ko
je v kabini tako rekoč vse po starem. Edina večja novost
so 12-palčni digitalni merilniki, katerim je mogoče
prilagajati grafiko in želene informacije. Mustang je s
prenovo podedoval tudi večino varnostno-asistenčnih
sistemov, kot so aktivni tempomat, sistem za mrtve
kote, sistem za nenamerno zapustitev pasu in drugi.
Motorizacija ostaja enaka, le da so motorjema
spremenili konjažo. Živalski V8 iz 5,0 litrov prostornine
tako po novem iztisne okroglih 450 KM, medtem ko
2,3-litrski EcoBoost po novem razvija 290 KM. Za oba
modela je opcijsko na voljo povsem nov 10-stopenjski
samodejni menjalnik. Ravno tako so na voljo trije novi
profili, in sicer Drag Strip, My Mode in Good Neighbor.
Na voljo sta tako fastback kot kabriolet izvedba, za
prvega je potrebno v močnejši verziji odšteti 64.900
evrov, v šibkejši 46.300 evrov. Kabrio z osmakom ceno
dvigne na 71.100 evrov, z EcoBoostom pa stane 51.200
evrov. Cenovno bolj privlačna in tudi vozniško bolj
zabavna fiesta v trivratni izvedenki stane 24.630 evrov,
s petimi vrati še 300 več. Pri Fordu načrtujejo, da bodo
tako za Mustanga kot za Fiesto ST našli po 30 novih
kupcev v prvem polnem prodajnem letu.
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Mercedes-Benz Sprinter
Mercedesov veliki dostavnik Sprinter je na trgu prisoten že
od leta 1995. Letos se predstavlja v svoji novi tretji generaciji,
s čimer tudi zaključuje partnerstvo s VW-jevim Crafterjem in
se lahko kot eden redkih pohvali, da njegova proizvodnja
poteka v Nemčiji.
Zahtevnejši podjetniki in obrtniki lahko še vedno izbirajo
med različicami z golo šasijo, s kesonom ali furgonom, s
tremi višinami in štirimi dolžinami, prvič bo na voljo tudi
prednji pogon. Sprinter lahko v dolžino meri od 5,27 do
7,37 metra in tako v največji različici v tovornem predelu
nudi kar 17 kubičnih metrov prostora. Tovorni prostor je
lično obložen v kakovostno oblogo in primerno osvetljen z
močnimi led trakovi.
Potniška kabina in počutje v njej je tista, ki Sprinterja loči od
konkurence. Položaj za volanom je fenomenalen, upravljanje
z njim je izredno lahkotno, odlična je tudi preglednost skozi
prednjo šipo, vozniku pa vožnjo po ožjih poteh olajšajo
senzorji in kamera s 360-stopinjskim pregledom okolice.
Ergonomija v kabini je res na povsem svojem nivoju, pa
čeprav je večina materialov iz kakovostne plastike. Na voljo
je tudi ekran na dotik v velikosti 7 ali 10 palcev z novim
vmesnikom MBUX, ki se je premierno predstavil v novem
razredu A in omogoča glasovno komuniciranje z vozilom

Renault Megane R.S.

z ukazom Hey Mercedes. Prvič sta na voljo tudi
električno nastavljiva sedeža in serijski sistem za
zagon vozila brez ključa keyless go.
Na voljo sta turbodizelski štirivaljni 2,1-litrski in
šestvaljni 3,0-litrski motor. Šibkejši je na voljo v
razponu moči od 114 KM do 177 KM, šestvaljnik
pa razvija 190 KM.
Različice z zadnjim in s štirikolesnim pogonom
so opremljene s samodejnim menjalnikom
7G-Tronic, tiste s pogonom na prednji kolesi pa
bodo na voljo v kombinaciji z devetstopenjskim
samodejnim menjalnikom. Gola šasija je na voljo
od 19.600 evrov, keson od 20.800, furgon pa od
21.800 evrov naprej, v kombinaciji s prednjim
pogonom in z ročnim menjalnikom.
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Športna različica priljubljenega hot-hatcha je v prejšnjih dveh
generacijah pustila v C segmentu športnih vozil na prednji
pogon velik vtis in veljala za merilo in pri Renaultu pravijo, da ne
bo v tretje nič drugače.
Najnovejša cestna zverina iz oddelka Renault Sport na cesto iz
1,8-litrskega turbo motorja dostavlja 280 konjskih moči in 390
Nm navora, kar Meganu R.S. omogoča sprint z mesta do sto
v 5,8 sekundah. Megane R.S. se kot edini v svojem segmentu
lahko pohvali s štirikolesnim krmiljenjem 4Control, kar mu
omogoča večjo agilnost, tako pri nizkih kot visokih hitrostih in
izboljšano udobje med samo vožnjo. In če je prejšnja generacija
Megana R.S. bila znana po tem, da je za vsakodnevno uporabo
zaradi trdote podvozja in pravih Recaro školjk sila neudobna
in naporna, je nova pravo nasprotje. Sedeži so v celoti odeti v
mehko, debelo alkantaro, ki nudi izjemen oprijem celotnega
telesa, hkrati pa vozniku ne otežujejo vstopa in izstopa iz vozila,
kar je veljalo za predhodnika.
Od slednjega je novi Megane R.S. občutno širši – spredaj za
60 mm, zadaj pa za 45 mm in tako na cesti, še posebno v novi
oranžni barvi, deluje izjemno nastopaško. Na voljo so tudi nova
platišča v velikosti 18 ali 19 palcev. Športen videz dopolnjuje
masiven difuzor na zadku z osrednjo postavljeno enojno
zaključno izpušno cevjo, spredaj pa agresivna maska z velikimi
režami za zajem zraka, na katerih svetijo LED-ice v obliki logotipa
R.S. Te nosijo funkcijo meglenk, pomožnih luči, ki osvetljujejo
smer zavoja, parkirnih luči in dolgih z nezasenčenim snopom.
Pri Renaultu so jih poimenovali R.S. Vision.
Z novo generacijo je Megane R.S. dobil tudi nadgrajen in
ergonomsko izpopolnjen monitor R.S. za telemetrijo in zbiranje
podatkov o vožnji. Seveda je na spodnjem delu armature
prisotno stikalo R.S., s katerim aktiviramo vozna načina Sport in
Race, v katerih postane avtomobil občutno bolj čvrst, trd, napet,
iz zadka pa ob vsakem prestavljanju navzgor lepo zvezno poka.
Vstopna cena z ročnim menjalnikom je 29.390, z EDC-jem pa
31.090 evrov, a lahko pri obeh računate na tisočaka popusta.
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domače novosti

predstavlja opcijski, ogromen, kar 15-palčni osrednji
zaslon na dotik, na katerem so združene prav vse
funkcije vozila, tudi tiste za upravljanje klimatske
naprave in radia. V kombinaciji z njim so na voljo
digitalni merilniki nove generacije, ki jih je mogoče
popolnoma personalizirati in jih prilagoditi tako, da
nam prikazujejo tisto, kar si v danem trenutku želimo.
Touareg je serijsko opremljen tudi z gumbom
za izbiro voznih profilov, ki jih je v osnovi sedem.
Opcijsko si je mogoče omisliti zračno vzmetenje, ki
je lahko še dodatno nadgrajeno s paketom off-road,
kjer se vozilo od tal dvigne še za 17 milimetrov. Serijski
pa sta štirikolesni pogon 4Motion s štirikolesnim
krmiljenjem in aktivni elektromehanski stabilizator, ki
zmanjšuje nagib karoserije.
Na voljo so štiri izvedenke, osnovna Touareg, Elegance,
Atmosphere in športno začinjena izvedba R-Line. Na
začetku prodaje je na voljo zgolj en dizelski motor V6 s
tremi litri prostornine in z 286 KM, kasneje se ponudbi
pridružuje še malce šibkejša dizelska različica z
231 KM, sčasoma pa bosta ponudbo dopolnila še
osemvaljni dizel s 421 KM in bencinski V6 TSI s 340 KM.
Za Touarega v povsem osnovni različici bo potrebno
odšteti najmanj 59.757 evrov.

Volkswagen Touareg
Volkswagen v boj s ta velikimi pošilja tretjo
generacijo svojega športnega terenca Touarega, ki
je s svojim prihodom postal tudi novi zastavonoša
znamke in najprestižnejši model v ponudbi.
V tretje je Touareg nekoliko daljši in širši v primerjavi
z drugo generacijo, kar se pozna predvsem v
prostornini prtljažnika, ki je zrasla za 116 litrov in
tako sedaj vase pospravi kar 810 litrov prtljage. Kljub
večjim meram so uspeli z uporabo lahkih materialov,
kot sta aluminij in jeklo, težo v osnovi sklestiti za 106
kilogramov.
Oblikovno je novi Touareg 2019 nesporno prava
pojava na cesti, v oči prav bode ogromna prednja
maska, ki ima lepo v celoto združene vodoravne
kromirane lamele in LED žaromete, ki so serijski že
v osnovi različici. Serijski so tudi navigacija, sistem
za preprečevanje zapustitve voznega pasu, aktivni
tempomat in še kaj. Opcijsko so na voljo matrični
LED žarometi, po novem še sistem za nočni vid –
night vision.
Povsem spremenjena oziroma bolje rečeno do
potankosti digitalizirana je notranjost novega
Tourega, kjer interier sledi smernicam minimalizma
in kakovostnih materialov, ki skupaj z udobjem
vožnje skrbijo za sproščeno počutje. Srce kabine
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NOV KLUB.
VEČ UGODNOSTI.

BENCINSKI SERVISI MOL
ZA BREZSKRBNE POTI

Kupcem so na vseh 46 bencinskih
servisih MOL po Sloveniji na voljo
goriva: EVO 95, EVO Diesel in EVO
100 Plus, na avtocestnih bencinskih
servisih MOL Pince in MOL Lormanje
pa dodatno tudi dizelsko gorivo EVO
Diesel Plus.

Goriva MOL EVO vrhunske kakovosti, Fresh Corner
ponudba z odličnimi svežimi prigrizki in omamno dišečo
kavo, prijeten ambient, širok nabor storitev od avtopralnic,
športnih stav in loterije, izdelki za nego vozil, motorna
olja in maziva lastne blagovne znamke ter strokovno in
prijazno prodajno osebje za brezskrbnost vseh vaših poti.
Goriva MOL EVO - 100% skrbnost
Zahvaljujoč inovativnim dodatkom, goriva MOL EVO
zmanjšujejo nastajanje oblog in pomagajo čistiti motor
ter ga ohranjati čistega dlje časa. Ob dolgotrajnejši
uporabi iz injektorjev goriva odstranijo tudi stare usedline.
Z zmanjšanjem količine usedlin se zmanjša tudi možnost
okvare motorja, kar hkrati podaljša njegovo življenjsko
dobo. Z redno uporabo goriv MOL EVO 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.
Fresh Corner – za svež postanek na vseh vaših
poteh
Eden izmed strateških ciljev Skupine MOL v kateri
deluje blizu 2.000 bencinskih servisov v regiji Osrednje
in Vzhodne Evrope, je postati prva izbira kupcev ne
samo pri gorivu, ampak tudi na področju maloprodaje
in vsakdanjih nakupov. Nekaj let nazaj je Skupina MOL

predstavila nov maloprodajni koncept imenovan Fresh
Corner, lastno blagovno znamko, ki vključuje kavo
vrhunske kakovosti, svežo hrano in vsakodnevna živila,
kreirano kot odgovor na najsodobnejše tržne trende.
Trenutno je v Skupini MOL v celotni regiji že več kot 500
bencinskih servisov, ki vključujejo Fresh Corner ponudbo,
od tega je v Sloveniji Fresh Corner kupcem na voljo že v
skoraj celotni maloprodajni mreži.
Skupina MOL je pionir na številnih regionalnih tržiščih,
kjer je predstavila Fresh Corner ponudbo in v trgovine na
bencinskih servisih vključila sendviče pripravljene na licu
mesta iz vedno svežih sestavin, sveže pečene pekovske
izdelke lastnih pekarn, kavo iz vedno sveže mletih,
skrbno izbranih kavnih zrn in pripravljeno s svežim
mlekom ter bogato gastro ponudbo katera vključuje
juhe, hamburgerje, različne sezonske in regionalne
specialitete ter široko ponudbo zdravih možnosti – od
sveže stisnjenih sokov, smoothijev in solat.
Novo v ponudbi – kartica zvestobe MOL FOR ME
Na bencinskih servisih MOL je od junija na voljo nov
klub ugodnosti imenovan Moj klub ugodnosti MOL
FOR ME. S klubom ugodnosti MOL FOR ME, so na vseh
bencinskih servisih MOL, članom kluba omogočene
številne ugodnosti ter posebne akcije in ponudbe.

VAŠO ZVESTOBO
NAGRADIMO!
S TOČKAMI DO UGODNOSTI NA BENCINSKIH SERVISIH
MOL IN CELOLETNE ZALOGE GORIVA BREZPLAČNO!
Včlanite se v Moj klub ugodnosti MOL FOR ME in vse
do 30. 9. 2018 sodelujte v nagradni igri za celoletno
zalogo goriva.
*Več informacij o nagradni igri na www.molforme.si.

ZANIMIVOSTI
Cupra in Rimac

Petrol HopIN

Hrvaški elekto mojster Rimac iz Svete Nedelje,
ki je od junija v 10-odstotnem lastništvu
Porscheja, je pomagal španskemu Seatu pri
izdelavi dirkaške izvedbe električne Cupre.
Seat je novo, s športnostjo navdahnjeno
blagovno znamko Cupra predstavil na
letošnjem ženevskem salonu, s svojim
električnim dirkalnikom e-Racer pa želi
opozoriti nase na dirkalnih stezah v seriji E-TCR.
Ker je z izkušnjami iz dirkalnih stez Rimac
v svetovnem vrhu, se je Cupra odločila, da
električni sklop dirkalnika pripravi kar Mate
s svojo ekipo. Gre za 300-kilovatni električni
motor z možnostjo povečanja moči do 500 kW.
Dirkalnik bo direktno brez menjalnika poganjal
zadnji kolesi. Moč se bo tako prenašala z
vektorskim regulatorjem moči iz baterij. Vozilo
so preizkusili na testnem poligonu za varno
vožnjo v Zagrebu in dosegli zavidljive rezultate.
Električna Cupra pospeši od 0 do 100 km/h v
3,2 sekundah, do 200 km/h pa potrebuje 8,2
sekunde. Obljubljena končna hitrost medtem
znaša 270 km/h.

Slovenska mestna središča so bogatejša za nove
Petrolove trendovske priročne točke HopIN za hitre
in mobilne meščane. Ponujajo široko paleto različnih
izdelkov, jedi iz programa Fresh, Kavo na poti in
možnost opravljanja številnih storitev, kot so vplačilo
loto listka, športne stave in nakup vstopnic za koncerte.
V Ljubljani sta kar dve priročni točki HopIN, svojo imajo
tudi prebivalci Celja in Kranja, v Mariboru pa jo lahko
pričakujejo avgusta.
Na Bavarskem dvoru je potekala uradna otvoritev
prve ljubljanske točke HopIN, kjer sta predsednik
uprave Petrola Tomaž Berločnik in direktor Petrolove
Organizacije in upravljanja prodajnega mesta Matjaž
Šifkovič predstavila strateški pomen tovrstnih prodajaln
za Petrol in cilje za prihodnost. Na dan otvoritve so
lahko kupci v nekoliko drugačni vlogi spoznali tudi
Petrolove ambasadorje in vrhunske športnike Ano
Drev, Žana Kranjca in Žana Koširja, ki so jih pozdravljali
kar izza pulta.
Petrol je s konceptom mestnih priročnih točk HopIN
vstopil v novo vlogo in tako prvič popolnoma zakorakal
v trgovinski segment. V mestnih prodajalnah namreč
ponujajo samo blago in storitve za široko porabo, ne
pa tudi naftnih proizvodov, kar je njihova osrednja
poslovna dejavnost.

T-2 ljubi življenje
T-2 je zaključil dobrodelno akcijo T-2 ljubi življenje, v
kateri so zbirali sredstva za reševalni motor. Akcija je
dosegla svoj namen in tako je povsem nov reševalni
motor BMW R 1.200 RT prejela ekipa reševalcev na
motorjih ZD dr. Adolfa Drolca Maribor. Ker so reševalci
motoristi izjemno pomemben del zdravstvene oskrbe,
so poleg vozila prejeli še nekaj dodatnih sredstev za
nakup motoristične opreme.
Motorno kolo je posebej tovarniško izdelano za
namensko uporabo z enim sedežem in s tremi kovčki za
hrambo medicinske opreme, ki daje večjo uporabnost
motornega kolesa, s katerimi se srečujejo reševalci
motoristi pri opravljanju svojih nalog. Masa motornega
kolesa je nizka in uravnotežena, kar omogoča lahkotno,
spretno upravljanje pri počasni vožnji ali pri polni
hitrosti na vijugasti cesti. Odlična ergonomija in vetrna
zaščita skupaj z vso elektroniko in ogrevanjem ter z
integriranimi kovčki omogoča praktično neomejeno
uporabo v vseh vremenskih razmerah. Svojevrsten
podatek je, da je prav ta BMW-jev model prva izbira
policistov in reševalcev po vsem svetu.
14 Avto+šport

zanimivosti
Pikes Peak 2018
V skalnem gorovju v Koloradu se proti nebu
dviguje gora Pikes Peak. Ob vznožju je mesto
Colorado Springs in nas Slovane ta planota
čustveno veže na Nikolo Teslo, ki je ravno tu s
svojimi eksperimenti prišel do največjih dosežkov
v raziskovanju elektrike in pojavov prenosa
energije na daljavo.
»The Race to the Clouds« oziroma dirka k oblakom
je največja gorsko-hitrostna dirka na svetu. Z
dolžino proge 12,42 milj (19,99 km), s 156 ovinki
in z vzponom 1.440 m od starta do milje 7 na
gori, kjer je cilj, je nemški Volkwagen z električnim
prototipom in s Francozom Romainom Dumasom
osvojil absolutni rekord in s prestola vrgel francosko
tovarno Peugeot in njenega voznika Sebastiana
Loeba s štirikolesnim turbo prototipom. Francozi
so dosegli čas 8 minut in 14 sekund, Volkswagen
pa je bil kar 0,8 sekunde hitrejši po kilometru –
dosegel je čas 7 minut in 57 sekund.

oglas huawei
Nemci vidijo pomen v proizvodnji električnih
avtomobilov, na Pikes Peak jih veže ne kaj
obetaven nastop z rally Volkswagnom in so se
kar leto dni pripravljali, da so zgradili 3 milijone
evrov vreden prototip I.D. R Pikes Peak z dvema
električnima motorjema za pogon sprednjih
in zadnjih koles. Baterija, narejena pri njih v
Braunschweigu, je dala moč 670-konjskima
motorjema, ki sta pognala 1.000 kg težak prototip
do sto kilometrov na uro v samo 2,2 sekundah.
Veliko so delali na aerodinamiki in ravno veliki
zadnji spojler in zajeten difuzor sta pripomogla k
odličnemu oprijemu na zelo prašnem asfaltnem
gorskem vzponu.
Letos je bil drugi, našim gorsko-hitrostnim
ljubiteljem poznani, Italijan Simone Faggioli s
prototipom Norma s kar 800 konjskimi močmi.
Dosegel je odličen čas 8 minut in 37 sekund.
Vsi nastopajoči za drugo leto obljubljajo boljše
nastope in nove rekorde.
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Odkrijte izjemno.
PORSCHE DESIGN | Huawei Mate RS
PORSCHE

INTELIGENTNE

FUTURISTIČNA

AI

DNA

REŠITVE

KAMERA

PROCESOR

Popolno simetrična oblika
iz najboljših materialov

Prvi čitalnik prstnih
odtisov v zaslonu

Trojna Leica Kamera
s 40 MP in 5x povečavo

Največja hitrost
in natančnost
brez upočasnjevanja

B O L J Š A S T O R I T E V. B O L J Š I N A K U P.

VOZNIKOVI MODNI DODATKI
Kolo Fabike Cupra
Pri Cupri, Seatovem zmogljivostnem podaljšku, ki je
nedavno po vzoru švedskega Polestarja postal lastna
znamka, so uresničili svojo napoved, da bodo okoli
avtomobilov zgradili linijo produktov, s katerimi bodo
potniki lahko razkazovali svojo pripadnost znamki. S
pomočjo priznanega italijanskega podjetja Fabike,
ki izstopa na račun ročne izdelave, uporabe novih
tehnologij in materialov ter sodobnega oblikovanja, so
namreč pripravili svoje prvo urbano kolo, ki že na daleč
priča o svojem športnem značaju. Vpadljivo Cupro
na dveh kolesih gradi več kot 100 različnih delov, ki
jih mojstri skupaj sestavljajo kar štiri ure, da nastane
končen produkt, ki navdušuje s karbonskim okvirjem,
tekmovalnimi ročicami in s hidravličnimi disk zavorami.

Ura Porsche Design 1919 Datetimer
V poklon 70-letnici Porschejevih športnih avtomobilov so
pri sestrskem oblikovalskem podjetju ustvarili posebno
izdajo časomera 1919 Datetimer, ki je primerno omejena
na 1948 ekskluzivnih kosov. Pri snovanju so se zgledovali
po predhodniku ikonične serije 911, historičnem modelu
356, katerega silhueta je našla pot v številčnico ure, ob
tem pa je oblikovalska osnova seveda ostala puristična
funkcionalnost, zato so kazalci in števke odeti v belo
barvo, ki lepo sovpada s kontrastno mat črno. Porscheja
za zapestje, ki je lahko vaš za tri tisoč evrov, poganja
vrhunsko avtomatsko švicarsko gibanje z 38-urno rezervo
navitja, piko na i pa predstavlja udobni pašček, narejen iz
enakega usnja, kot ga najdemo v Porschejevih vozilih.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Očala Porsche Design 40Y P’8478
Porsche Design je leta 1978 s produktom P’8478
revolucionariziral trg, saj je ustvaril prva očala na svetu
z zamenljivimi lečami. Od takrat znamka postavlja
trende, privablja številne zvezdne stranke in svoj uspeh
dokazuje z devetimi milijoni prodanih primerkov. Sedaj
je kot darilo samemu sebi za okrogel 40. rojstni dan
pripravila legendaren model očal v unikatni preobleki,
ki sliši na ime 40Y. Modna očala, zapakirana v lično
škatlico skupaj s štirimi pari zamenljivih leč različnih
odtenkov, zahtevajo pozornost z elegantnim dizajnom
in izjemno lahkim črnim okvirjem iz titana, okrašenim z
zlatimi poudarki.
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BMW X5

ZNANILEC
INOVACIJ

Novembra bo na
trg zapeljala četrta
generacija vrlo
uspešnega športnega
terenca X5, ki ga je do
sedaj izbralo že 2,2
milijona kupcev. In tudi
prihodnost izgleda
svetla, saj prenova
prinaša številne inovacije,
ne samo na ravni razreda,
ampak celotne znamke
BMW.
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Po novem bo X5 potnike razvajal z večfunkcijskima
prednjima sedežema z masažno funkcijo, ogrevanimi
nasloni za roke, radodarno panoramsko streho,
vgrajenima zaslonoma za potnike na zadnjih sedežev
in s paketom za odišavljanje notranjosti, prav tako pa
bo ohranjal vašo pijačo hladno oz. toplo preko držal v
sredinski konzoli; a zgolj, če boste te možnosti obkljukali
na seznamu, ki lahko ceno vozila potisne v višave.
Hvale vreden je prtljažnik, ki bo pogoltnil 650 litrov
prtljage (ob podrtju sedežev 1.860 l) in na račun
dvodelnih ločenih vrat omogočal enostaven dostop.
S prenovljenim paketom asistentov je X5 naredil korak
naprej k avtomatizirani vožnji; poleg že poznanih
parkirnih varušk, pomočnikov za uravnavanje hitrosti
in ohranjanje vozila na pasu ter številnih opozorilnikov,
ki pomembno prispevajo k večji varnosti, so Bavarci
svojega športnega terenca prvič opremili s pomagačem
za zaustavitev v sili, ki po potrebi samodejno zavira vozilo
in ga usmeri na stran ceste.
Novi X5 se bo lahko pohvalil z izrednimi terenskimi
zmogljivostmi, saj je zanj možno izbrati inovativni paket
Off-Road, ki prinaša dvoosno zračno vzmetenje, ščitnika
za podvozje in izbiro štirih načinov vožnje, s katerimi se
prilagaja odmik vozila od tal ter odziv sistema xDrive,
menjalnika in pedala za plin za optimalno premagovanje
zahtevnega terena.
Prenovljenega člana družine X, ki ga bodo proizvajali v
BMW-jevi ameriški tovarni, si bo na stari celini mogoče
omisliti s tremi različnimi pogoni: bencinarjem s 340
KM (xDrive40i) ter dvema dizloma z močjo 190 in 400
KM (xDrive30d in M50d), od katerih so vsi sparjeni z
osemstopenjskim avtomatikom Steptronic.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

P

rva stvar, ki jo opazimo pri prestižnem potovalniku,
je, da je znatno večji od svojega predhodnika;
zrasel je v prav vse mere, kar so oblikovalci
izkoristili za vpeljavo robustnega oblikovalskega
jezika z natančnimi linijami in izklesanimi površinami.
Pri zasnovi sicer ne gre za velik odmik od originalnega
recepta, res pa povečane ledvičke doprinesejo k
agresivnejšemu obrazu, na zadku pa presenetijo nove
luči s tridimenzionalno obliko. Med novosti štejemo
tudi ogromna 22-palčna platišča, katere bo X5 opcijsko
obul kot prvi model znamke BMW, na seznamu dodatne
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opreme pa najdemo še laserske luči s prilagodljivimi LED
žarometi in seveda številne možnosti personalizacije, ki
jih nudi program BMW Individual.
Kljub kopici minimalnih nadgradenj stila pa se je glavna
posodobitev zgodila pod kožo in v kabini vozila. Slednja
je vstopila v digitalno ero s premierno vpeljavo novega
prikazovalnega sistema z ekranom v velikosti 12,3 palcev,
ki so ga poimenovali Live Cockpit Professional, in z
optimiziranim head-up zaslonom, ki sedaj prikazuje več
informacij na večji površini. Sicer pa je ambient vozila, kot
smo vajeni od Bavarcev, prefinjen, a hkrati zadržan.
Avto+šport 23

Porsche 911 Speedster

PURISTIČNA
KREACIJA

Porsche si je za darilo ob 70. obletnici svojih športnih avtomobilov poklonil
študijo 911 Speedster Concept, ki raziskuje potencial ekstravagantne
brezstrešne različice, ki bi se lahko v proizvodnjo podala naslednje leto.

P

ri snovanju so se oblikovalci zgledovali
po čisto prvem roadsterju proizvajalca iz
Stuttgarta, modelu 356 iz leta 1948, in nato
začeli vleči vzporednice z današnjimi vozili
Porsche. Nastal je izčiščen koncept, s katerimi so
želeli predstaviti esenco znamke in njen glavni fokus
– puristično vozno izkušnjo.
V skladu s to filozofijo so se znebili vseh nenujnih
elementov in sledili principom lahke gradnje.
Namesto zložljive strehe so tako avtomobil opremili
zgolj s pokrivalom, ki varuje parkiran avtomobil
pred naravnimi elementi, v interierju so eliminirali
navigacijo, radio in klimo, nekaj kilogramov pa so
prišparali tudi s sedeži iz karbona.
Pri Porscheju trdijo, da je študija že pripravljena za na
cesto, saj so pogonsko enoto, skrito pod dvobarvnim

telescem, izpeljali iz trenutnih modelov GT v svojem
motošport centru, kjer se je rodila tudi nedavno
predstavljena zverina GT3 RS. Moč bo dostavljal
šestcilindrski motor z več kot 500 konji, ki bo, kot je
za takšno puristično vozilo primerno, skombiniran s
6-stopenjskim ročnim menjalnikom.
Za enkrat še ni odločeno, ali se bo Speedster Concept
odpeljal na proizvodni trak, v kolikor minimalistični
model pridobi zeleno luč, ga bomo v serijski preobleki
uzrli naslednje leto.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Audi Q8

Kupe + SUV
= Q8
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Pred dobrim letom dni je Audi javnosti pokazal svojo vizijo za novega športnega
terenca, ki bi vladal modelni družini Q. Študija Q8 je združevala eleganco
kupeja in vsestranskost terenca, hkrati pa je predstavljala največji prestiž, ki
ga Audi premore. Sedaj pa se je na sceno pripeljala njena praktično identična
serijska inačica – in le zakaj bi spreminjali recept, če so že prvič zadeli v polno?
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razdaljo, ki poskrbi za veliko prtljažnega prostora (1.755
litrov ob podrtju sedežev) in izjemno udobje potnikov, ki
se kljub kupejevski strešni liniji ne bodo pritoževali nad
premalo prostora za glavo ali ramena.
Svoj osvajalski pohod Q8 prične z impozantno
osmerokotno masko, ki je občutno širša kot pri trenutnih

P

ri Audiju so še pred uradnim debijem svoje
nove zastavonoše dvignili kar nekaj prahu, saj
so vrhunsko zanovan avtomobil postopoma
razkrivali v sklopu hollywoodsko navdihnjene
petdelne serije. In tako je tudi prav, saj s Q8
znamka odpira čisto nov segment v svojem
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asortimanu, ki predstavlja sintezo luksuznega kupeja
in praktičnega terenca ter s tem ponuja elegantno
alternativo robustnim SUV-jem. Od svojega brata Q7, ki
je do sedaj stal na čelu linije Q, torej ne more podedovati
oblačilc, saj je s 5 metri dolžine, z 2 širine in z 1,7 metri višine
krajši, širši in nižji, ob tem pa razvaja z večjo medosno

serijskih modelih Audija. K vpadljivem videzu prispevajo
še zajetne odprtine za dovajanje zraka ter kontrastni
detajli iz aluminija ob maski in odbijaču. Žaromete so
oblikovalci premišljeno integrirali v obraz avtomobila in
ustvarili prelepo geometrijo. Odločen, a sofisticiran videz
narekuje tudi stranska silhueta vozila, ki sledi emotivni
obliki kupeja, ki jo nadgradi z ogromnimi 22-palčnimi
platišči. Na zadku se linija luči razteza čez celotno širino
avtomobila in tako predstavlja pomemben dizajnerski
element, medtem ko številni detajli v srebrni barvi

nakazujejo na off-road zmogljivosti avtomobila.
V kokpitu materiali in barve ustvarjajo izredno eleganten,
a športen ambient. Črn pas na armaturi objema aluminij
in je dom radodarnega centralnega zaslona na dotik,
ki mu družbo delata digitalna instrumentalna plošča in
head-up zaslon.

Svoj najbolj dodelan SUV so Audijevci opremili z
282-konjskim dizlom V6, ki je zaenkrat žal edini motor, ki
ga bodo vgrajevali. Ta bo kilometre premagoval skupaj
s štirikolesnim pogonom quattro in z 8-stopenjskim
avtomatikom, pot do 100 km/h bo tako trajala 6,2
sekundi. Ob tem bo blag hibridni sistem z litij-ionsko
baterijo skrbel, da Q8, ki bo k nam prišel v prihodnjih
mesecih, ne bo preveč žejen.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Volvo S60

MADE
IN
AMERICA

S

60 je tako prvo vozilo Volva, ki je izdelano v deželi jenkijev, prav
tako je prvi predstavnik premijskega proizvajalca, ki ne bo na
voljo z dizelskim motorjem. Ta odločitev ne preseneča, saj so pri
Volvu lani naznanili, da bodo do leta 2019 vsi njihovi novi modeli
na voljo tudi v ekološko ozaveščeni elektrificirani inačici, sčasoma pa se
bodo poslovili od prav vseh motorjev z notranjim izgorevanjem. Atraktivna
limuzina bo tako nudila možnost dveh hibridno-priključnih pogonskih enot,

Kot dokaz zaveze ameriškemu trgu, ki je za Volva poleg Kitajske bistvenega
pomena, so Švedi otvorili tovarno v Južni Karolini, kjer bodo proizvajali čisto
novo športno limuzino S60, ki po vzoru bratov serij V in XC s svojim stilom, z
motorno paleto in z varnostnimi tehnologijami definitivno ne bo razočarala.
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ki kombinirata elektromotor z bencinarjem s turbo
in super polnilnikoma. Pogon z oznako T6 zmore 340
konjskih moči, medtem ko močnejši T8 razvaja s kar 400
poniji. Poleg tega bodo kupci lahko izbrali tudi klasična
bencinska motora T5 in T6. Tisti, ki jim globina žepov
to omogoča, bodo z veseljem posegli po nadgradnji
Polestar Engineered, ki hibrida T8 na nov nivo popelje
z izboljšanimi platišči, zavorami in z blaženjem, hkrati pa
moč motorja dvigne za 15 KM.
Novi S60 je tako kot večji sorodnik V60 grajen na znamkini
platformi SPA, s katerim si deli tudi vso asistenčno
tehnologijo Volva, ki je na glavnih preizkusih varnosti
dobila le najvišje ocene. Prav na račun teh sistemov želi
S60 postati ena najboljših športnih limuzin na trgu in po
naših izkušnjah z Volvom lahko tej trditvi le prikimamo.
Glavno vlogo igra pomagač City Safety, ki zaznava pešce,
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kolesarje in celo večje živali, je zmožen samodejnega
zaviranja in tako vozniku pomaga pri izogibanju
morebitnemu trčenju. Za prvovrstno varnost skrbijo še
opcijski asistent Pilot Assist, ki vozniku na cestah z jasno
vidnimi oznakami in do hitrosti 130 km/h pomaga pri
krmiljenju, pospeševanju in zaviranju, ter sistema Runoff Road Mitigation in Cross Traffic Alert, ki preprečujeta
nenačrtovano zapustitev cestišča in zaznavata promet
na križiščih z možnostjo samodejnega zaviranja.
Ker živimo v svetu nenehne povezljivosti, so pri Volvu
seveda vgradili svoj najnovejši infotainment, ki je združljiv
z aplikacijami Apple CarPlay, Android Auto in 4G, ki se
ga upravlja preko intuitivnega, na dotik občutljivega
zaslona v stilu tabličnega računalnika.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

oglas
diesel

Audi A1

URBANI
SOPOTNIK

P

rva stvar, ki jo moramo omeniti
pri Audijevem prenovljenem A1
je, da mu ne moremo več reči
malček, saj je občutno zrasel
v dolžino, prav tako je prejel izredno
všečen mišičast dizajn s široko masko, s
kratkimi previsi in z vpadljivimi režami za
zajem zraka, ki je še podkrepljen ob izbiri
športne opreme S line. Če bi stranka želela
bolj mladosten videz, so na voljo številne
možnosti personalizacije, ki omogočajo
živahne kontrastne kombinacije barv,
ki jih je mogoče uskladiti z notranjostjo
avtomobila. Tudi na tem področju
je Audi naredil velik korak naprej in
prenesel dovršenost svojih prestižnejših
vozil v najmanjši model, ki je sedaj
pripravljen za digitalno prihodnost,
kajti že najbolj plebejska različica A1 je
opremljena z multifunkcijskim volanom in
instrumentalno ploščo z digitalnimi števci

v velikosti 10,25 palcev.
Pomembnejša novost pri prenovi so tudi
nadgrajene asistenčne tehnologije, od
katerih jih je kar nekaj na voljo serijsko;
takšni so asistent za opozorilo zapustitve
voznega pasu, aktivni tempomat in sistem
Audi pre sense, ki s pomočjo senzorjev
prepoznava kritične situacije, preko
akustičnih in vizualnih signalov opozarja
voznika, zmožen pa je tudi samodejnega
zaviranja v primeru neposrednega trka.
Kompaktnega A1 Sportback, katerega
cene se v Nemčiji pričnejo pod dvajsetimi
tisočaki, si je mogoče omisliti s paleto
bencinskih motorjev z razponom moči
od 95 do 200 KM, ki jih bo mogoče spariti
z ročnim menjačem ali avtomatikom z
dvojno sklopko.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Najmanjši predstavnik znamke iz Ingolstadta se predstavlja v svoji drugi
generaciji, ki se na račun športno naravnane zunanjosti, čisto sveže zasnove
interierja, številnih možnosti personalizacije in novih asistenčnih sistemov želi
uveljaviti kot popoln urbani sopotnik.
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BMW serije 8 Coupé

AVTOMOBIL
PRESEŽKOV

36 Avto+šport

Avto+šport 37

Eden najtežje pričakovanih avtomobilov letošnjega leta je zagotovo novi
kupejevski predstavnik oživljene serije 8, ki kombinira odlično zmogljivost,
emotivni dizajn in prvovrstni luksuz ter tako predstavlja najvišjo stopničko v
prodajni paleti Bavarcev.

M

ed leti 1989 in 1999 je osmica veljala za
zastavonošo bavarske znamke. Izdelanih
je bilo sicer samo 31.062 modelov, a 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, danes znan
kot S Coupe. Toda sedaj je napočil čas, da BMW v spopad
premium predstavnikov 21. stoletja pošlje nov model,
ki bo s ponosom nosil oznako serija 8 in tako ponovno
prevzel vlogo znamkinega paradnega konja.
Povratek legendarne serije 8 s(m)o ljubitelji znamke,
ki v ospredje postavlja užitek v vožnji, pričakovali zares
nestrpno. Kako drugače pa, če gre zares za avtomobil
presežkov, ki je v segmentu luksuznih GT-jev nekoč
veljal za merilo. In z novo iteracijo BMW obljublja (in
mu verjamemo), da je pripravil fascinanten model, ki bo
nadaljeval s kultnim statusom predhodnika.
Glavno vlogo v novi seriji bo igral BMW M850i xDrive
Coupé, ki uteleša vse želje ljubiteljev vroče pločevine.
Luksuznega športnika, ki združuje vrhunsko zmogljivost
z udobjem na daljših potovanjih, bo poganjal povsem
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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. Poskok do stotke v zgolj 3,7 sekunde in idilično
delovanje, vse dokler števci ne pokažejo 250 km/h, bodo
omogočali 8-stopenjski športni menjalnik s skrajšanimi
prestavnimi hodi, inteligentni štirikolesni pogon, aktivni

zaklep zadnjega diferenciala in prilagodljivo vzmetenje
M.
Prvi primerki veličastne serije 8, s katero si želi BMW
odrezati večji del kolača v luksuznem razredu, bodo
v roke lastnikov, ki bodo pripravljeni odšteti več kot
100.000 evrov, romali v mesecu novembru.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Alfa Romeo Giulia in Stelvio NRING

DIRKALNI OBRAZ
ALFE ROMEO

V

skoraj stoletje dolgi zgodovini zelenega pekla
je Alfa Romeo načrtala kar nekaj podvigov in
zabeležila kopico omembe vrednih rekordov. Med
novejšimi je zagotovo uspeh prvega znamkinega
SUV-ja – Stelvia Quadrifoglio, ki je na legendarnem
dirkališču postavil standard za svoj segment, saj je stezo
prevozil v zgolj 7 minutah in 52 sekundah. In v poklon tej
historični navezi so Italijani pripravili divji različici Giulie
in Stelvia, poimenovani NRING, ki se poleg vznemirljivih
zmogljivosti, ki jih prinaša obdelava Quadrifoglio, ponašata
z mnogimi ekskluzivnimi poudarki. Med slednje štejemo
posebej namešano sivo barvo karoserije, karbonskokeramične zavore, dirkaške sedeže Sparco, prestavne uhlje
iz aluminija in ročico iz karbona, v usnje in alkantaro odet
volan ter seveda značke NRING, ki razkrivajo, da gre za eno
izmed 216 ekskluzivnih enot, ki predstavljajo ultimativni
prestiž Alfe Romeo. V skladu s tem bodo lastnikom poleg
vroče beštije dostavili avtomobilček v razmerju 1:18, jih
presenetili s paketom modnih dodatkov ter jih povabili na
akademijo vožnje na Nürburgring. Za povrh pa bodo prejeli
še poseben certifikat koncerna FCA, ki priča o zbirateljski
vrednosti posebnih izdaj NRING.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

V poklon slovitemu nemškemu dirkališču Nürburgring, ki vse od leta 1927
uteleša motošport na najvišji ravni, je Alfa Romeo ustvarila posebni inačici svoje
limuzine Giulia in športnega terenca Stelvio, obe zaviti v dirkaško preobleko
Quadrifoglio in opremljeni s številnimi unikatnimi detajli, zaradi katerih bosta
zanimivi predvsem zbirateljem in največjim oboževalcem italijanske znamke.
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V

olvo je z modelom XC40 zapolnil še svoje
manjkajoče mesto v najhitreje rastočem
segmentu manjših SUV-jev, ki se vseeno deli
na bolj plebejske modele in na tiste, ki so eno
klaso višje. XC40 sodi med slednje in se ob bok postavlja
BMW-ju X1 in Audiju Q3. V dolžino meri 4,42 metra, od
tal pa je odmaknjen že kar terenskih 21 centimetrov,
kar mu omogoča tudi kakšen izlet izven urejenih
poti. Oblikovno se od večjih bratov kar konkretno
razlikuje, predvsem po unikatni stranski liniji, ki se pri
zadnjem stebričku strmo privzdigne in avtomobilu daje
mladosten in igriv videz. Prednji del z veliko, visoko
postavljeno masko deluje izredno markantno, odlično
ga dopolnjujejo še LED žarometi v obliki thorovega
kladiva. Nekoliko manj atraktiven je njegov zadek, a še
vedno lepo, minimalistično oblikovan. XC40 se lahko
pohvali z laskavim nazivom evropski avto leta, s čimer
je prvi SUV, ki je kdajkoli prejel takšno nagrado. Je tudi
prvi Volvo, grajen na novi platformi CMA, na kateri bodo
v prihodnosti nastali novi modeli serije 40 in bodoči
električni avtomobili.

Test: Volvo XC40 D4 A AWD R-Design

MANJ JE VEČ
Najnovejši in najmanjši predstavnik prestižne skandinavske SUV palete, model
XC40, po vzoru oblikovanja sledi večjima bratoma, a je v veliki meri povsem
samosvoj, bolj igriv in cilja predvsem na mlajšo publiko, ampak tako, ki ima
malo več pod palcem.
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XC40 se pohvali
z laskavim
nazivom
evropski avto
leta.
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Testni XC40 je bil opremljen z vizualno športnim
paketom R-Design, ki je vseeno nekoliko manj izrazit kot
pri večjima bratoma, kar najmanjšemu štejem v plus. Še
posebej, če je karoserija odeta v črno barvo, se oprema
R-Design lepo zlije z njo, prav tako črni barvi lepo pristojijo
velika, 20-palčna platišča. A pri parkiranju in terenski
vožnji je treba biti izredno previden, zato bi morda bila
pravi kompromis med izgledom in uporabnostjo za colo
manjša platišča. Bolje bi se obnesla tudi pri vožnji izven
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urejenega cestišča.
Na prvi pogled in na papirju se zdi, da gre za občutno
manjši avtomobil, kot je v resnici. Ko enkrat stojiš tesno
ob njem, se tistih 4,42 metra dolžine ne zdi več tako
kratkih, takšen vtis pa daje predvem njegova oddaljenost
od tal in višina vozila, ki je enaka kot pri za razred večjem
modelu XC60, svoje dodajo tudi velika, 20-palčna lita
platišča. Ampak šele ko se vsedeš za volan in se ozreš
naokoli po kabini, vidiš, kako zelo prostoren je najmanjši

XC. Resnično, ko sem si nastavil svoj idealni položaj na
vozniškem sedežu, sem se s svojimi 190 centimetri brez
težav in z veliko rezerve vsedel sam za seboj. Dobra je
tudi preglednost navzen, še posebej pregledna so velika
stranska ogledala.
Pri Volvu pravijo, da so XC40 oblikovali od znotraj navzen,
da bi lahko potnikom zagotovili zares kar se da prijetno
in udobno vozno izkušnjo. XC40 se tako lahko pohvali z
veliko odlagalnimi površinami in s praktičnimi, skritimi

predali, prav tako s prilagodljivim 479-litrskim prtljažnim
prostorom in z uporabljenimi recikliranimi materiali, ki
krasijo obloge vrat in predalov.
Osrednji pokončni zaslon meri 9 palcev in je skupaj z
12-palčnimi digitalnimi merilniki del serijske opreme že
pri vstopnem paketu opreme Kinetic. Ekran že poznamo
iz preostalih Volvovih modelov, prav tako generalno
oblikovanje notranjosti, ki je pri XC40 malenkostno
prilagojeno. Zaslon je upravljiv zgolj na dotik, kar ni
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najbolj logično za znamko, ki v avtomobilizmu velja
za sinonim varnosti, kajti odmik pogleda iz cestišča in
uporaba roke za tipkanje in iskanje po menijih je vse
prej kot varno početje. Ima pa zato po drugi strani cel
kup uporabnih varnostnih pomagal.
Pod pokrovom motorja v našem testnem XC40 se
je vrtel dvolitrski dizelski motor s štirimi valji, ki je na
trenutke znal biti precej glasen, kljub odlični izolaciji

potniške kabine. Prej kot njegov ropot me je zmotila
njegova požrešnost, saj smo porabo izredno težko
spravili pod 8,5 litra, kljub umirjeni vožnji. In ravno
takšna mu odgovarja, umirjena, ležerna in udobna.
Kljub 190-konjski zalogi moči, od njega ne moremo
pričakovati voznih čudežev, tudi čez ovinke se ne
podi najraje, je pa moči vseskozi več kot dovolj, da bo
zadovoljil tudi bolj zahtevne uporabnike.

Združite
zavarovanja
cele družine
in prihranite
do 50 %.

Tehnični podatki
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štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.969 ccm
140 kW (190 KM)
400 Nm pri 1.750 vrt./min.
samodejni 8-stopenjski
7,9 s (0-100 km/h)
210 km/h

oglas
triglav
Triglav komplet

Tekst in foto: Jan Grobelšek

motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

Lahko
noč,
skrbi.

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

8,5 l/100 km
131 g/km
4.425 / 1.863 / 1.652 mm
1.758 kg
54 l
460 l
69.338 EUR

Naj vas ne
obremenjujejo
stvari, ki jih lahko
namesto vas
opravimo mi. Sklenite
novo zavarovanje
avtomobilske in
pravne zaščite.

Test: Seat Leon Cupra 300

DVOŽIVKA
SEATA
Seatov Leon v preobleki Cupra je avtomobil, ki na prvi
vtis lahko marsikoga pusti ravnodušnega, spet drugim
bo s Seatovimi ostrimi potezami oblikovanja privlačen
in všečen. A prav nič, razen majhne značke na zadku v
obliki kariraste zastavice in podpisa 300, ne nakazuje,
da bi ta avtomobil pod pokrovom motorja skrival kar
300 razigranih konjičev.
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I

z oblikovnega vidika torej, je avtomobil zelo preprost.
Nekaterim se zdi Seatovo oblikovanje dolgočasno
in nič kaj razburljivo, drugim, med katerimi sem tudi
sam, pa je všeč minimalizem in preproste, čiste, a ostre
oblikovne linije. Cupra jih ima, iz katerega koli zornega
kota jo pogledaš. Ostre oblike je tudi LED osvetljava
prednjih in zadnjih luči, ostro zašiljena so tudi stranska
ogledala, v notranjosti pa so skladne oblike zunanjim v
podobi zgornjega dela armature in zračnikov.
Notranjost ni z vidika oblikovanja nič posebnega in je v
koncernu Volkswagen aktualna že precej časa. Ne bom
rekel, da je zastarela, le že dodobra izrabljena je, a kljub

temu je ergonomsko še vedno vse na svojem mestu,
kot se za modele skupine VW to tudi spodobi. A v
dotični Cupri je kar nekaj malenkosti, ki interier vseeno
ločijo od tistih, ki pod haubo ne skrivajo 300 konjev. Tako
so ravno prav športni veliki sedeži, s strani oblazinjeni
z usnjem, po sredini in sedalnem delu oblečeni v
dirkalno alkantaro, ki krasi tudi stranske vratne obloge,
nad katerimi ponoči sveti še prijetna rdeča ambientalna
osvetljava in poskrbi za pravo dirkaško atmosfero.
Edinstven je seveda pogled na merilnike, kjer je logo
kariraste zastavice in končna številka na števcu 300,
vse cifre pa so prav dirkaško spisane z obliko pisave
postrani. V spodnjem delu armature se nahaja gumb,
na katerem ponovno najdemo podobo dirkaške
zastave in preko katerega spreminjamo Cuprin značaj.
Tako je lahko avtomobil v nastavitvah normal povsem
lahkoten, nenaporen za vsakodnevno vožnjo in
opravke, vožnja prijetna in celo presenetljivo udobna,

kljub nizkopresečnim 19-palčnim litim copatom in že
do potankosti zlizanim pnevmatikam. Ko prestavimo
v način cupra, se avtomobil v trenutku kot dvoživka
transformira v cestni dirkalnik, ki brezkompromisno
spusti prestavo nižje in napne obrate, prav tako naostri
stopalko za plin, ki že ob rahlem pritisku občutno
potisne hrbet v sedež in poskrbi za nasmešek na
obrazu, ki ga sama moč in brutalnost avtomobila na
cesti ravno tako hitro zbrišeta. Voznik hitro začne
spoštovani avtomobil in njegove meje zmogljivosti,
ker so res nekje v višavah, sploh ker sprva avtomobilu
sploh ne bi pripisali takšnega divjega karakterja.
V praksi to pomeni, da iz dveh izpuhov redno
poka in strela, ob vsakem prestavljanju in naglemu
pospeševanju. Pospešek je resnično brutalen in
kar je najbolj strašljivo, je to, da praktično nikoli ne
pojenja. Tudi pri 130 km/h se avtomobil ob polnem
pritisku na gas izstreli kot šus do dvestotice in še

daleč naprej. 2,0-litrski turbo bencinar je zares prava
poezija, ki se v kombinaciji s šeststopenjskim DSG-jem
obnese kot popolna kombinacija, čeprav sem si po
tihem na vsake toliko zaželel ročni menjalnik, s katerim
bi razporejal 300 konjev pod haubo. A je DSG tako hiter,
da ne bo pustil ravnodušnega nobenega dirkaškega
purista, nenazadnje lahko voznik prestavlja tudi sam z
obvolanskimi prestavnimi ročkami. Cupra se najbolje
počuti na ovinkasti, prazni cesti, kjer lahko voznik vsaj
malo na varen način izkusi surovo moč avtomobila, ki je
drugače v svojem maksimumu za nikamor drugam kot
za na dirkalno pisto. Ob kombinirani športno dinamični/
umirjeni vožnji smo povprečno porabili 12,5 litra, pod
10 gre zelo težko, preko 15 pa brez večjih težav. Takšen
dirkaški komplet s skritim umirjenim karakterjem stane
34.400 evrov, z nekaj dodatne opreme, kot so asistenčni
sistemi, navigacija, panorama, gretje sedežev in podobno,
se je cena testne Cupre povzpela malo nad 40.000 evrov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
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motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.984 ccm
221 kW (300 KM)
380 Nm pri 1.800 vrt./min.
samodejni 6-stopenjski
5,7 s (0-100 km/h)
250 km/h

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

12,5 l/100 km
156 g/km
4.281 / 1.816 / 1.435 mm
1.395 kg
50 l
380 l
Avto+šport
40.400 EUR
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Test: Hyundai Kona 1.6 T-GDI AWD Impression

unikatna in predrzna. Mogoče je bolj všeč nam mladim
po srcu, starejši vozniki pa se bodo raje odločili za klasični
Tuscon v umirjenih barvnih kombinacijah. A kljub
izivalnosti je ta novi model pri kupcih tako popularen,
da so pri Hyundaiju razprodani in kupci čakajo v vrstah.
Konina oblika je vsekakor velik razlog za to, vendar tudi
tehnična brezhibnost in motoriziranost šteje k temu.
Testna Kona se je ponašala z vrhunsko varnostno,
udobno in infozabavno opremo, manjkal je tako rekoč le
radarski tempomat. Zato pa velja omeniti dobro delujoč
sistem sledenja smernim črtam, ki za dobrih 10 sekund
dejansko omogoča vožnjo brez rok, saj avtomobil zvezno
sledi poteku ceste.
Če se spredaj sedi gosposko in bi po tem težko sklepali,
da ste v sorazmerno majhnem vozilu, je zadaj prostora
manj – ne toliko za noge in glavo, s tem ne bi smeli
imeti težav niti večji potniki, ampak ta voz ni namenjem
petim in več potnikom. Izreden je volan, tako po obliki,
kakovosti usnja na njem in seveda po tehničnem delu
pri upravljanju.
Prtljažnik z osnovno velikostjo 378 litrov ni posebno
razkošen, vendar nimam namena prevažati nove dnevne
sobe v njem. Za par kovčkov je prostora dovolj, če pa ne,
lahko podremo zadnjo klop. Nakladalni del je ugodno
nizek, naslonjala zadnje klopi se zložijo v ravno površino
in prostornost se poveča na 1.316 litrov.
V testni avtomobil vgrajen turbobencinski motor se ob
1.591 ccm prostornine ponaša s konkretnimi 130 kW
moči. Ta se v navezi s sedemstopenjskim samodejnim
menjalnikom z dvojno sklopko (DCT) prenaša na vsa
štiri kolesa, voznik pa lahko z gumbom nastavlja vozni
način in odredi fiksni štirikolesni pogon. Kona je zato več

BARVA POUDARJA
OBLIKO
Ko so mi na dvorišče pripeljali limonsko fluorescentno lepotico iz Hyundaija,
sem se res razveselil. Barva in oblika na prvi pogled navdušita. Takoj prepoznaš,
da je v tem urbanem športnem terencu karakter, ki ga Hyundai pridobiva s
svojimi zmagami na športnih tekmovanjih.

R

es je, testni Hyundai Kona je posebnež, videti je
celo večji, kot je v resnici, saj ta športni terenec
meri v dolžino samo 4,16 metra. Navdušuje oblika
tako zunaj kot znotraj. Zunaj so Hyundaijevi
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oblikovalci poleg vpadljivih karoserijskih barv izbrali
zajetne obloge blatnikov in odbijačev, kar pripomore k
športnosti in prepoznavnosti. Znotraj Hyundai kombinira
zunanje barve s klasično črno notranjostjo, ki je spet
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poraba goriva lahko manjša. Tako se je le redko zgodilo,
da je padla pod 8,5 litra na 100 prevoženih kilometrov.
Hyundai Kona je prekrasen avtomobil. Ima dodatno
opremo, ki jih v tem razredu ne srečamo vedno, in
omogoča vozniške občutke, ki ga dvigujejo nad
povprečje. Za mlade po srcu in mogoče za vas, ki ste
postali upokojenec, da se z njim pomladite za deset let.

Tekst: Matjaž Tomlje
Foto: Jan Grobelšek

kot samo mestni SUV. Z njo si boste upali zapeljati tudi
na zahtevnejše ceste, prekrite z blatom ali s snegom. Na
običajnih poteh vas bo navdušila s pospeškom (8 sekund
do 100 km/h), pa tudi s končno hitrostjo (205 km/h), ki jo
v tem razredu dosežejo (naj)bolj športne različice.
V vseh načinih vožnje ima voznik avtomobil konkretno »v
rokah«, lega na cesti je nadpovprečna, nagibanja skoraj
ni, podvozje je čvrsto, a ne tudi trdo, cestne neravnine
ga ne spravijo iz ravnotežja. Poraba je takšna kot karakter
voznika. Od sedem litrov na avtocesti do devet ob hitri
vožnji. A vseeno se zdi, da bi bila vsaj na relacijskih vožnjah

Vaša nova popolna sončna očala

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.591 ccm
130 kW (170 KM)
265 Nm pri 1.500 vrt./min.
samodejni 7-stopenjski
8 s (0-100 km/h)
205 km/h

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

8,5 l/100 km
153 g/km
4.165 / 1.800 / 1.550 mm
1.477 kg
53 l
378 l
27.990 EUR

Factory store d.o.o., Griže 125, 3302 Griže • Tel: 03 710 36 86 • E - mail: info@factorystore.si • www.factorystore.si

Test: Kia Stinger 2.2 CRDI RWD GT Line Limited

Kiin Stinger je avtomobil, ki jemlje
sapo, avtomobil, za katerim se
ljudje obračajo, kot da so videli
sedmo čudo sveta. Stinger je
najzmogljivejše, najprestižnejše in
najboljše serijsko vozilo znamke Kia
v vsej njihovi zgodovini.
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KIIN PRVI
GRAN TURISMO
M
arsikdo namreč sploh ne ve, da ima Kia v
svoji ponudbi takšno športno limuzino. Ko
jo nepoznavalec ugleda na cesti in kasneje
še logotip na pokrovu motorja ali zadka,
mu ni popolnoma nič jasno. Verjetno si lahko priznamo,
da če bi avtomobil imel kakšno drugo značko namesto
Kiine, bi bil publiki še toliko bolj privlačen. Vsaj takšne
komentarje sem v večini dobil v testnem tednu. “Uau,
kakšen avto...ojoj, a to je Kia? Hmm”. Tako nekako so se
slišali skoraj da bolj ali manj enostranski kratki klepeti z
naključnimi mimoidočimi.
Kii je zares uspelo zrisati prekrasen, petvratni gran
turismo in ga zrealizirati v serijsko proizvodnjo. Na prvi
pogled, vsaj mene, njegov zadek močno spominja na
Maseratijevega, predvsem bok in dizajn zadnjih LED luči.

Slednje so med seboj tudi povezane z odsevnikom. Zadek
bi bil še bolj atraktiven, če bi odsevnik svetil povezano z
lučmi v LED tehniki. Stranska linija je elegantno športna,
spredaj je previs izjemno kratek, motorni pokrov je dolg
kot sam ponedeljek, medosje meri skoraj tri metre, na
koncu pa še daljši previs in lepo zaobljen kupejevski
zadek. Kupejevsko padajoča je tudi strešna linija, ki bo
na zadnji klopi delala težave višjim od 190 centimetrov,
davek na nizko spuščajočo se streho se pozna tudi ob
preglednosti skozi zadnje steklo, ki je resnično slaba.
Največ pozornosti nase vleče predvsem prednji del, s
široko tigrovo masko, spodaj veliko zračno režo za zajem
zraka in še z dvema pokončnima zračnikoma, piko na i pa
dodata dva dodatna zračnika, ki krasita motorni pokrov.
Za takšen končni izgled je potrebno poseči tudi po
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paketu GT-Line, ki doprinaša kromirano obrobo motorne
maske in spodnje maske za zajem zraka, bočnih odprtin na
odbijaču, ohišja stranskih ogledal in zadnjega difuzorja v
črni sijoči barvi. Tu so tudi 18-palčna lita platišča in dvojni
kromiran zaključek izpušne cevi.
Notranjost Stingerja je tako kot zunanje oblikovanje nekaj
posebnega in pri drugih modelih nevidenega. Nasploh so
uporabljeni kakovostnejši materiali, kot so mehka, na dotik
prijetna plastika, usnje in celo aluminij. Sedalni položaj je
nizek in športno utesnjen. Voznik ima na medsedežni konzoli
kar nekaj funkcionalnih tipk, celo v takšni, letalski obliki. Med
njimi je takšna tudi ročica menjalnika. V zgornjem delu
armature so stikala za upravljanje klimatske naprave, trije
okrogli alu zračniki, nad njimi pa velik na dotik občutljiv
osrednji zaslon z vsemi funkcijami. Vozniku so na voljo
številni asistenčni sistemi, med katerimi je zares impresiven
tisti, ki ohranja vozila znotraj pasu. To počne tako elegantno
in natančno, da se voznik za vsaj pol minute lahko povsem
prepusti polavtonomni avtocestni vožnji.

matic
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WELCOME
ABOARD!

At Vintage Boat Tours we want ensure our

guest have a unique experience in Istrian sea.
We are focused on smaller groups of guests

guaranteeing an exceptional experience for all

Testnega Stingerja je poganjal 2,2-litrski turbo dizel z 200
KM, s samodejnim menjalnikom in pogonom na zadnji
kolesni par. Morda se na papirju številke ne zdijo nič
kaj strašne, a zadnji pogon pri Stingerju pomeni redno
odnašanje zadka ob neprimernem dodajanju plina skozi
ovinke. Je ravno dovolj hiter in ravno prav nevaren, da bo
na spolzkem cestišču voznik moral zares previdno ravnati z
njim. Kar se same vožnje tiče, je ta zaradi zadnjega pogona
zabavna, podvozje je mešanica udobja in čvrstosti, motor pa
kompromis med porabo, ceno, davkom in zmogljivostmi.

those aboard Vintage Boat Tours.

Type - Motorsailor
Material - Wood
Length - 42ft / 12.8m
Beam - 13,7 ft / 4.17
Cruising Speed - 7 knots
Bathroom - 1 / Cabins - 2
Year - 1948 - Exterior & Interior
Max. People on Board - 8 Guests + VBT Crew

Tekst in foto: Jan Grobelšek

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

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
2.199 ccm
147 kW (200 KM)
440 Nm pri 1.750 vrt./min.
samodejni 8-stopenjski
7,6 s (0-100 km/h)
230 km/h
8,5 l/100 km
147 g/km
4.830 / 1.870 / 1.400 mm
1.703 kg
60 l
406 l
54.940 EUR

CONTACT
Captain Matic
+386 40 710 869
info@vintage-boat-tours.com
www.vintage-boat-tours.com
Aškerčeva , 6330 Piran
WORKING HOURS
Every day 09:00-23:00

Test: Suzuki SX4 S-Cross 1.4 BoosterJet 4WD Elegance

MODERNI
KLENI KRIŽANEC

Odličen je tudi štirikolesni pogon in je eden redkih, ki poleg voznih programov pri
križancih omogoča tisto pravo terensko vožnjo z možnostjo porazdelitve navora med obe
osi v razmerju 50-50 s pritiskom na gumb lock.

Suzukijevega največjega križanca smo testirali že lansko leto, le da z dizelsko
motorizacijo in s samodejnim menjalnikom, ki sta končno ceno pripeljala
skoraj do 30 tisočakov. Letošnji SX4 S-Cross je z bencinarjem v nosu veliko bolj
racionalna izbira.

I

n že lansko leto smo zapisali, da je potrebno dobro
razmisliti, ali je potreba po dizlu zares nujna, saj razlika
v ceni med dizlom in bencinarjem ni zanemarljiva. V
primeru Suzukija je bencinar 3.300 evrov cenejši, kar
pa je že lep kupček prihranjenega denarja.
1,4-litrski turbo bencinar razvija spodobnih 140 KM, ki
se v kombinaciji z ročnim 6-stopenjskim menjalnikom
prenašajo na vsa štiri kolesa in kar se tiče navora in
moči, brez kakršnih koli težav konkurira dizlu, celo na
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področju porabe nista tako oddaljena. Bencinski motor
je v povprečju pil največ 7 litrov na 100 prevoženih
kilometrov, pri dizlu pa smo lani zabeležili le dva decilitra
nižjo porabo. Motor je izredno prožen, veliko navora je na
voljo že pri nižjih vrtljajih, prepričala sta nas tudi njegov
uglajen tek in mirno delovanje. Človek sploh ne ve, da je
motor prižgan, za razliko od dizla, kjer traktorsko ropota
pod pokrovom motorja. Odličen je tudi štirikolesni
pogon in je eden redkih, ki poleg voznih programov

pri križancih omogoča tisto pravo terensko vožnjo z
možnostjo porazdelitve navora med obe osi v razmerju
50-50 s pritiskom na gumb lock.
SX4 S-Cross je s 4,3 metri v dolžino Suzukijev največji
križanec v ponudbi in nudi zelo prostorno, uporabno
kabino, kakor tudi uporaben prtljažni prostor z dvojnim
dnom, ki bi s svojimi 430 litri prostornine v osnovi
in lahko dostopnostjo moral zadovoljiti potrebe
štiričlanske družine, s podrtjem zadnjih sedežev pa lahko

razpolagamo s 1.269 litri prostornine. Zaradi višjega
težišča se sedi višje, zaradi česar je v avtomobil lahko
vstopati in izstopati, prav tako je zelo dobra preglednost
izven vozila. Notranje okolje je minimalistično urejeno,
veliko je tudi trše plastike, ki se ni izkazala za motečo in
kar je najbolj pomembno, škripajočo.
Na osrednjem delu armature se nahaja manjši ekran
na dotik, ki s svojo odzivnostjo in tekočim delovanjem
prepriča, prav tako podpira navigacijo, vzvratno kamero
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in povezljivost s pametnimi telefoni. Vse to in še več, na
primer panoramsko strešno okno, ogrevani sedeži, aktivni
tempomat, LED luči in itd., sodijo v serijski del opreme
Elegance. Kot opcija je bila na seznamu opreme izbrana
le modra biserna barva, ki avto podraži za 600 evrov in
končno ceno tako dvigne na zelo spodobnih, glede na
dobljeno, price/performance, zelo ugodnih 22.400 evrov.

Je pa res, da odpade nekaj notranje šminke v obliki usnja
in “razvajanja” s strani samodejnega menjalnika. A kdor
bo znal v ospredje postaviti prave prioritete, bo bolje
prišel skozi nakup novega avtomobila.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, bencinski
1.373 ccm
103 kW (140 KM)
220 Nm pri 1.500 vrt./min.
ročni 6-stopenjski
10,2 s (0-100 km/h)
200 km/h

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

7 l/100 km
127 g/km
4.300 / 1.785 / 1.580 mm
1.215 kg
47 l
430 l
22.400 EUR

MASTER SURFING
SILIKONSKI ALI USNJENI PAS
SAFIRNO STEKLO
NERJAVECE JEKLO
VODOTESNOST 100 M

GIANMARIA COCCOLUTO . KAJTAR.
ŠPORTNIK EKIPE SECTOR NO LIMITS.
sectornolimits.com
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slowatch.si
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Test: Nissan Qasqhai 1.6 dCi 4WD Tekna

Qashqai se je v avtomobilsko zgodovino že
zapisal kot pionir, ki je povsem na novo odprl
segment, za katerega si verjetno prav nihče ni
predstavljal, da bo tako zasvojil kupce po vsem
svetu. Qashqai je tako eden izmed prodajno najuspešnejših
križancev, prav tako predstavlja za znamko Nissan izjemno
pomemben člen v prodajnem načrtu.
Model je sedaj star več kot 10 let, v svojo drugo generacijo
je zapeljal leta 2013, lansko leto pa je prejel tudi prvo
pomladitev, ki ga ohranja v stiku s številno konkurenco, kot
so Peugeot 3006, Renault Kadjar, Kia Sportage, Hyundai
Tucson in drugi. In ravno ta pomladitev mu je super pisana
na kožo, saj avtomobil resnično deluje kot nova generacija
modela, vsaj navzven gledano. V preteklosti se lahko tudi
pohvali, da je kot prvi v segmentu križancev omogočal
360-stopinjski pregled okolice, sedaj pa se lahko kot prvi
pohvali, da ponuja možnost polavtonomne vožnje v
svojem segmentu. V dotičnem testnem avtomobilu te
funkcije še ni bilo na voljo, smo jo pa že lahko stestirali ob
predstavitvi novega Nissana Leaf, kjer smo imeli na voljo
tudi Qashqaije, ki vozijo sami skozi ovinke in po potrebi
samodejno zavirajo do popolne zaustavitve.
S prenovo oziroma pomladitvijo je Qashqai največ
posodobitev prejel na področju zunanjega dizajna. Nekaj
malega sprememb je prisotnih tudi v kabini, izboljšane
naj bi bile tudi same zmogljivosti. Prednji del deluje
veliko bolj skladno, saj se sedaj luči s predrugačeno
obliko popolnoma zlivajo z obliko osrednje maske, ki jo
obdaja svetleč krom. Bolj ostre poteze sta dobila tudi
spodnji odbijač in pokrov motorja, oster LED podpis v
obliki bumeranga pa najdemo tudi na zadku. Testnik je bil
odet v sinje modro svetlečo barvo karoserije, dodatno je
imel zatemnjena zadnja stekla in obuta velika, atraktivna

PIONIR ŠE
VEDNO ORJE
LEDINO
Se še spomnite, kateri je bil prvi, ki je ustvaril sedaj izjemno popularni segment
športnih terencev oziroma križancev? Nihče drug kot Nissanov Qashqai, in to
pred več kot desetimi leti. Sledile so mu praktično vse znamke, tako z manjšimi
kot tudi z večjimi modeli.
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19-palčna lita platišča s temnimi detajli. Lepo
so se mu podala stranska ogledala, pobarvana
v sivo barvo in preostali kromirani detajli.
Osvežitve je bila deležna tudi notranjost
Qasqhaija, a se nekako zdi, da ni dorasla
atraktivnemu, modernemu dizajnu zunanjosti.
Že res, da sedaj voznika pričaka nov volanski
obroč, kakršnega smo že spoznali v Micri
in mu namenili vse pohvale, in res, da je
sedaj usnjeno oblazinjenje prejelo nov 3D
vzorec, a preostali elementi, s čimer mislim
predvsem na armaturno ploščo in ekran z
vmesnikom, so še vedno daleč za časom in
ne slediju zunanjemu modernizmu. Tako je na
armaturi še vedno velik kup majhnih tipk, prav
tako osrednji ekran s sedmimi palci ni med
preglednejšimi, še manj med odzivnejšimi.
Prostora v kabini je za prevoz štirih oseb na
komot povsem dovolj, prtljažni prostor pa s
430 litri ostaja nespremenjen in predstavlja
povprečje razreda.

Vožnja je tipična SUV-jevska z večjim
nagibanjem karoserije v ovinkih ob malce
hitrejši vožnji, drugače pa je vse nastavljeno
za udobno križarjenje po cestah, kjer Qashqai
v povprečju težko porabi preko 6,8 litra nafte
na sto. 1,6-litrski turbo dizel je povprečno
zmogljiv, s svojimi 130 konji in štirikolesnim
pogonom nezahtevnemu vozniku ponuja
dobro vozno izkušnjo. Takšen komplet z vso
dodatno opreme stane 34.960 evrov, medtem
ko povsem osnovnega Qasqaija lahko dobite
že za 19.500 evrov.

oglas
illy
PRIVOŠČITE SI
OKUS VESELJA
VSAK DAN

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
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NEKDO NEKJE PRAVKAR
UŽIVA V OKUSU ILLY.

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

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.598 ccm
96 kW (130 KM)
320 Nm pri 1.750 vrt./min.
ročni 6-stopenjski
10,5 s (0-100 km/h)
190 km/h
6,8 l/100 km
129 g/km
4.394 / 1.806 / 1.595 mm
1.527 kg
65 l
430 l
34.960 EUR

Odkrijte pripravljeno kavo illy in
pogostite svoje čute z edinstveno
mešanico illy, sestavljeno iz devetih
vrst kave Arabica, ki prihajajo iz
najboljših svetovnih nasadov.
Brez dodanih umetnih barvil,
arom in konzervansov.

live
happilly
ESPRESSO d.o.o., Uradni distributer illy za Slovenijo, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, T 01 422 88 88, www.espresso.si

Riva 110’ Dolcevita

PALAČA
NA VODI
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Riva je 11. izdajo slovitega dogodka Grand Prix Historique, ki je na monaške
ulice privabil izredno zbirko historičnih dirkalnikov in številno skupino
ljubiteljev starodobnih štirikolesnih mojstrovin, izbrala za svetovno premiero
svojega novega paradnega konja, jahte 110’ Dolcevita, s katero so dosegli
nov nivo stila, dizajna in zmogljivosti.

Avto+šport 69

D

olcevita se nanaša na epikurejski življenjski
stil, ki bi ga lahko povezovali le z jahto
neprekosljive lepote, ki ne bi zaznamovala
navtičnega sveta samo za trenutek, ampak bi
pustila svoj pečat tudi za prihodnja desetletja. Pri Rivi so
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se tako novega projekta lotili izjemno resno in nastala je
veličastna kreacija, ki bi jo lahko primerjali s palačo na
vodi. V vsakem pristanišču bo takoj pritegnila pogled,
ne samo na račun svoje velikosti - v dolžino meri kar 34
metrov - ampak tudi zaradi čudovitega ladijskega trupa,

ki z radodarnimi steklenimi površinami in dodatki kroma
ustvarja eleganten, a hkrati športen izgled. Zunanje
oblikovanje sicer sledi smernicam, ki jih je vzpostavil
sorodnik 100’ Corsaro, ki kljub nedavnemu lansiranju že
beleži odličen uspeh, a jih nadgrajuje z velikanskimi okni,

ki se raztezajo čez praktično celotno dolžino salona.
Sijajni flybridge je, kot smo pri Rivi vajeni, opremljen
zgolj z estetsko dovršenimi kosi pohištva, ki ustvarjajo
sodoben luksuzen ambient, v katerem se prepleta igra
kamna, lesa, kroma in tkanin v naravnih odtenkih. 110’
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Dolcevita bo na zabavo na vodi sprejela
kar 20 gostov, od katerih jih bo lahko vsaj
polovica prespala na krovu in tako izkusila
prestiž, ki ga lahko pričara le Riva. Medtem
pa bo za rezanje valov skrbel motor z 2.638
KM, ki bo jahto izstrelil do maksimalne
hitrosti 26 vozlov.
V skladu s filozofijo sladkega življenja so
Italijani za debi svojega najnovejšega plovila
izbrali delux lokacijo, monaško kneževino
oziroma podrobneje tamkajšnji ekskluzivni

navtični klub, ki ga je leta 1953 ustanovil
princ Rainier III. Tudi čas ni bil izbran kar
na pamet; odločili so se za premiero
tekom dogodka Grand Prix Historique, na
katerem je jahta zasijala poleg redkih in
prekrasno ohranjenih primerkov Ferrarijevih
klasik ter tako ujela pozornost elite žepne
državice, med katero so bili zagotovo kakšni
potencialni kupci, ki jim ni težko odšteti
velikanske vsote za nakup nove igračke.

oglas
BIGG R

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

bigg-r.com
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24 ur Le Mansa

Veličastni
Le Mans
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F

rancosko mesto je v športu najbolj znano po vsakoletni vzdržljivostni dirki 24 ur Le Mansa, ki že od leta 1923 poteka
na dirkališču Circuit de la Sarthe in delno tudi po zaprtih javnih cestah. V sklopu športnega parka pa je še drugo
manjše dirkališče Bugatti Circuit, ki je v sezoni 1967 gostilo dirko Svetovnega prvenstva Formule 1 za Veliko nagrado
Francije, ki jo je dobil Avstralec Jack Brabham z Brabhamom. Že prej je dirka za Veliko nagrado Francije trikrat
potekala po javnih cestah Le Mansa. Prvič leta 1906, kar je bila sploh prva dirka za Veliko nagrado v zgodovini motošporta.
Dobil jo je madžarski dirkač Ferenc Szisz z Renaultom. Dirka je tu potekala še leta 1921, ko je zmagal Američan Jimmy
Murphy z Duesenbergom, in leta 1929, ko je zmagal francosko-britanski dirkač William Grover-Williams z Bugattijem T35B.
Le Mans, mesto in občina v zahodni francoski regiji Loire, departmaju Sarthe s 150.000 prebivalci, je poleg znamenite dirke
poznano po zgodovinski arhitekturi: romansko-gotski katedrali sv. Julijana, ki je posvečena prvemu škofu Le Mansa (6.14. stoletje), romansko-gotski cerkvi Notre-Dame de la Couture, po muzeju Musée de Tessé, ki je danes mestni muzej, po
starem mestu Cité Plantagenêt (tudi Vieux Mans), po ostankih rimskega zidu, amfiteatru in kopališčih. Seveda pa največ
turistov, tudi preko 300.000 v enem vikendu, pritegne znamenita dirka.
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Žlahtni pokal
končno Toyoti

P

o letih prizadevanj in po izgubljenem vodstvu v zadnjem krogu zaradi okvare pred dvema letoma, je letos Toyoti
le uspelo. Obe Toyoti sta hitro in varno prikrižarile v cilj letošnjega Le Mansa. Zmagovalni trio Kazuki Nakajima,
Sebastien Buemi in zvezda letošnjega Le Mansa Fernando Alonso, so se prešerno veselili velikega uspeha. Kako ne,
saj je s to zmago že na tričetrt poti do trojne krone. Osvojen je Monte Carlo in Le Mans, manjka mu samo še Indy.
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“

“

Največ sreče s predpisi in pripravo je imel
Porsche, ki je imel najhitrejši avto na stezi

Avto+šport 79

Največ zanimanja in akcije je bilo v razredu GT. Tukaj so nastopila prava tovarniška moštva Porsche, Ford, BMW, Chevrolet,
Aston Martin in tovarniško podprt Ferrari. Največ sreče s predpisi in pripravo je imel Porsche, ki je imel najhitrejši avto
na stezi. Interesantno pobarvan Porsche v obliki mesarskih kosov svinjskega mesa so novinarji poimenovali kar »Pink
pig« - roza prašiček. Ta dirkalnik je tudi osvojil Le Mans v razredu GTE-pro. Za drugo pozicijo sta se dajala Porsche in Ford.
Voznik Porscheja Makowiecki in voznik Forda Bourdais sta tri ure pred koncem dirke uprizorila edini pravi klasični dvoboj,
ki je bil vreden ogleda. Boljši je bil Porsche, saj je imel nekaj konjskih moči več. Razočaran je bil Aston Martin in BMW, ki
sta pričakovala več. V razredu GTE Am, ki je namenjen amaterskim voznikom, je zmagalo moštvo hollywoodske filmske
zvezde Patricka Dempseyja, ki na cilju ni mogel brzdati velikega zmagovalnega navdušenja. Poleg štarterja, ki je bil tokrat
zmagovec Roland Garrosa Rafael Nadal, je prvič preizkusilo Le Mans kar nekaj svetovnih prvakov od Buttona, Montoye,
Maldonada, Bruna Senne in seveda Alonsa.

“
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Letošnji Le Mans je mrtev,
naj živi 24 ur Le Mansa 2019!

“

Tretji v razvrstitvi Rebellion je zaostal kar 12 krogov. To nazorno priča, kako je bila letos Toyota superiorna, saj jim v
najvišjem razredu LMP1 ni konkuriralo nobeno tovarniško moštvo. Organizatorji Le Mansa se lahko zamislijo ob njihovi
izbiri o štirih različnih razredih, saj so avtomobili različno hitri in ob pomanjkanju konkurence ni pravih bojev na pisti.
Razred LMP2 je sploh problematičen, saj tu nastopajo moštva s šibkimi prototipi, brez odmevnih tovarniških nastopov.
Prevladujejo moštva tajkunov in filmskih mogotcev, kot so Jackie Chan, ruski oligarh Rotenberg in ruski Gazprom z
moštvom G-Drive Racing. Slednji je bil zmagovit v razredu z vozniki Vergnejem, Pizzitolo in Rusinovim, katerim pa je
bila po dirki zmaga odvzeta, saj so komisarji presodili, da so uporabili ilegalno napravo pri dolivanju goriva. Tako smo
dobili novega prvaka, ekipo Signatech Alpine, ki se zdaj lahko pohvali z znatno prednostjo na čelu skupne razvrstitve za
prvenstvo FIA WEC razreda LMP2.
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F1 - VN Kanade

zaradi razbitin obeh dirkalnikov moral na stezo
zapeljati varnostni avto. Po njegovem umiku smo
spremljali 65 dolgočasnih krogov, brez kakšrnih
koli prehitevanj. Vsi vodilni so vozili v nekakšnem
vlakcu na varni razdalji nekaj sekund med seboj,
Vettel pred Bottasom in Verstappnom, za njimi pa
Hamilton, Ricciardo in Räikkönen.
Skozi celotno dirko aktualni svetovni prvak Hamilton
nikakor ni našel pravega ritma, za nameček pa je po
prvih postankih izgubil še mesto proti Ricciardu in
tako na koncu v cilj pripeljal kot peti. Skoraj bi ga v fazi
postankov prehitel tudi Räikkönen, a je Hamiltonu
uspelo ostati spredaj. Do konca dirke ga Kimi kljub
svežim pnevmatikam ni uspel niti enkrat resneje
ogroziti. Kot sedmi in osmi sta v cilj pripeljala oba
Renaulta, Hülkenberg pred Sainzom. Točke pa sta
osvojila še Ocon in Leclerc. Zmagovalec letošnjega
Le Mansa, Fernando Alonso z McLarnom, znova ni
videl ciljne črte, saj je bil primoran odstopiti v 42.
krogu dirke.

VETTEL
NADZOROVAL
DOLGOČASNO
DIRKO

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC

Sebastian Vettel je prepričljivo, brez večjih težav dobil dirko za VN Kanade in s
svojo tretjo zmago v sezoni ponovno prevzel vodstvo v skupnem seštevku, kjer
ima eno točko prednosti pred prvim zasledovalcem Hamiltonom, ki je dirko
zaključil šele kot peti.

V

N Kanade je bila s svojimi 70
krogi ena najbolj dolgočasnih
dirk letošnje sezone. Vettel
je prvo pozicijo ubranil brez
težav, nekoliko več dela pa je imel
z ubranitvijo drugega mesta Bottas
pred Verstappnom, Räikkönen pa je
neuspešno ubranil napad Ricciarda, ki
mu je moral že takoj po startu prepustiti
peto mesto.
Edino razburljivo dogajanje je bilo
trčenje v prvem krogu med Hartleyjem
in Strollom, kjer je Stroll izgubil oprijem
in posledično zdrsnil v nič krivega
poleg se vozečega Hartleyja. Na srečo
ni prišlo do resnih poškodb, je pa
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Rezultati VN Kanade:
1.

Sebastian Vettel
Ferrari

4.

Daniel Ricciardo
Red Bull Racing

7.

Nico Hulkenberg
Renault

2.

Valtteri Bottas
Mercedes

5.

Lewis Hamilton
Mercedes

8.

Carlos Sainz
Renault

3.

Max Verstappen
Red Bull Racing

6.

Kimi Räikkönen
Ferrari

9.

Esteban Ocon
Force India
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F1 - VN Francije

HAMILTON
BREZ TEŽAV DO
FRANCOSKEGA
PRVENCA

Celoten dirkaški vikend za VN Francije je minil v premoči
Hamiltona, ki je dominiral že na prvih prostih treningih, v
soboto pa je osvojil še svoj 75. najboljši startni položaj, ki ga
je naslednji dan brez težav spreobrnil v zmago, s čimer je
ponovno prevzel vodstvo v boju za naslov svetovnega prvaka.
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P

o 10 letih se je karavana Formule 1 ponovno
vrnila v Francijo in že v prvem krogu
postregla s pravim dirkaškim kaosom, za
katerega je bil v največji meri odgovoren
Vettel. Nemec je startal zelo dobro, a se je v prvi
ovinek v boju za drugo mesto z Bottasom podal
preveč optimistično in zamudil na točki zaviranja, s
čimer je blokiral svoja kolesa in s prednjim krilcem
Fincu predrl gumo. Ob trku je Bottasa obrnilo, Vettel
pa je s polomljenim krilcem zapeljal s steze, kakor
tudi večina preostalih dirkačev, ki so bili za njima in
so se jima na srečo uspešno izognili. Vettel je bil za
incident kaznovan s 5-sekundnim pribitkom, ki ga
je odslužil ob svojem drugem postanku.
Med vsemi je največ profitiral Carlos Sainz, ki se
je kar naenkrat znašel na tretjem mestu pred
Ricciardom. Med vodilnimi je zaradi incidenta
Vettel-Bottas veliko izgubil tudi Räikkönen, ki se

je po prvem krogu tako nahajal šele na sedmem
mestu. Pred njega sta uspela priti poleg Sainza še
Leclerc in Magnussen, pridobil pa je Verstappen, ki
je uspel drugo mesto zadržati do konca dirke. Že v
naslednjem ovinku je ponovno počilo, tokrat med
Gaslyjem in Oconom, zaradi česar je na stezo prišel
varnostni avto. V petem krogu se je dirka z letečim
startom nadaljevala, Hamilton je iz kroga v krog
varno povečeval svojo prednost pred Verstappnom
in vozil dirko v povsem svojem svetu. Počasi, a
vztrajno se je začel naprej prebijati Räikkönen, ki
je večino dirke vozil za Ricciardom, katerega mu
je uspelo šest krogov pred koncem tudi prehiteti
in izriniti iz najnjižje stopničke na zmagovalnem
odru. Dobro formo je s šestim mestom pokazal
Magnuseen, sedmi je bil Bottas, osmi Sainz, deveti
Hülkenberg in ponovno med dobitniki točk na
desetem mestu Charles Leclerc.

Tekst: Jan Grobelšek, Foto: ISC

Rezultati VN Francije:
1.

Lewis Hamilton
Mercedes

4.

Daniel Ricciardo
Red Bull Racing

7.

Valtteri Bottas
Mercedes

2.

Max Verstappen
Red Bull Racing

5.

Sebastian Vettel
Ferrari

8.

Carlos Sainz
Renault

3.

Kimi Räikkönen
Ferrari

6.

Kevin Magnussen
Haas

9.

Nico Hulkenberg
Renault
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Ž

e dolgo nismo spremljali tako razburljive
dirke Formule 1, kjer so bili vodilni dirkači
tako tesno skupaj. Ko je že vse kazalo, da se
bosta Mercedesa brez večjih težav oddaljila
od konkurentov, je šlo za moštvo srebrnih samo še
navzdol.
Na samem startu je iz tretjega mesta odlično startal
Kimi Räikkönen, ki se je pred prvim zavojem znašel
v sendviču med obema srebrnima puščicama, a so
si vsi trije pustili dovolj prostora, da ni prišlo do trka.
Najkrajšo je potegnil Bottas, ki je za kratek čas iz pola
padel na tretje mesto, predenj pa je uspelo priti Kimiju,
ki je imel v naslednjih ovinkih težave z oprijemom
svojega Ferrarija. Tako je moral drugo mesto prepustiti
nazaj Bottasu, prehitel pa ga je tudi Verstappen. Dirka
se je za Mercedes začela rušiti v 14. krogu ob odstopu
Bottasa, zaradi katerega je bil aktiviran tudi virtualni
varnostni avto in so v njegovi fazi na menjavo koles
zapeljali Verstappen, Räikkönen, Ricciardo in Vettel.
Edino Hamilton je nadaljeval z vožnjo po stezi, kar se
je hitro izkazalo za usodno potezo, česar se je zavedal
tudi sam Hamilton. Ko so ga nekaj krogov kasneje
poklicali v bokse, se je na stezo vrnil na četrto mesto
pred Sebastiana Vettla. Vodstvo je prevzel mladi
Nizozemec. Ricciardu je uspelo prehiteti Räikkönena
za drugo mesto, a mu je slednji vrnil milo za drago,
ker je imel Avstralec veliko težav z obrabo gum.
Kasneje je bil primoran v 54. krogu še odstopiti zaradi
okvare dirkalnika. Vettlu se je vmes uspelo z drznim
prehitevanjem prebiti mimo Hamiltona, ki ga je v
64. krogu na cedilu pustil dirkalnik. Verstappnova
zmaga tako ni bila ogrožena niti enkrat, le na koncu
sta se mu oba Ferrarija uspela nevarno približati, a za
resnejši napad jima je enostavno zmanjkalo krogov.
Po dvojnem odstopu Mercedesa in Ricciarda sta
odlično četrto in peto mesto osvojila Grosjean pred
Magnussenom. Med dobitnike točk so se uvrstili še
obe Force Indiji, Alonso, Leclerc in Ericsson.

F1 - VN Avstrije

RED BULL ZMAGAL
NA DOMAČEM TERENU
Mercedesa sta na VN Avstrije z dvojnim odstopom zabeležila ničlo, Verstappen
je prišel do svoje četrte zmage v karieri, Ferrarija pa sta z drugim in s tretjim
mestom odnesla lepo mero točk, s čimer je Vettel ponovno prevzel vodstvo v
skupnem seštevku, prav tako Ferrari. Kimi pa se je iz petega povzpel na tretje
mesto v točkovanju svetovnega prvenstva.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC

Rezultati VN Avstrije:
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1.

Max Verstappen
Red Bull Racing

4.

Romain Grosjean
Haas

7.

Sergio Perez
Force India

2.

Kimi Räikkönen
Ferrari

5.

Kevin Magnussen
Haas

8.

Fernando Alonso
McLaren

3.

Sebastian Vettel
Ferrari

6.

Esteban Ocon
Force India

9.

Charles Leclerc
Sauber
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JAMSTVO
GARANCIJE
oglas
VOZILA

F1 - VN Velike Britanije

VETTEL ZMAGAL,
HAMILTON IZ ZADNJEGA
NA DRUGO MESTO
Na startu je med vodilnimi najslabše startal Hamilton, ki je ob zapiranju Bottasa
in Räikkönena skoraj povzročil trk, v vodstvo pa se je odpeljal Vettel. Räikkönen je
ob prehitevanju Hamiltona blokiral kolesa in s prednjim kolesom izrinil Britanca
s steze, ki je tako dirko moral začeti povsem iz začelja, a se mu je do konca s
pomočjo dveh varnostnih avtomobilov in seveda odlične vožnje uspelo prebiti
na drugo mesto.

R

äikkönenu so za incident dodelili 10-sekundno
kazen, katero je odšel v bokse odslužit v 14. krogu,
Hamilton pa se je medtem skozi polje prebil že
do petega mesta. Kimi se je na stezo vrnil kot
deseti in se hitro prebil do vodilnih na šesto mesto, kjer je
naletel na oba Red Bulla, tretji pa je bil medtem Hamilton,
a še brez postanka v boksih. Nanj je zapeljal v 25. krogu
in prišel na stezo 11 sekund za Kimijem na šesto mesto.
V 33. krogu je na stezo zapeljal varnostni avto, ki je strnil
kolono dirkačev in med prvimi šestimi se je vse začelo
od začetka. Red Bulla in Ferrarija sta varnostni avto
izkoristila za postanek in menjavo koles, Bottas pa je kot
vodilni nadaljeval na stezi, prav tako Hamilton. Ricciardo,
ki je šel po gume nekoliko prej, je tako izgubil mesto
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proti Räikkönenu med fazo varnostnega avtomobila.
Nov vrstni red je tako bil: Bottas, Vettel, Hamilton,
Verstappen, Räikkönen in Ricciardo. Po letečem startu
sta poziciiji dvakrat izmenjala Verstappen in Räikkönen,
manj previdna pa sta pri tem bila Sainz in Grosjean, ki sta
s trkom poskrbela za to, da je varnostni avto še drugič
zapeljal na stezo. Po vnovičnem startu je uspelo Vettlu
prehiteti Bottasa za zmago, mimo pa sta na drugo in
tretje mesto švignila še Hamilton in Räikkönen. Bottas je
končal kot četrti pred Ricciardom, Verstappen pa je dirko
zaključil predčasno. Med dobitnike točk so se uvrstili še
Hulkenberg, Ocon, Alonso, Magnussen in Gasly.

Tekst: Jan Grobelšek, Foto: ISC

petrol

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

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.

www.petrol.si/avtoplin | 080 22 66

MotoGP - VN Francije in Italije

Lorenzo se prebuja,
a Marquez
se ne da!

Jorge Lorenzo je sočasno z odločitvijo, da zapušča ekipo rdečih in se seli v
tabor Honde, zabeležil prvo zmago na ducatiju v italijanskem Mugellu, kateri
je dodal še zmago v Barceloni za VN Katalonije, zato vodilni možje Ducatija
obžalujejo, da z odločitvijo ni počakal dlje časa in mu je zmanjkalo potrpljenja.
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J

orge Lorenzo je na uvodnih petih dirkah trikrat
osvojil točke v prvenstvu, hkrati pa ves čas
opozarjal na Ducatijeve pomanjkljivosti. Eno
šesto, eno enajsto, eno petnajsto mesto in dva
odstopa so bili skupni izkupiček Lorenza vse do šeste dirke
sezone prvenstva motoGP. In ko je že sprejel odločitev,
da bo po koncu sezone zapusti moštvo iz Bologne, se
je pojavila rešitev in Jorge se je spoprijateljil z rdečim
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konjičem in ga pripeljal na sam vrh zmagovalnega odra
na dirki za VN Mugella in VN Katalonije in to v njemu
značilnem dominantnem slogu, ko konkurentom niti za
trenutek ni pustil blizu. Le nekaj popravkov na motorju,
kot je sprememba sedeža in položaja posode za gorivo,
in Jorge je znova oživel. Še pred tedni, ko je v Le Mansu
jezno sestopil z motocikla po osvojenem šestem mestu, si
tega niti sam Jorge Lorenzo ni predstavljal, pa je vendarle

prevozil ciljno črto kot prvi in ugnal drugega Marca
Marqueza in tretjega Valentina Rossija. Slednji skupaj z
moštvenim kolegom Viñalesom, podobno kot Lorenzo,
ne najdeta popolnega zadovoljstva z motocikloma.
Kljub temu da sta oba dirkača Yamahe visoko uvrščena
za trenutno vodilnim Marcom Marquezom, se zavedata,
da nista dovolj močna, da bi se borila za naslov prvaka.
Kar pa čisto ne drži, saj sta se oba ves čas dirke za VN

Nizozemske sukala v ospredju in če ne bi Rossi storil
napake dva kroga pred koncem, bi zabeležil boljši
rezultat kot peto mesto. Viñalesu je na koncu uspelo
osvojiti tretjo stopničko. Sicer smo bili priča eni najboljših
dirk s številnimi prehitevanji in z nekaj dotiki. Najbolje se
je izšlo izkušenemu Marcu Marquezu, ki je štiri kroge
pred koncem dirke vzel vajeti v svoje roke in si privozil
prednost, katere ni bilo več mogoče ujeti. V zadnjih
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metrih je Viñales popustil in prepustil drugo mesto Rinsu,
medtem ko je Rossi še zadnjič v zadnjih dveh zavojih
skozi šikano skušal prehiteti četrtega Doviziosa, a se ta
ni dal ugnati. Jorge Lorenzo, ki mu je uspel odličen start
in se je že do prvega ovinka uspel prebiti iz desetega na
drugo mesto, je proti koncu dirke popustil in zaključil
na sedmem mestu. Pred njim se je uvrsti Cal Crutchlow.
»Težko je z besedami opisati to dirko, ki je postregla s
številnimi prehitevanji in z manevri na robu padcev. Bilo
je razburljivo in veliko dirkačev se je borilo za čim boljši

položaj ob zelo zahtevnih razmerah. Veter je bil namreč
zelo močan, še posebej nevarno je bilo pri zavojih, zato
si moral biti milimetrsko natančen,« je dogajanje po dirki
hitel pojasnjevati zmagovalec Marc Marquez. V igri je še
175 točk in prvenstvo ostaja odprto in upajmo, da bo tako
zanimivo, kot je bilo na dirki za VN Nizozemske v Assnu.

Tekst: Jana Mihor
Foto: ISC, Matjaž Kermelj, Gregor Štampohar,
Matjaž Tomlje, Rok Tomlje
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