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Avtomobiliski in motociklistični Gubci

Ali se bodo morali avtomobilisti in motociklisti 
preleviti v moderne Matije Gubce, da se bodo borili 
za svoje pravice? Pred 500 leti se je uporni kmet 
Matija Gubec boril za kmečke pravice, ker so oholi in 
izkoriščevalski plemiči pretrdo stiskali iz brezpravne 
množice še zadnji belič. Velik in pošten boj je boril 
Matija Gubec in vsi vemo, kako je končal. Analogija z 
avtomobili in motocikli je podobna. Smo brezpravna 
milijon glava množica, ki nas neorganizirano 
stiska oblast. A se bomo morali združiti in oblasti 
povedati, da nas je več od milijona, da smo največji 
davkoplačevalci, ki v državni proračun vlagamo 
letno preko milijarde in pol evrov, in da želimo, da 

bi se stvari v prometu odvijale tako kot mi želimo. 
Želimo sodobne in varne ceste, želimo, da kolone 
izginejo iz naših cest, želimo manj administriranja v 
prometu, cenejše gorivo in manjše dajatve. V oblasti 
ni osebe, ki bi se potegnila za nas in naše pravice. Ko 
se lažna elita ugnezdi v bogate fotelje, jim ni mar za 
nas in naše težave.
V Sloveniji so najbolj organizirani motociklisti. 
Posebno še tisti, ki vozijo določene znamke. Močni 
so klubi Harley-Davidson, Honda Gold Wing, 
Ducati. Če se vprašamo, zakaj, ugotovimo, da gre 
za pripadnost, za način življenja in za svobodo. 
V vožnji z motorjem res zaužiješ več svobode. 

Avtomobilisti smo odtujeni in krovna zveza vsak 
dan šteje manj članov, še najbolj so aktivni klubi 
znamk in starodobnikov, ki jih spet veže skupni 
interes. Vsi ti klubi organizirajo druženja, skupne 
izlete in pri njih je še mogoče zaslediti klubski duh. 
Pri avtomobilistih tega ni. Včlanijo se zaradi bonitet 
vlečne službe,  popustov pri zavarovalnicah itd. Še 
najbolj aktivni so v Zvezi za šoferje in avtomehanike.
In najbrž so res okoliščine prignale, nas brezpravno 
množico mobilnih ljudi, da se združimo pod 
eno streho in naredimo program sprememb, ki 
ga bomo predstavili novi vladi. Zahtevali bomo 
spremembe, ki so plod naših izkušenj iz prometa 

in s prometom povezanih aktivnosti, ki jih moramo 
izvesti, da bomo lahko vozili. Počasi se nabira nabor 
mnenj, idej in zahtev in samo treba jih je preliti v 
program in s podporo milijona brezpravnih uspeh 
ne bo izostal. Ob izostanku dogovora nam še vedno 
ostane Gubčev upor!

Matjaž Tomlje
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DOMAČE NOVOSTI

Porsche Slovenija je v Audijeve prodajne salone pripeljal 
osmo generacijo priljubljenega poslovnega avtomobila 
A6. Do konca leta pri uvozniku računajo na 60 novih 
kupcev, v prvem polnem letu pa si nadejajo 250 prodanih 
primerkov. Vstopna cena za novega A6 se začne pri 55 
tisočakih.
Sprva bodo na voljo le dizelski motorji, in sicer z 
oznakami 45, 50 in 55 TDI. Pri prvem gre za 2,0-litrski 
štirivaljni motor z močjo 204 KM, pri drugih dveh pa za 
šestvaljnega trilitraša, ki v manjši konfiguraciji razvija 231 
KM, v večji pa 286 KM. Obe različici sta serijsko opremljeni 
s štirikolesnim pogonom quattro in s samodejnim 
menjalnikom, ki je pri novem A6 tudi edina izbira.
Kasneje se bodo ponudbi pridružili še bencinski 
motorji TFSI, kakor tudi najšibkejši dizel z vsega 136 
konji, pričakujemo pa lahko tudi hibridno različico. Proti 
koncu leta bo v prodajne salone zapeljala priljubljena 
karavanska različica Avant, ki bo od limuzine dražja 
približno 2.500 evrov. V prihodnjem letu bo ponudbo 
dopolnila terensko naravnana različica allroad, računamo 
pa lahko še na brutalnega RS-a.
Novi A6 je takorekoč grajen na osnovi večjih modelov 
A7 in A8, kar pomeni, da si z njima deli praktično vso 
tehnologijo, asistenčne sisteme in delovno okolje - 
slednje je nenazadnje pri vseh enako, kjer je v ospredju 
popolna digitalizacija notranjosti s tremi velikimi ekrani 
na dotik. Na voljo je kar 39 asistenčnih sistemov.
Tudi zunanja podoba je z veliko šesterokotno masko 
spredaj in z ostrimi linijami skladna s preostalimi novimi 
modeli v Audijevi ponudbi, a se vseeno dovolj razlikuje 
od bratov, da jih na cesti ne bo tako težko ločiti. Z 
novo generacijo je A-šestica dobila novo, nižjo pozicijo 
stranskih ogledal, ki poleg aerodinamične funkcije 
omogočajo tudi boljšo preglednost. Na novo so razvili 
tesnila stekel, ki so tokrat očem skrita na notranji strani 
vrat in tako pripomorejo k dodatnemu zmanjšanju 

hrupa v kabini. Tako kot večja modela A7 in A8, je tudi 
A6 opremljen z blago hibridno tehnologijo, ki med 
hitrostjo 55 in 160 km/h omogoča, da avtomobil jadra 
in posledično porabi manj goriva. A6 se lahko pohvali 
s štirikolesnim krmiljenjem, ki poveča okretnost in 
agilnost avtomobila, s čimer se je njegov obračalni krog 
zmanjšal za kar en meter. Vozno izkušnjo je mogoče 
nadgraditi tudi z zračnim vzmetenjem in s platišči v 
velikosti do 21 palcev.

Audi A6
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Razred SUV je v zadnjem desetletju v izjemnem porastu in eden 
izmed glavnih in bolj uspešnih igralcev je Hyundaijev Tucson, ki 
znotraj znamke predstavlja temeljni steber prodaje in je sedaj 
slovenskim kupcem na voljo v osveženi podobi.
Prenova najbolj popularnega SUV-ja na svetu, kot pravijo pri 
Hyundaiju, je kar temeljita in poleg osveženega zunanjega videza 
prinaša tudi bolj kakovostne materiale v kabini, posodobljeno 
motorno paleto in številne nove varnostne sisteme. 
Oblikovno so Tucsona obogatili z večjo in s še bolj mogočno 
prednjo kaskadno masko, z novimi polnimi LED lučmi, zamenjali 
so mu tudi odbijače, vrata prtljažnika in zaključke izpušnih 
cevi in v ponudbo dodali nova 18-palčna platišča. Obogatili 
so barvno paleto, ki sedaj obsega 11 barv karoserije. Lepo so 
osvežili notranjost vozila, ki se ponaša z bolj mehkimi materiali 
in preoblikovano armaturko, na kateri po novem samostojno 
stoji ekran na dotik, zračnike pa so preselili pod njega, medtem 
ko so stikala za klimo ostala praktično nespremenjena. Tudi 
sovoznikov del armature ima novo zaobljeno obliko, odeto v bolj 
mehko plastiko. Na področju varnostne asistence je sedaj na voljo 
paket Smart Sense, ki zajema sisteme za samodejno zaviranje v 
sili s prepoznavo pešcev, za ohranjanje vozila znotraj voznega 
pasu, za prepoznavo prometnih znakov, radarski tempomat, 
sistem za samodejno prilagajanje žarometov in sistem kamer s 
360-stopinjskim pregledom okolice.
Novi Tucson je tudi prvi Hyundaijev model, ki je na voljo kot 
blagi hibrid. To pomeni, da v navezi z najmočnejšim dizlom 
sodeluje elektromotor z napetostjo 48 V, ki se bo vklapljal zgolj ob 
pospeševanjih, prehitevanjih in vožnji v klanec, s čimer bo skrbel 
za manjšo porabo goriva.
Poleg 2,0-litrskega dizla s 136 kW sta na voljo še 1,6-litrska z močjo 
85 in 100 kW ter še dva bencinarja z enako prostornino in močjo 
97 in 130 kW. Poleg ročnega menjalnika je na voljo 8-stopenjska 
avtomatika, pri močnejših različicah tudi štirikolesni pogon. 
Paketi opreme so štirje, vstopna cena se začne pri 19.900 evrih 
za najbolj švoh opremljenega bencinarja in se povzpne vse do 
35.490 evrov, kolikor je potrebno odšteti za najzmogljivejšo in 
najbolje opremljeno izvedenko.

DOMAČE NOVOSTI

Hyundai Tucson
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Pri znamki modrega ovala so se pohvalili, da so pripravili 10-milijonti Mustang, ki je že dolgo ponos Forda. Ne samo, 
da je v svojih domačih Združenih državah kar 50 let uveljavljen kot najbolje prodajani športnik, ampak zadnja tri leta 
ta uspeh beleži tudi na globalni ravni. 10-milijonti primerek ameriškega žrebca, ki so ga proizvedli v tovarni Flat Rock 
v Michiganu, je kabriolet modelnega leta 2019, opremljen z osemvaljnikom s 460 konjskimi močmi, s šeststopenjskim 
ročnim menjalnikom in seveda z najsodobnejšimi asistenčnimi sistemi. V poklon prvemu serijskemu Mustangu, ki je luč 
sveta uzrl daljnega leta 1964, so pri Fordu za posebni primerek izbrali barvo Wimbledon White.

Odšel je Sergio Marchionne

80 let Oplovega Kapitäna

Kapitän, ki je svojo pot začel leta 1938, je kaj kmalu na račun samonosne karoserije, v celoti izdelane iz jekla, in sodobne 
tehnologije, zasedel mesto tehničnega pionirja v svojem razredu, zato je Opel ob njegovi okrogli 80. obletnici pripravil 
veliko praznovanje, na katerem se je zbralo 25 odlično ohranjenih Kapitänov in se podalo na jubilejno vožnjo od Oplovega 
sedeža v Rüsselsheimu do železniškega muzeja v Kranichsteinu pri Darmstadtu. Nekdanjim admiralskim ladjam znamke 
so se na potovanju pridružile tri nove predstavnice današnje zastavonoše Insignie.

ZANIMIVOSTI

Bondov Aston DB5 bo oživljen

10-milijonti Ford Mustang
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Pred kratkim je umrl Sergio Marchionne, človek, ki je bil v svojem času največji svetovni avtomobilski direktor. Šel je v 
alejo slavnih, ob bok največjim možem avtomobilskega sveta. Mož, katerega mama je bila Istrijanka, je v svojem najbolj 
plodnem življenju vodil in rešil koncern Fiat. Uspelo mu je združiti Fiat in Chrysler v skupino FCA. Letos je na finančni 
konferenci v italijanskem Ballocu oznanil, da je koncern izšel iz 12-milijardnega dolga, ki ga je prevzel ob začetku mandata. 
FCA je restrukturiral in ga postavil na 7. mesto v svetovnem merilu avtomobilske industrije. In ravno ko je vse postavil na 
svoje mesto in si za nadaljnje delo omislil vodenje njemu tako priljubljenega Ferarrija, se je moral pri 67. letih posloviti 
zaradi težke bolezni. Ves avtomobilski svet žaluje. Večna slava velikanu!

V sodelovanju s podjetjem EON Productions, ki je zadolženo za produkcijo filmov franšize James Bond, bo Aston Martin 
pripravil 25 avtentičnih reprodukcij ikoničnega DB5 iz leta 1964, ki bodo prejele določene modifikacije za zagotavljanje 
maksimalne zanesljivosti in varnosti. Prav tako bodo opremljene s številnimi pogruntavščinami, kot so na primer vrteče 
se tablice, ki so zaslovele v celovečercu Goldfinger. Napravice, podobne tistim, ko so jih za slovitega tajnega agenta 
pripravljali v diviziji Q, bo razvil z oskarjem nagrajeni Chris Corbould, ki je skrbel za posebne efekte na štirinajstih Bondovih 
avanturah. Vseh 25 primerkov bo zvestih srebrni barvi originala kot tudi njegovemu prvotnemu domu, Astonovi tovarni v 
mestu Newport Pagnell. Za vsakega izmed vohunskih DB5 bo potrebno odšteti 3 milijone evrov, tako da si ga bodo lahko 
privoščili le ljubitelji Bonda z najglobljimi žepi, ki bodo naročen avtomobil prejeli leta 2020.
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Bugatti je za svojega ekskluzivnega Chirona sedaj ponudil možnost vgradnje steklene strehe, da bodo lastniki zvečer 
lahko občudovali z zvezdami posuto nebo. Nadgradnja vključuje dva steklena strešna panela, sestavljena iz štirih plasti, ki 
skrbijo za eliminacijo hrupa, odboj infrardečega in ultravijoličnega sevanja ter hkrati varujejo zasebnost potnikov na račun 
zatemnjenosti stekla. Chiron z opcijo Sky View, ki poleg panelov nad voznikovim in sovoznikovim sedežem prinaša še 2,7 
cm dodatnega prostora za glavo, je bil prvič na ogled na dogodku Pebble Beach Concours d’Elegance.

Novembra je tuner podjetje Hennessey predstavilo naslednika Venoma GT, rumeno pošast F5, ki so jo poimenovali po 
najbolj uničujoči hitrosti tornada na lestvici Fujita. Premiero so pospremili z obljubo, da gre za najhitrejši avtomobil z 
dovoljenjem za vožnjo po običajnih cestah, ki hitrost 300 km/h doseže v manj kot 10 sekundah. No, sedaj so sporočili 
finalne specifikacije vozila s potencialom za podiranje svetovnih hitrostnih rekordov. Venoma F5 bo poganjal Hennesseyjev 
7,6-litrski turbopolnjeni V8, ki naj bi iz svoje prostornine iztisnil več kot 1.600 konjskih moči in 1.760 Nm navora. Ob najavi 
številk so se pri Hennesseyju pohvalili, da je od načrtovane proizvodnje 24 vozil 15 primerkov že rezerviranih.

Hennessey Venom F5

SSC Tuatara

Ameriški butični proizvajalec SSC je razkril serijsko različico svojega superavta Tuatara, ki so ga v konceptni preobleki sicer 
pokazali že pred sedmimi leti. Po ogromno urah razvoja naj bi bil avtomobil sedaj pripravljen na dvoboj s Koenigsegg 
Agero RS, ki jo želi zbiti s prestola v kategoriji najvišje dosežene hitrosti. No, če mu bo res uspelo pospeševanje nad 
hitrostjo 457,94 km/h, bomo še videli, a podane specifikacijske številke so impresivne. Na račun karbonskega telesa 
avtomobil na tehtnici pokaže le 1.247 kg, prav tako mu ta omogoča koeficient upora 0.279, ki je še nižji kot pri glavni 
tekmeci Ageri – 0.33. Tuataro, ki je ime dobila po plazilcu, ki svojo molekularno strukturo spreminja hitreje kot katerakoli 
druga žival, bo poganjal 5,9-litrski osemvaljnik z dvema turbopolnilnikoma, ki v sodelovanju s 7-stopenjskim ročnim 
menjalnikom razvija 1.750 konjskih moči (ob uporabi mešanice E85).

NOVOSTI

Bugatti Chrion Sky View

Na lanskoletnem ženevskem avtosalonu je Pagani na svojem štantu razkazal prečudovito Huayro Roadster, pod pokrovom 
katere brni AMG-jev V12 s šestimi litri prostornine, ki razvija moč 765 KM in 1.000 Nm navora, ta konec tedna pa je svetovni 
javnosti pokazal postavil enega od stotih ekskluzivnih primerkov, ki se zgleduje po eleganci največjega sokola na svetu, 
Gyrfalcona oziroma po naše arktičnega sokola, ki je znan kot hiter in strašen lovec. Čudovit ročno narejeni primerek 
italijanskega kabrioleta je tako odet v značilno bež barvo njegovega perja, ki jo popestrijo poudarki živo rumene, ki 
predstavljajo ptičev kljun in kremplje. Poleg tega so interier avtomobila okrasili z vezenino arktičnega sokola in s posebno 
ploščico, ki nosi gravuro. Prav tako so na ročico menjalnika namestili zlat kovanec s simbolom sokola. Najnovejša inačica 
Huayre Roadster s tem prikazuje najvišjo raven personalizacije, ki jo omogoča Pagani.

Pagani Huayra Roadster Gyrfalcon
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Električni križanec GT X Experimental prikazuje Oplovo vizijo mobilnosti v prihodnosti. Pri snovanju avtomobila so se pri 
znamki uprli na svoje tri ključne vrednote – nemško, dostopno in vznemirljivo. V prihodnosti torej želijo ohraniti svojo 
značilno nemško kakovost, jo združiti s privlačnim dizajnom in paket zaokrožiti s sprejemljivo ceno. Nič presenetljivega 
ni, da so se odločili za obliko kompaktnega športnega terenca, ki predstavlja trenutno najbolj priljubljena vozila na trgu. 
GT X Experimental gradi na lahki arhitekturi, na katero so poveznili sila zanimivo karoserijo drznih proporcev in purističnih 
linij, katero so okronali s povsem novim obrazom, t. i. Oplovim vizirjem, ki bo ključni element vseh prihodnjih modelov.

Mercedes-Benz je po skoraj štirih letih izpopolnjevanja predstavil svoj prvi povsem električni model, ki sliši na ime EQC. 
Križanca sodobne oblike, ki uteleša znamkino oblikovalsko filozofijo naprednega luksuza, poganjata dva brezemisijska 
motorja, ki skupaj razvijata 408 KM in omogočata doseg več kot 450 km. Pri Mercedesu obljubljajo odlične vozne 
karakteristike na račun štirikolesnega pogona in različnih voznih programov, kupce pa bodo svojemu najbližjemu 
tekmecu, Audijevemu prihajajočemu e-tronu, želeli speljati tudi s pomočjo številnih asistenčnih sistemov in novega 
multimedijskega sistema MBUX, ki je integriran v izščiščeno armaturno ploščo, kakršne pri trikraki zvezdi še nismo videli.

Mercedes-Benz EQC

Hyundai i30 Fastback N

Hyundaijeva črka N je kljub zgolj triletnemu obstoju dobro uveljavljena v svetu motošporta. Dirkaška divizija N, ki 
predstavlja Namyang, domače mesto Hyundaijevega razvojnega centra, kot tudi znamenito dirkališče Nürburgring, 
kjer domuje njihov evropski testni center, je tekmovala na najpomembnejših prvenstvih sveta. Kmalu pa so Korejci 
njeno filozofijo začeli implementirati tudi v serijska vozila. Na naših tleh smo nedavno preizkusili vročega hečbeka i30 
N, kateremu se bo sedaj pridružil njegov kupejevski sorodnik v različici i30 Fastback N in nova linija opreme N Line, ki 
prinaša dirkaško navdihnjene oblikovalske in zmogljivostne elemente.

NOVOSTI

Opel GT X Experimental

McLaren  600LT by MSO
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Predelave že tako vznemirljivega modela 600LT se je lotila divizija MSO, ki je ustvarila že mnogo spektakularnih primerkov 
McLarnovih vozil. Svoj projekt je začela z barvanjem karoserije v unikaten odtenek temno sive, katero je nadgradila z detajli 
oranžne, ki nakazujejo na vrhunske zmogljivosti avtomobila. O teh seveda pričajo tudi številni elementi iz karbona, od 
katerih je ključna strešna reža za zajem zraka, v katero je integrirana kamera za snemanje dirkaške zabave. Visoko-oktanski 
paket zaključujejo izredno lahki športni sedeži, prevzeti direktno iz ekstremnega dirkača Senna, in številne oznake 600LT, 
ki nakazujejo, da gre za poseben avtomobilski primerek. McLarnov najlažji in najzmogljivejši cestno-legalni avtomobil iz 
modelne družine Sports Series na račun 600 konjev do stotke pospeši v zgolj 2,8 sekunde.
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Časomer PaceMasters Paddock

Za vse, ki si želite vpadljivo zapestno uro, ki svetu sporoča, 
da ste ljubitelj visoko oktanske zabave, pa ni dovolj 
cekina za ultra prestižne produkte izpod rok Hublota, 
Richarda Milla, Rogerja Dubuisa in podobnih švicarskih 
mojstrov, rešitev ponuja start-up PaceMasters, ki je 
ustvaril izjemno športen, a hkrati precizen kronograf, za 
katerega bo zahteval le dobrih 500 bruseljčanov. Ura, ki 
je svoje ime dobila po paddocku, ograjenem predelu 
na dirkališčih, kamor javnost nima vstopa in kjer se zbira 
dirkaška elita, že na daleč naznanja svojo pripadnost 
svetu hitrosti s številčnico iz karbona, s paščkom iz 
alkantare in z detajli v fluorescentno rumeni.

VOZNIKOVI MODNI DODATKI
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Kolekcija Ferrari jesen/zima 2018

Pristaši poskakajočega konjička iz Maranella bodo svojo 
pripadnost italijanski znamki lahko pokazali z novo modno 
kolekcijo oblačil, obutve in dodatkov za jesenske in zimske 
dni, namenjeno tako moškim kot tudi ženskam in otrokom, 
ki jo prežema Ferrarijeva zavezanost hitrosti, izražena z 
grafičnimi elementi ter ikoničnimi odtenki rdeče in rumene. 
Zaradi raznovrstnosti linije bo nekaj zase lahko našel vsak, 
saj vključuje udobna oblačila za prosti čas, funkcionalne 
kose za športno udejstvovanje in sofisticirane primerke za 
vrhunski metropolitanski stil.

Set prtljage Lamborghini Tecknomonster

Podaljšek avtomobilskega proizvajalca Automobili 
Lamborghini, ki pripravlja raznovrstne produkte iz sveta luksuza, 
se je tokrat lotil oblikovanja seta torb, ki bi se popolnoma 
prilegale prtljažnemu prostoru Huracána, Aventadorja S in 
Urusa. Pri tem mu je na pomoč priskočilo italijansko podjetje 
TecknoMonster, ki izdeluje prvovrstno prtljago iz ogljikovih 
vlaken, okrašeno z najkakovostnejšim usnjem. Nastala je 
čudovita kolekcija iz alkantare in karbona, ki lahko s ponosom 
nosi emblem znamke divjih bikov. Zainteresirani kupci, ki jim ni 
težko odšteti tisočaka in pol za kakovostno potovalko, jo lahko 
najdejo v Lamborghinijevi spletni trgovini.

Sony Xperia XZ3

Najnovejši član družine Sonyjevih pametnih telefonov 
je Xperia XZ3, model vrhunskega razreda, ki v svojem 
tankem in modernem ohišju skriva najboljše izkušnje 
podjetja Sony na področju TV, zvoka, slike in igranja 
iger. Fantastičen zaslon z diagonalo 15,24 cm, ki ga 
poganjajo Sonyjeve nagrajene tehnologije BRAVIA OLED 
TV, pričara prav posebno izkušnjo pri gledanju vsebin. To 
omogočajo še temnejše črnine, višji kontrast in ostrejše 
jasnosti z živahnimi barvami kot tudi vrhunski zvočniki s 
prostorskim zvokom, ki so sedaj bolj doneči in ponujajo 
20 odstotkov več glasnosti v primerjavi s prejšnjim 
modelom. Z zaslonom se brezšivno stika zakrivljeno 
3D steklo in tako ustvarja eleganten dizajn brez robov. 
Tanko ohišje se udobno prilega v dlan, a hkrati ne sklepa 
kompromisov glede vzdržljivosti telefona, ki je odporen 
na pljuske in prah. XZ3 uvaja tudi nov uporabniku 
prijazen vmesnik Side Sense, ki uporablja umetno 
inteligenco za predvidevanje in enostaven dostop do 
priljubljenih aplikacij, ter tehnologijo Smart Launch, ki 
kamero zažene takoj, ko se telefon dvigne horizontalno, 
in tako zagotavlja hiter zajem vseh pomembnih 
trenutkov. Glavna kamera z 19 milijoni slikovnih pik in 
selfie kamera s 13 milijoni slikovnih pik poleg ustvarjanja 
čudovitih fotografij omogočata tudi snemanje filmov 
v profesionalni 4K ločljivosti s HDR in super počasnih 
posnetkov v polni HD ločljivosti za dramatične vsebine, 
za piko na i pa tehnologije za zmanjšanje porabe energije 
omogočajo celodnevno uporabo. Pametni telefon 
XZ3, ki na trg prihaja v začetku oktobra v štirih barvah 
(črni, srebrni, zeleni in bordojsko rdeči), bo med prvimi 
pametnimi telefoni z najnovejšo različico operacijskega 
sistema Android™ 9 Pie.

16  Avto+šport
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B u g a t t i  D i v o

Za novo avtomobilsko 
mojstrovino, ki je lažja, 

bolj agilna in proizvaja več 
podtlaka, ki bo prilepil 

superavtomobil na cesto, 
so pri Bugattiju izbrali ime 

Divo v poklon francoskemu 
dirkaču, ki je v poznih 20. 
letih za znamko dvakrat 

osvojil znamenito italijansko 
dirko Targa Florio. Vrhunska 
zmogljivost, ki jo omogoča 
norih 1.500 konjskih moči, 
je podkrepljena z novim 

drznim oblikovanjem, ki ga 
je svetovna javnost prvič 
uzrla konec avgusta na 

prestižnem kalifornijskem 
dogodku Pebble Beach 
Concours d’Elegance.

ROJEN
ZA 

OVINKE
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Mnogi bi se strinjali, da je Bugattijev Chiron 
eno najbolj dodelanih vozil, ki jih je naš 
planet kdajkoli uzrl. S svojo edinstveno 
kombinacijo dinamičnih sposobnosti, 

prečudovitega stila in luksuznega udobja je bil tako 
kot njegov predhodnik Veyron deležen hvale s strani 
praktično vsakega, ki ga je imel čast preizkusiti. Toda 
francoski ustvarjalec superavtomobilov je med svojimi 
strankami zaznal povpraševanje po nečem še bolj 
posebnem in ekskluzivnem, kar je botrovalo k nastanku 

Diva, ki očara z drugačnim, bolj ekstremnim karakterjem. 
V nasprotju z bratrancem Chironom v ospredje postavlja 
agilnost, pospeševanje in optimalno vodljivost na 
ovinkastih cestah. ”Divo je narejen za ovinke,” je slovito 
oznanil predsednik Bugattija Stephan Winkelmann.
To napoved so uresničili z implementacijo svojega 
8-litrskega motorja W16, ki na cesto dostavlja dostojnih 
1.500 ponijev, katero je pospremila obširna nadgradnja 
aerodinamičnih zmogljivosti avtomobila. Dodelana je 
bila šasija in vzmetenje, s čimer so se znebili 35 odvečnih 

20  Avto+šport

kilogramov, a hkrati pridobili 90 kilogramov več podtlaka, 
kolikor jih ustvarja Chiron. Na račun teh modifikacij 
je Divo dirkališče Nardò, kjer svojo hitrost dokazujejo 
najboljši avtomobilski primerki sveta, prevozil kar osem 
sekund hitreje.
Da bi že na daleč oznanjal svoje poslanstvo, je Divo 
prejel nov radikalen dizajn, a vseeno ohranil tri ključne 

oblikovalske elemente, ki nakazujejo, da gre za produkt 
Bugattija: značilno masko v obliki podkve, stransko linijo, 
ki se zareže v vrata, in plavut, vidno iz ptičje perspektive, 
ki poteka vzdolž vozila. Ekipa oblikovalcev je svoje 
delo povsem podredila aerodinamičnim ciljem in tako 
zasnovala avtomobil, ki izgleda nižji, širši, daljši in drznejši. 
Poleg novih impozantnih rež za zajem zraka vrhunec 

preobrazbe predstavljajo unikatna svetila na zadku, kot 
tudi posebna dvobarvna zasnova srebrne in turkizne, ki 
se za večji kontrast ponekod pojavlja v mat zaključku, 
drugje pa razkriva gol karbon. Premišljen izbor barv, ki 
ustvarja nezamenljiv videz, se nadaljuje v notranjosti 
vozila, kjer kraljuje alkantara.
Bugatti Divo bo zaživel v zgolj 40 ekskluzivnih enotah, 
ki so kljub povsem nepredstavljivi ceni petih milijonov 
evrov – gre za najdražji serijski avtomobil v zgodovini – 
že razprodane.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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50. kabrio
Ferrari

Znamka iz Maranella je pripravila že svoj 50. kabriolet, ki ga je prilično 
razkrila na sončni kalifornijski obali, kjer so si ga na svetovno znani razstavi 
starodobnikov Pebble Beach ogledovali poznavalci vsega lepega. Gre 
za brezstrešnega brata zmogljivega modela 488 Pista, ki se pohvali z 
najmočnejšim osemvaljnikom, ki ga je Ferrari kdajkoli proizvedel.

Ferrari 488 Pista Spider



OGLAS
as 
scrambler
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Letošnjega februarja so nas pri Ferrariju 
razveselili z novim produktom, ki so 
ga v poklon svoji bogati dediščini v 
različnih disciplinah motošporta oklicali 

Pista. Pri njegovem razvoju so črpali iz znanja, 
pridobljenega na svetovnem vzdržljivostnem 
prvenstvu FIA WEC, na katerem je Ferrari v šestih 
letih od začetka serije v razredu GTE osvojil kar 
pet zavidanja vrednih konstruktorskih naslovov. 
Za osnovo je služil še 488 GTE, dirkaška verzija 
zelo uspešnega 488 GTB, ki ni hvaljen samo 
zaradi zmogljivosti, ampak tudi dizajna.
Sedaj so se Italijani odločili, da je napočil čas, da 
Pisti odrežejo streho in tako se je rodila inačica 
Spider, ki turbopolnjenemu osemvaljniku z 
mogočnimi 711 konjskimi močmi, ki je bil 
nedavno okronan za najboljši motor zadnjih 
dvajsetih let, dodaja užitek vetra v laseh ob 
poslušanju unikatne simfonije nagrajene 
pogonske enote.
Vroči kabriolet je seveda podedoval vso 
dirkaško tehnologijo in aerodinamične rešitve, 
ki jih je uvedel njegov kupejevski brat. Odlično 
upravljanje, ostro pospeševanje, učinkovito 

zaviranje, svetlobno hitro prestavljanje ter hvale 
vreden oprijem so tako zagotovljeni.
Z oblikovalskega vidika gledano Spider 
predstavlja naslednji korak v evoluciji stila 
488 Piste. Primarni cilj stvariteljev je bil tudi 
ob eliminaciji strehe ohraniti partnerstvo  
aerodinamične učinkovitosti, izčiščene forme in 
dirkaškega duha, kar jim je uspelo z odliko. Ta 
koncept so še poudarili z modro črto, ki teče vzdolž 
vozila in tako namiguje na njegove ambiciozne 
sposobnosti ter hkrati razblinja minimalističnost 
bele karoserije. Za finalni dotik italijanskega 
stila poskrbijo nova 20-palčna platišča v obliki 
zvezde, ki so sodobna interpretacija primerkov iz 
ikonične F12 Berlinette.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Novi 2018 Scrambler® 1100 je zrel motocikel, ki 
zadovolji tudi najzahtevnejše voznike. Odlikuje ga 
vrhunska izdelava, izbrani materiali in bogata oprema. 
Na ogled v vseh 3 verzijah v našem prodajnem salonu.

Obiščite nas in se dogovorite za testno vožnjo.  Ducati Slovenija Official

AS Domžale Moto center d.o.o., Blatnica 3a, 1236 OIC Trzin
Tel.: 01 562 37 00 | www.scrambler.si | info@ascenter.si

scramblerducati.com

Avto+Sport - 215x290 - Scrambler 1100
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NOVA ERA
SUPERAVTOV

Da bi ustvarili najbolj vrhunski 
produkt v svoji zgodovini, 
so oblikovalci in inženirji 
Lamborghinija delali dan in noč, 
izboljševali aerodinamiko, navijali 
motor, nadgrajevali tehnologijo 
in tako je nastal Aventador SVJ, 
ki maksimizira povezavo med 
voznikom in avtomobilom tudi 
v najbolj ekstremnih pogojih 
in s tem zagotavlja nepopisno 
čudovito vozno izkušnjo.

Lamborghini Aventador SVJ



“ “Aventador SVJ je najbolj ekstremni serijski Lambo v zgodovini, ki 
je na zloglasnem Nürburgringu zabeležil nov svetovni rekord

ALA, zaradi katerih je dizajn Aventadorja tako 
nor, da je skoraj težko verjeti, da ne gre zgolj za 
simulacijo iz računalniške igrice.
A tudi to za Italijane ni bilo dovolj. Velikanski 
vložki v raziskave in razvoj so se rezultirali 
v nadgradnji izpušnega sistema za doseg 
izredno emotivne zvočne sledi ter optimizaciji 
vzmetenja, štirikolesnega pogona in 
7-stopenjskega menjalnika, da se bodo lahko 
soočali z novimi mejami zmogljivosti, ki jih 
odkriva pošastni avtomobil. Še zadnji detajl 
predstavlja nova obutev, ki so jo po meri 
zasnovali pri Pirelliju.
Kot je za pričakovati, bo Aventador SVJ zaživel 
v striktno omejeni izdaji, in sicer bo peklensko 
vročo različico Lamborghinijevega paradnega 
konja v svoji garaži lahko parkiralo le 900 
srečnežev, ki bodo pripravljeni zanj odšteti 
350 tisočakov, nato pa denarnico olajšati še za 
požrešne dajatve državi.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Takšen top produkt si je zaslužil ime SVJ, pri čemer 
prve dve črki že značilno stojita za Superveloce 
oziroma po naše super hitro, nato pa so dodali 
še pripono J (Jota), ki nadaljnje oznanja premoč 

avtomobila tako na cesti kot dirkalni stezi. Slednjo so 
Italijani še pred uradnim debijem dokazali z novim 
rekordom na slovitem Nürburgringu, kjer so s časom 
6:44.97 minut s prestola vrgli Porschejevo rumeno beštijo 
911 GT2 RS, ki je lanskega septembra v prahu pustila 

prejšnjega nosilca naslova, Huracána Performante.
Ta uspeh je omogočila vgradnja prosto dihajočega 
dvanajstvaljnika, ki je tokrat navit, da razvija sijajnih 770 
konjskih moči in 720 Nm navora, na račun katerega se bo 
Aventador SVJ v zgodovino zapisal kot najmogočnejše 
serijsko vozilo znamke divjih bikov. Dosegli so skoraj 
popolno razmerje med težo in močjo – 1,98 kg/KM, ki 
omogoča, da se italijanski superavtomobil iz mirovanja 
do 100 izstreli v pičle 2,8 sekunde in nadaljuje svoj pohod 
do hitrosti 350 km/h.
Toda takšne magične številke ni omogočil samo 
prvovrsten motor, ampak res premišljena in pedantna 
vpeljava aerodinamičnih izboljšav, znanih pod kratico 
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LUKSUZ MED
OBLAKI

Aston Martin Volante Vision ConceptPopulacija v urbanih območjih vedno bolj narašča, s tem pa tudi število 
avtomobilov in natrpanost cest, zato je treba iskati nove načine transporta. 
Aston Martin se je pri tem ozrl v nebo, saj bo zračni promet predstavljal 
pomemben del prihodnosti mobilnosti.
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oglas
SONY

S študijo Volante Vision Concept se Aston 
tako podaja v neznan teritorij, da pa bo 
pri ustvarjanju privatnega luksuznega 
letala kar se da uspešen, mu bodo 

pomagali britanski partnerji: Univerza Cranfield, 
Cranfield Aerospace Solutions in Rolls-Royce, ki 
so ponudili svoje najboljše glavce za stvaritev 
letečega, avtonomnega in električnega vozila, 
ki bo svoje tri potnike na cilj popeljal v stilu.
Za ta aspekt bodo poskrbeli pri Astonu, kjer 
so svoj značilni oblikovalski jezik, forme in 
proporcije prenesli na letalo z vertikalnim 
dvigom ter tako ustvarili vrhunsko fuzijo 
umetnosti in tehnologije. Soigralci pri tem 

podvigu bodo medtem izkoristili najnovejše 
napredke na področju letalske industrije, 
elektrifikacije in avtonomnih tehnologij za 
dokončno stvaritev koncepta Volante Vision, 
ki bi lahko transformiral način, kako razumemo 
urbani transport. Toda ta pionirski projekt z 
izjemnim potencialom po besedah Astona ne 
bo realiziran v daljni prihodnosti, ampak že v 
prihajajočih letih.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

“Astonovo električno 
letalo bo svoje 
tri potnike na cilj 
popeljalo v stilu.

oglas 1s.indd   36 11. 07. 2016   01:00:52
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 BMW Z4

Pri oblikovanju naslednika kabrioleta Z4 je BMW ubral novo taktiko. Znebil 
se je precej dolgočasnega, lahko bi rekli celo neatraktivnega dizajna, in 
ga nadomestil z izredno dinamično in športno zasnovo, ki je ostala zvesta 
navdušujoči študiji, ki smo jo spoznali lansko poletje.

Iz žabca 
v princa



BMW-ju je z novim Z4 res uspel velik preskok. 
Klasični recept za roadsterja je namreč tako 
hudo začinil, da se zdi, kot da ne gre za novo 
generacijo, ampak za povsem svež model. Z 

izčiščenimi površinami, emotivno silhueto in izklesanim 
telescem, ki kar kipi od dinamičnega potenciala, je žabca 
spremenil v princa.
Pod kalifornijskim soncem je na zbirališču vrhunsko 
ohranjenih klasik Pebble Beach Concours d’Elegance na 

ogled postavil ekskluzivno različico M40i First Edition, 
ki s svojo oranžno metalik barvo še poudarja čudovito 
igro kontur in športni duh avtomobila. K njej se odlično 
podajo mehka zložljiva streha v odtenku antracita, črna 
stranska ogledala in 19-palčna dvokraka platišča, ki 
ustvarijo harmoničen zaključek avtomobila.
Da ne bomo samo hvalili, naj omenimo, da bi pri snovanju 
interierja lahko bili bolj drzni in ohranili voznikovo okolje 
koncepta, pri katerem se je stil zunanjosti perfektno zlival 

v notranjost. Namesto tega so raje umestili nezanimivo 
črno usnje. Nam pa je všeč, da je kot bavarska osmica 
Z4 prejel novo digitalno instrumentalno ploščo, ki jo je 
mogoče personalizirati po željah voznika.
Ker so posebno inačico brezstrešnega dvosedežnika 
pripravili v diviziji M, bo ta očaral z značilno agilnostjo, 
s preciznostjo in z dinamičnimi karakteristikami, ki jih 
omogočajo zmogljiv šestvaljnik s 340 vranci, športno 
vzmetenje in zavorni sistem ter elektronsko krmiljena 

zapora diferenciala.
Proizvajalec iz Münchna bo celotno pogonsko družino 
karizmatičnega sodobnega roadsterja predstavil konec 
septembra, čemur bo sledil začetek prodaje pomladi v 
letu 2019.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Pred osemdesetimi leti je Mercedes-Benz na podlagi zmagovalnega 
dirkalnika W 125 ustvaril povsem futuristični avtomobil, s katerim je 
nemški šampion Rudolf Caracciola na avtocesti med Frankfurtom in 
Darmstadtom dosegel vrtoglavo hitrost 432,7 km/h in tako postavil 
hitrostni rekord na javnih cestah, ki je kljub mnogih tehnološkim 
inovacijam obveljal vse do lanskega leta. Srebrno puščico, za vedno 
zapisano v zgodovino avtomobilizma, so sedaj pri Mercedesu obudili 
v obliki spektakularne brezstrešne študije Vision EQ Silver Arrow.

OŽIVLJENA
SREBRNA PUŠCICA

Mercedes-Benz 
Vision EQ Silver Arrow

Enosedežno vozilo Vision EQ Silver Arrow, 
ustvarjeno za pristni užitek v vožnji, povzema 
aerodinamično obliko pionirske srebrne puščice 
iz 30. let prejšnjega stoletja, in jo popelje na nov 

nivo z implementacijo številnih novodobnih rešitev. 
Celotno telesce je zgrajeno iz vzdržljivih, a lahkih 
ogljikovih vlaken in odeto v več slojev srebrne barve, ki 

povzroča unikaten videz. Ta je dopolnjen z vpadljivimi 
aluminijastimi platišči s 168 kraki ter s svetlobnimi 
pasicami na maski in na stranski liniji, ki žarijo v odtenku 
modre, značilne za Mercedesovo znamko EQ, pod 
katero bodo v prihodnosti zbrana vsa njihova električna 
vozila. Potemtakem ni potrebno posebej poudarjati, da 
srebrno puščico 21. stoletja poganja brezemisijski motor, 

zamišljen s 750 konjskimi močmi in z dosegom 400 km.
S filozofijo združevanja preteklosti in prihodnosti so 
nadaljevali v interierju vozila, kjer se tradicionalnim 
kazalnikom luksuza – usnju, aluminiju in lesu – 
pridružuje futuristični digitalni kokpit z ukrivljenim 
panoramskim zaslonom, na katerem je projicirana 3D 
slika okolice. Pri Mercedesu predvidevajo, da bi se voznik 

v prihodnjih desetletjih s pomočjo umetne inteligence 
lahko preizkusil v virtualnih dirkah, ki bi jih pričaral 
prav ta radodaren zaslon, medtem ko bi preko tistega, 
integriranega v volan, spremljal ključne informacije o 
vožnji, izbiral vozne programe in celo zvok avtomobila.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Pred dnevi smo pri naši reviji testirali najdražji avtomobil v svoji skoraj 30-letni 
zgodovini. Ikonični, presežni športnik Zerouno Duerta stane brez dajatev 1,5 
milijona evrov. Če bi ga registrirali v Sloveniji, bi ta italijanski limitirani roadster 
stal kar vrtoglavih 2.625.000 evrov. 

NAJDRAŽJI 
DO SEDAJ

Test: Italdesign Zerouno Duerta
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Še danes nam ne gre v račun, da so nam v 
torinskem Italdesignu zaupali v upravljanje tako 
drag avtomobil, ki bo izdelan samo v seriji petih 
primerkov. Še več, ta avtomobil ni vozil nihče 

drug kot tovarniški testni voznik. Niti njihov generalni 
direktor Jörg Astalosch, ki je poznan, da svoj službeni 
Audi RS požene preko 300 km/h, ga še ni vozil.
V legendarni tovarni Italdesign smo bili sprejeti z 
največjimi častmi in pravzaprav ne vemo, kako smo 
si to prislužili. Od ogleda muzeja, obvezne italijanske 

in ljubitelj avtomobilov Filippo Perini. In ko smo se vrnili iz 
ogleda, nas je pred vhodom čakal bleščeči svetlo modri 
Zerouno Duerta. Mislili smo, da nam ga želijo samo 
pokazati, ampak nam je gospod Jörg rekel, da gremo 
na testno vožnjo. Želel sem se usesti na sovoznikov 
sedež, a so mi rekli, da naj se usedem za voznikov sedež. 
Popolnoma presenečen sem se le usedel za volan, ki res 

kave espresso, nas je gospod direktor Jörg Astalosch 
peljal skozi vse oblikovalske faze do proizvodnje 
limitiranih verzij avtomobilov in proizvodnje prototipov 
za posamezne tovarne iz skupine Volkswagen in tudi 
za neštete druge avtomobilske tovarne, posebno tiste 
iz Azije. Priča smo bili prezentaciji oblikovanja v veliki 
sodobno opremljeni dvorani, kjer klienti v resnični 
velikosti in tudi v 3D verzijah vidijo in ocenjujejo nove 
oblike. Seveda se še vedno oblikovalski proces začne z 
obveznimi skicami, nam je obrazložil glavni oblikovalec 

malo spominja na tistega iz Audija R8. Seveda je vozilo 
izdelano na platformi Audija oziroma Lamborghinija 
Huracán. Isti je tudi 5,2-litrski motor FSI V10, ki ponudi 
610 konjskih moči, če ga navijete do 8.250 motornih 
obratov. Prijetno preseneti mogočen, robat glas motorja. 
Poseben užitek je, ko ob prestavljanju navzdol motor 
avtomatsko zarjove in vsi presenečeni gledalci ob cesti se “Italdesign je ikonska italijanska manufaktura za 

oblikovanje vsega lepega!
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motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

mere
posoda za gorivo

cena vozila

desetvaljni, vrstni, bencinski
5.204 ccm
449 kW (610 KM)
560 Nm pri 6.500 vrt./min.
7-stopenjski samodejni
3,2 s  (0-100 km/h)
320 km/h
18 l/100 km
4.847 / 1.970 / 1.204 mm
73 l
1.500.000  EUR

Tehnični podatki

takoj uzrejo za vami. Avto je vodljiv kot gokart in ravno 
tako trd. Ne priporočam ga milijonarjem s težavami 
s hrbtenico, saj bo avto vedno parkiran v garaži. Na 
splošno so taki limitirani, pregrešno dragi avtomobili, 
v glavnem razstavljeni kot kosi italijanskih umetnin in 
ne vsakodnevni vozni park pod milim nebom. Mogoče 
je mesto temu športniku na dirkaški stezi za sproščanje 
adrenalina, saj najvišja hitrost 320 kilometrov na uro in 
pospešek od 0 do 100 km/h v treh sekundah res ne sodi 
v danes tako gost cestni promet.
Bravo Italdesign, bravo Filippo in seveda hvala Jörg!

Tekst: Matjaž Tomlje
Foto: Matjaž Tomlje, ISC
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Test: BMW i8 Roadster

I8 je po štirih letih prejel blagi facelift 
in obenem razširil svoj nišni razred z 
brezstrešnim modelom, roadsterjem, 
ki tehnično temelji na kupejevskem 
bratu. Že tako futuristični in vpadljivi 
i8 je mejo eksotike v brezstrešni 
različici postavil še lestvico višje.

I8 je v prav vseh pogledih izredno poseben avtomobil, 
samosvoj do skrajnosti. Da je njegova oblika povsem 
unikatna, nevsakdanja in da izgleda kot da ne bi bil iz 
tega planeta, ti je jasno v trenutku, ko ga ugledaš. Ko 

pa se še zapelje mimo tebe v popolni tišini in ne slišiš 
pričakovanega hromenja, ki bi ga na prvo žogo pripisal 

takšnemu superšporniku, pomisliš, da se ti je zmešalo 
in da se je pripeljal iz prihodnosti oz. še bolje priletel, 
saj ko voznik odpre vrata, se ta za piko na i odpirajo v 
Lambotovemu stilu proti nebu navzgor. V času testa in 
tudi med samim fotografiranjem je do mene pristopilo 
zares ogromno radovednežev, nekateri so si upali kaj 
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KOT 
DA NE BI
BIL IZ
TEGA
PLANETA



povprašati, vse od cene do tega, kaj to sploh je 
za eno čudo, spet drugi so zgolj nemo marširali 
okoli avtomobila, ga fotografirali in mu sami pri 
sebi prikimavali. 
Iz katerega koli kota pogledaš avtomobil, ta 
izgleda fantastično, od nizkega nosu, ki je povsem 
pri tleh, do futurističnega zadka, ki ga ustvarjajo 
aerodinamične obline in spojlerji za boljše 
rezanje zraka. Zaradi zložljive platnene strehe je 
zadnji del nad motorjem drugače, atraktivnejše 
zasnovan, tam namreč ni šipe, temveč ravna 
površina (pod katero se skriva manjši prtljažni 
prostor), za vzglavniki pa je manjše pomično 
steklo, ki ob vožnji z odprto streho omili piš 
vetra. Proces odpiranja in zapiranja strehe traja 
15 sekund, možno pa ga je prakticirati tudi med 
vožnjo vse do hitrosti 50 km/h.

pravega karbona, ne manjka niti ambientalna 
osvetljava. 
Zaradi izjemno nizke lege, tudi sedež je povsem 
pri tleh, in velikega, širokega karbonskega praga, 
je vstop in izstop iz vozila vse prej kot enostaven. 
Pri odprti strehi je ta proces vseeno malce 
poenostavljen, medtem ko je pri zaprti najbolje, 
da se preprosto usedeš na karbonski prag in 
ritensko zdrsneš v sedež. Vožnja zgoraj brez je 

Roadster za razliko od kupeja zadaj nima dveh 
zasilnih sedežev, temveč je tam mehanizem in 
prostor za zlaganje strehe, vseeno pa je ostalo še 
nekaj malega prostora, ki so ga oblikovalci izkoristili 
kot nekakšen drugi prtljažni prostor za sedežema. 
Notranjost je odeta v nastopaško, oranžno 
oblazinjenje, veliko je tudi detajlov in površin iz 
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v tem avtomobilu zares nekaj edinstvenega, saj se za 
razliko od večine takšnih roadsterjev lahko do hitrosti 
120 km/h pelješ zgolj s pogonom na čisto elektriko in 
vse, kar slišiš, je piš vetra, zvoki narave in trenja nič kaj 
športno širokih pnevmatik. Pri polni bateriji je realen 
doseg vožnje zgolj na elektriko kakšnih 30 kilometrov, 
v večini primerov, ko voznik odločneje pohodi stopalko 
za plin, pa se električnemu pogonu priključi 1,5-litrski 
turbo trivaljnik, ki skupaj z elektromotorjem ustvarja 374 
sistemskih konjskih sil in 570 Nm navora. To je dovolj za 
4,6-sekundni pospešek do stotice in zlahka pridobljeno 
končno hitrost 250 km/h. 
Vožnja skozi ovinke je pravi užitek, avtomobil se na 
račun izjemno nizkega težišča in super podvozja zelo 
samozavestno drži ceste in izredno hitro pospešuje iz 
zavojev, ob čemer v načinu Sport ponuja še umetno 
zvočno kuliso, katere pa sem se sam hitro naveličal in 
raje užival v čaru vožnje na električni pogon in odprte 
strehe.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

emisije CO2
mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

trivaljni, vrstni, bencinski+električni
1.499 ccm
105+170 kW (374 KM)
320 Nm pri 3.700 vrt./min.
6-stopenjski samodejni
4,6 s  (0-100 km/h)
250 km/h
6 l/100 km
46 g/km
4.689 / 1.942 / 1.291 mm
1.595 kg
30 l
88 l
180.460 EUR

Tehnični podatki
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PAŠA
ZA OČI
IN UŽITEK
V VOŽNJI

Test:  Kia Stinger 3.3 T-GDI AWD GT

Ne dolgo nazaj 
smo preizkusili Kiin 

najprestižnejši in 
najboljši serijski 

avtomobil Stinger v 
dizelski motorizaciji, 

tokrat pa smo na test 
zapeljali Stingerja GT, 
pravega čistokrvnega 

gran turisma, ki 
razpolaga s 370 

bencinskimi konjskimi 
močmi.
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Oblikovno se praktično dizelska 
inačica z opremo GT Line in 
najbolj brutalna bencinska 
izvedenka GT bistveno ne 

razlikujeta, še najlažje ju gre ločiti po 
zaključku izpušnih cevi, pravi GT jih ima 
namreč kar štiri, po dve na vsaki strani, in po 
rdečih Brembo zavorah, katere za platišči 
skriva le pravi GT. Avtomobila se razlikujeta 
še po prenosu moči, dizel moč 200 konj 
pošilja na zadnji kolesni par, medtem ko se 

pri GT-ju 370 konjskih moči razporedi na 
vsa štiri kolesa. Avtomobil je tako veliko bolj 
stabilen in vodljiv skozi ovinke, prav tako 
nudi veliko več oprijema ob speljevanju 
v primerjavi z na zadnji kolesi gnanim 
Stingerjem, kateremu je zadek rad zaplesal 
tudi takrat, ko to ne bi bilo potrebno.
S Stingerjem seveda Kia ne želi postavljati 
prodajnih rekordov, temveč svetu in 
konkurenci pokazati, da znajo tudi oni 
narediti vozniško odličen, zmogljiv 
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avtomobil, podprt z izstopajočim 
atraktivnim dizajnom, ki bo znamki 
bolj kot ne služil pri dviganju ugleda, 
sem in tja pa bo seveda pripeljal 
kakšnega novega kupca.
Športno-elegantni štirivratni gran 
turismo vleče poglede nase iz vseh 
zornih kotov, največ jih morda 
pritegne ravno prednji del s široko, 
značilno tigrovo masko, pa spodaj 
z ogromno zračno režo in s še 
dvema pokončnima, impozantnost 
pa oddaja dolg motorni pokrov 
z dvema dodatnima zračnikoma. 
V skladu s proporci GT-ja ima tudi 
Stinger zelo kratek prednji previs, 
kar 2,9 metra dolgo medosno 
razdaljo in kratek zadnji previs, 
kjer zadek neizbežno spominja na 
Maseratijevega gran turisma s štirimi 
zaključki izpušnih cevi. Tradicionalna 
je tudi padajoča strešna linija, na 
račun katere je za glave višjih v drugi 
vrsti bolj malo prostora. Je pa zato 
lahko dostopen prtljažni prostor, saj 
se prtljažna vrata dvigajo skupaj s 
šipo, a s 411 litri prostornine, ni med 
prostornejšimi. Veliko več prostora v 
njem, kot tudi v drugi sedežni vrsti 
ima VW-jev Arteon.
Notranjost Stingerja je tako 
kot zunanje oblikovanje nekaj 
posebnega, drugačnega in pri 

Športno-elegantni štirivratni 
gran turismo vleče poglede nase 

iz vseh zornih kotov, največ jih 
morda pritegne ravno prednji del 
s široko, značilno tigrovo masko.
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drugih modelih še nevidenega. Nasploh so uporabljeni 
kakovostnejši materiali, kot so mehka, na dotik prijetna 
plastika, usnje in celo aluminij, ki ga najdemo na vratnih 
panelih in medsedežni konzoli. Sedalni položaj je zelo 
nizek in športno utesnjen. Na dosegu rok ima voznik 
vsa potrebna stikala, od gumba za spremembo voznih 
programov do hlajenja vročega usnjenga sedeža. Na 
steklo se vozniku preko head-up zaslona direktno 
projecirajo tudi izbrani podatki o vožnji, hitrosti ipd.
V spodnjem delu armature so stikala za upravljanje 
klimatske naprave in radia, nad njimi so trije okrogli 
turbinski zračniki, še višje nad njimi pa velik na 

dotik občutljiv osrednji zaslon z vsemi funkcijami 
za opravljene z vozilom. Vozniku so na voljo številni 
asistenčni sistemi, med katerimi je zares impresiven 
tisti, ki ohranja vozilo znotraj pasu - to počne zares 
elegantno in natančno, brez večjih sunkov in tresljajev 
volana.
No, še bolj impresiven pa je motor in njegove številke, 
ter občutek, kako voznik celoto doživlja na odprti cesti, 
pa naj bo to ravna avtocesta ali pa ovinkasta ‘’dirkaška’’ 
trasa. Zaradi dolgega medosja je Stinger GT pravi 
potovalnik, ki predvsem hitro in dokaj udobno požira 
dolge avtocestne kilometre, zelo rad pa zagrize tudi v 
ovinke. In tu me je Stinger najbolj presenetil, kljub svoji 

velikosti se skozi zavoje pelje odlično in za voznika ni 
niti malo naporen oz. težko vodwljiv. Štirikolesni pogon 
z vektorskim razporejanjem navora omogoča, da se 
do 80 odstotkov moči prenese na zadnji kolesi, kar 
voznik ob močnem pritiski stopalke za plin tudi občuti. 
3,3-litrski turbo bencinski motor s šestimi valji razvija 
370 KM in 510 Nm navora, ki preko 8-stopenjskega 
hitrega samodejnega menjalnika avtomobil iz mesta 
do stotice izstrelijo v manj kot petih sekundah in ga 
poženejo vse do končnih 270 km/h. To pa so že številke, 
ki ti zgolj ob tem ko jih prebereš, prikličejo nasmešek 
na obraz, občutiti jih v praksi, v korejski Kii, pa je to še 
toliko bolj navdušujoče.

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

šestvaljni, vrstni, turbobencinski
3.342 ccm
272 kW (370 KM)
510 Nm pri 1.300 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
4,9 s  (0-100 km/h)
270 km/h
13 l/100 km
244 g/km
4.830 / 1.870 / 1.400 mm
1.780 kg
60 l
406 l
64.990 EUR

Tehnični podatki
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DUSTER 
USPEŠNO 
DVIGA PRAH

Test: Dacia Duster 1.5 dCi 4WD Prestige

Duster še vedno ostaja cenovno ugoden športni terenec, ki se v drugi generaciji 
predstavlja z modernejšo zunanjo obliko, s temeljito prenovljeno notranjostjo 
in z veliko več opreme, a hkrati je še vedno ohranil svojo prvotno terensko 
robustnost.

S 
svojo posodobljeno obliko in z naprednejšo 
tehniko je vsekakor postal sodoben avtomobil, 
za katerim se obrne marsikateri mimoidoči, 
toda hkrati je zadržal svojo sposobnost za 

premagovanje resnejšega terena, pri čemer mu 
nesporno pomaga prilagodljiv štirikolesni pogon 

s sredinsko zaporo, konkretna, 21-centimetrska 
oddaljenost karoserije od tal, velika vstopna in izstopna 
kota in po novem tudi štiri kamere za nadzor okolice in 
sklop merilnikov za prikaz terenske vožnje. V času testa 
dusterja sem, presenetljivo, opazil ogromno voznikov 
prve generacije, in prav vsi so radovedno in poželjivo 



gledali v puščavsko barvo odetega modernega Dusterja 
druge generacije, ki je v primerjavi s predhodnim grdim 
račkom pravi elegantni labod.
Na prednjem delu so luči z novim LED dnevnim 
podpisom postavili višje, ki skupaj z osrednjo masko lepo 
tvorijo povezano celoto, robustni videz pa potencira še 
nov spodnji odbijač, ki sega višje proti nosu vozila. Tudi 
stranska ogledala pripomorejo k bolj robatemu videzu, 
saj so občutno večja v primerjavi s tistimi na predhodnem 
modelu. Zadek je temeljito osvežen s povsem novimi, z 
bolj kvadratastimi lučmi, ki spominjajo na tiste v Jeepu 
Renegade, preoblikovan in višje pozicioniran je tudi 
zadnji odbijač. Terenski videz dopolnjujejo še nov dizajn 

platišč v velikosti do 17 palcev ter nova bolj izrazita 
plastična zaščita, ki objema prednja koloteka z označbo 
4WD.
Povsem posodobljena je tudi notranjost novega 
Dusterja. Novo obliko je dobil volanski obroč, ki je končno 
nastavljiv po globini, nova so stilska stikala za upravljanje 
klimatske naprave, ki je prvič v Dusterju avtomatska, na 
novo zasnovani so sedeži, ki nudijo več bočne opore 
kakor tudi splošnega udobja, pri čemer je prvič na voljo 
opcijski naslon za roke. Prenovili so panele vrat, prestavno 
ročico, ki je dobila bolj moderno obliko, in tudi okrasne 
vložke. Osrednji multimedijski zaslon so oblikovalci 
postavili nekoliko višje, zaradi boljše preglednosti in 
lažjega upravljanja, se slednji ne more ravno pohvaliti s 
samo grafiko in z odzivnostjo. Večina plastike v kabini je 
še zmeraj trde narave, a vseeno je tako na pogled kot na 
otip manj groba kot tista v predhodniku.
Na področju varnosti novi Duster ponuja sistem za 
zaznavo vozil v mrtvem kotu, samodejni vklop luči, 
omejevalnik hitrosti in sistema za vožnjo navkreber in 
navzdol. Na voljo je tudi s prostoročno kartico za zagon 
vozila, pri čemer se avtomobil samodejno odklene, ko se 
mu voznik približa in samodejno zaklene, ko se od njega 
oddalji. Doplačilo za sistem je 210 evrov, sistem pa deluje 
brezhibno in voznika tudi z blagim zvočnim signalom 
opozori, da se je vozilo zaklenilo.
Mene je novi Duster v času testne vožnje preprosto 
navdušil. Cenovno se v osnovi avtomobil ni podražil, je 

pa pridobil kar nekaj dodatne serijske opreme. Takšen, 
v polno opremljeni izvedenki Prestige in z dodatkom 
paketa kamer, prostoročne kartice in navigacije, ne 
presega meje 20 tisočakov, kjer voznik dobi odličen 
štirikolesni pogon, varčen in ravno prav zmogljiv 
dizelski motor v kombinaciji z ročnim 6-stopenjskim 
menjalnikom, katerega edina hiba so prekratka prestavna 
razmerja.

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
1.461 ccm
80 kW (110 KM)
260 Nm pri 1.750 vrt./min.
6-stopenjski ročni
12,4 s  (0-100 km/h)
169 km/h
6,5 l/100 km
123 g/km
4.341 / 1.804 / 1.682 mm
1.395 kg
50 l
411 l
19.700 EUR

Tehnični podatki
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Tudi Škoda ga ima, SUV-ja namreč, in to takšnega, da se za njim obračajo tako 
mladi kot stari, saj v različici Sportline krepko izstopa iz množice dvignjenega 

pleha, ki ga srečujemo na cesti. Tako dober je, da se lahko znotraj koncerna 
VW-ju in Audiju pošteno tresejo hlače.

IMPOZANTNI
ČEŠKI

MEDVED

Test: Škoda Kodiaq Sportline 4x4 DSG



motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

emisije CO2
mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.968 ccm
140 kW (190 KM)
400 Nm pri 1.750 vrt./min.
7-stopenjski samodejni
8,9 s  (0-100 km/h)
210 km/h
8,0 l/100 km
150 g/km
4.697 / 1.882 / 1.676 mm
1.677 kg
60 l
720 l
49.937 EUR

Tehnični podatki

spodnjem delu armature, nad njo pa je v sredino lepo 
integriran velik 8-palčni ekran na dotik, ki se lahko pohvali 
z odlično grafiko, odzivnostjo, menijem v slovenščini in 
s številnimi funkcijami prikaza, kot so na primer offroad 
podatki ali g-sile.
Serijsko je Kodiaq v izvedenki Sportline opremljen s 
štirikolesnim pogonom, ki ima tu prej funkcijo večje 
stabilnosti in varnosti v slabših razmerah na cesti, kot 
pa premagovanje razno raznih blatnih brezpotij. Bogata 
serijska oprema vključuje tudi sistem za izbiro voznega 
profila (Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual, Snow). 
Opcijsko je na voljo prilagodljivo uravnavanje podvozja, 
kjer sistem vključuje električno uravnane blažilnike, pri 

katerih lahko voznik z načini Comfort, Normal in Sport 
nastavlja karakteristiko blaženja. To pomeni, da je vožnja 
v načinu Sport občutno trša, nagib karoserije skozi ovinke 
je zmanjšan na minimum, stopalka za plin odzivnejša, 
nenazadnje hitreje prestavlja tudi 7-stopenjski DSG, 
medtem ko profil Comfort nudi pravo blago jadranje 
po cesti, kjer podvozje izniči prav vse luknje, kljub temu 
da čeznje vozijo 20-palčna kolesa. Za pogon je skrbel 
že dobro uveljavljeni 2,0-litrski TDI s 140 kW in 400 Nm 
navora, ki je načeloma dovolj zmogljiv za premikanje 
tega velikega češkega medveda, a mu vseeno lahko 
hitro zmanjka zaloge moči ob polni obremenitvi kabine 
med kakšnim avtocestnim prehitevanjem v klanec. Tu 
bo svoje odigrala tudi poraba, ki se iz povprečnih osmih 
litrov lahko hitro dvigne še za kakšen dober liter.
Koliko stane takšen kompleten paket? Z vsemi opcijami 
vred 50 tisočakov, dodatne opreme je za kar 13.000, a ima 
avtomobil praktično vse, kar si voznik od njega lahko želi. 
Za podobno opremljen avtomobil v enakem razredu, z 
nemško značko na nosu, pa bo potrebno primakniti še 
kakšnih 20 tisočakov, če ne še več.

Tekst: Jan Grobelšek, Foto: Gašper MišPa čeprav Kodiaq v osnovi ne cilja na premium 
kupce, s športno-elegantnim paketom Sportline 
nagovarja ravno te. Tako kot ima Volkswagen 
športno linijo R-Line in Audi S-Line, so pri Škodi 

Kodiaqa ovili v paket Sportline, ki z individualno zasnovo 
zunanjosti in notranjosti poudarja prilagodljivost in 
dinamiko velikega Škodinega SUV-ja. V velik plus mu 
štejemo tudi skrito vlečno kljuko, ki se prikaže izpod 
odbijača po pritisku na gumb v prtljažniku.
Res je, da imajo vsake oči svojega malarja, a bi skorajda 
bila laž, če ne bi rekli, da Kodiaqu rdeča barva zunanjosti 
v kombinaciji s črnimi detajli izredno dobro pristoji, 
še posebej, če je vse skupaj postavljeno na velika, kar 
20-palčna opcijska platišča. Kodiaq Sportline tako svoj 
dinamični značaj izraža s črnimi elementi karoserije, kot 
so mreža hladilnika, strešne letve, ohišji zunanjih ogledal, 
obrobe stranskih stekel in nenazadnje tudi z zatemnjenimi 
stekli, ki se odlično podajo izstopajoči rdeči barvi, ki jo 
sicer redko vidimo na večjih SUV avtomobilih in ravno 
zato Kodiaq na cesti tako izstopa.
Avtomobil s 4,7 metri v dolžino morda niti ne deluje tako 
velik, a verjemite, da je pravi mali velikan. Ko stojiš poleg 

avta, vidiš, da ga je veliko skupaj in da v prtljažniku brez 
problema nosi še dva dodatna sedeža. Naš testnik ju ni 
imel, je pa imel zato kar 720 litrov velik prtljažni prostor, kar 
je največ v svojem razredu. Tudi v notranjosti je prostora na 
pretek, še posebej prostorna je druga sedežna vrsta, kjer 
se potniki nikoli ne bodo pritoževali nad pomanjkanjem 
prostora za kolena, ramena ali glavo. Paket Sportline 
pusti svoj unikaten pečat tudi v kabini, kjer se odraža s 
fantastičnimi enodelnimi športnimi sedeži z izjemno 
bočno, ledveno in tudi ramensko oporo. Sedeži so seveda 
električni pomični, ogrevani in odeti v prijetno alkantaro, 
ki krasi tudi vratne obloge. Tu so še v usnje oblečen trikraki 
športni volan, usnjena ročica samodejnega menjalnika in 
alu stopalke za boljši oprijem.
Za vzdušje poskrbi še prijetna ambientna osvetljava 
kabine, prav tako lahko voznik regulira belo osvetlitev 
na predelu nog pod sedeži oz. pod prednjo armaturo, 
dodatno mero svetlobe pa pričara ogromno panoramsko 
strešno okno. Materiali v kabini so splošno na nivoju, 
prijetni na otip, nikjer ni pretirano pretrde plastike, nič 
ne škripa, lahko bi rekli, nemška šola. Tudi ergonomija 
je odlična, stikala za klimo so logično razporejena v 
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Test: Renault Clio R.S. 18

Pri Renaultu so v čast svojemu moštvu v Formuli 1 izdelali posebno, 
omejeno serijo Clia R.S.18, ki je odeta v ikonične, aktualne bojne 
barve Renaultovega moštva F1, v črno in rumeno.

BOJNE
BARVE
RENAULTOVEGA
F1 BOLIDA
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motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

emisije CO2
mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.618 ccm
162 kW (220 KM)
260 Nm pri 2.000 vrt./min.
6-stopenjski samodejni
6,6 s  (0-100 km/h)
235 km/h
9 l/100 km
135 g/km
4.090 / 1.732 / 1.434 mm
1.204 kg
45 l
300 l
26.310 EUR

Tehnični podatkiClio R.S. se je že davno zapisal med legende 
med malimi hot hatchi in je bolj kot ne vedno 
nekako postavljal standarde med malimi 
nabritimi raketami. Z zadnjo generacijo je 

avtomobil izgubil nekaj tiste prave športne ostrine, v želji 
postati bolj vsestranski in vsakdanji avto, zato so vanj 
namestili manjši turbo motor, mu dodelili samodejni 
menjalnik EDC in dodali zadnji par vrat.
V takšni, najzmogljivejši konfiguraciji sliši na ime Clio 
R.S. 220 EDC Trophy in na slednji tudi temelji posebna 
izdaja R.S.18. Na tehničnem področju tako avtomobil 
ostaja popolnoma enak, njegova podoba pa je v duhu 
Renaultovega dirkalnika F1 povsem unikatna in morda 
celo bolj strupena kot tista klasična živo rumena barva, 
ki ponavadi krasi R.S. Trophyja. Avtomobil je odet v 

popolno črnino, ki jo popestrijo ravno prav močni 
rumeno obarvani detajli, kot so spodnji del prednjega 
odbijača, del stranskih pragov in pokrovčki z logotipom 
R.S. na platiščih. Malce kontrasta dodajo tudi rdeče 
zavorne čeljusti, ki se skrivajo znotraj črnih, 18-palčnih 
večkrakih platišč. V globinsko črno barvo, skladno s 
karoserijo, so odete tudi prav vse oznake na avtomobilu 
in te mu zares dobro pristojijo ter ga naredijo še bolj 
športnega in temačno agresivnega. To so napis na zadku 
Renault Sport in oznaka R.S., spredaj pa logotip v obliki 
romba in manjša oznaka R.S. pod njim. Zunanjost krepko 
popestrijo še številne nalepke R.S., ki jih najdemo na 
obeh bokih in na strehi avtomobila.
Notranjost v primerjavi z unikatno zunanjo podobo ni 
dosti drugačna od tiste v Trophyju. Poznano Cliovo okolje 

je odeto v črno barvo, za okras pa so tu rdeči varnostni 
pasovi, rdeči šivi, alkantara na volanu in imitacija karbona 
na obrobah okroglih zračnikov. Sedeži so odeti v usnje in 
prešiti z rdečimi šivi, so udobni in hkrati dovolj čvrsti, da 
nudijo vozniku potrebno oporo, ko se ta odloči sprostiti 
vseh 220 konjskih moči, ki jih 1,6-litrski turbo bencinar 
razvija.
Voznik jih lahko tako preko volana, ki je sila neposreden 
in natančen, dobro čuti in brez večjih težav tudi kroti, pri 
čemer mu skozi ovinke pomaga znižano, čvrsto, togo 
podvozje Trophy. Za krepko zvočno kuliso in živahno 
odzivnost motorja medtem skrbi Akrapovičev izpušni 
sistem, ki je v veliki meri odgovoren za nasmešek na 
voznikovem obrazu in za unikatno doživetje vožnje.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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zgodovinski in 
sodobni biseri

Pebble Beach Concours d’Elegance

Kaj je lepšega kot občudovati dih jemajoče historične mojstrovine, ki se na 
golfski trati družijo z najprivlačnejšimi sodobnimi predstavniki, vse skupaj pa 
spremlja sončno vreme in čudovit pogled na Tihi ocean? Govorimo seveda 
o tekmovanju v eleganci Pebble Beach, ki je tudi letos na kalifornijsko obalo 
pritegnilo avtomobiliste z vseh vetrov.
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Pebble Beach Concours d’Elegance, danes 
eden najbolj prestižnih dogodkov v svetu 
avtomobilizma, je svoje korenine pognal že v 
50. letih prejšnjega stoletja, toda mnogi ne vedo, 

da se je sprva osredotočal na razkazovanje novih vozil, 
šele postopoma pa je svojo pozornost preusmeril na 
zbirateljske avtomobile, čemur so hitro sledile preostale 
podobne razstave. S poudarjanjem pomena ohranjanja 
zgodovinskih klasik pri življenju je postavil visok standard, 
kateremu smo priča še danes. Toda na trati znamenite 18. 
luknje golfišča Pebble Beach v ospredju niso najhitrejši 
in najzmogljivejši avtomobili, tu gre za tekmovanje v 
eleganci, kjer so vozila ocenjena glede na njihov stil in 
zgodovinsko vrednost, kot tudi izvirnost restavracije – 

in le najboljši pridobijo nagrado in priznanje. Letos so 
zbiratelji iz 17 različnih držav v Kalifornijo pripeljali kar 209 
vrhunsko ohranjenih primerkov, zato odločitev sodnikov, 
kateri si bo letos zaslužil to čast, zagotovo ni bila lahka. 
Na koncu so za najbolj elegantno okronali Alfo Romeo 
8C 2900B Touring Berlinetto iz leta 1937, ki je še pred 
prejetjem zlatega traku, ki označuje najlepši avtomobil 
dogodka, bila zmagoslavna v treh različnih kategorijah.
Predvojna lepotica pa ni bila edina, ki je pritegovala 
poglede obiskovalcev, saj poleg tekmovanja starodobnih 
presežkov Pebble Beach služi tudi kot razstavni prostor 
najbolj težko pričakovanih novih avtomobilov. Letos 
je gostil skupaj 10 svetovnih premier, od katerih je bilo 
verjetno najbolj spektakularno razkritje Bugattijeve 

nove kreacije, ekstremnega Diva, a z nič manj pompa niso predstavili tudi 
Lamborghinijevega Aventadorja SVJ, novega rekorderja na slovitem dirkališču 
Nürburgring. Svoje privlačne obline so razkazovale še številne druge stvaritve, 
kot so Ferrari 488 Pista Spider, Pagani Huayra Roadster, MB Vision EQ Silver Arrow, 
Porsche 911 Singer, BMW Z4, Rimac C_Two... Vsak izmed teh je dodal svoj košček v 
bogat mozaik letošnje izdaje dogodka Pebble Beach, ki je bil tako grandiozen, da 
bo zagotovo še dolgo živel v spominu vseh, ki so ga obiskali.
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Inovativno podjetje Sunseeker je pripravilo novo čudovito plovilo, krščeno 
za 116 Yacht, ki sofisticiranost na vodi popelje na nov nivo s svojimi takoj 
prepoznavnimi zunanjimi linijami, z odprtim planom in z elegantnim sodobnim 
interierjem. Ker je namenjeno ultimativnemu križarjenju v stilu, ki si ga lahko 
privoščijo le najuspešnejši posamezniki, so omogočili popolno personalizacijo 
tako notranjega kot zunanjega oblikovanja, da lahko tako povsem zadostijo 
željam in potrebam lastnika.

KRIŽARJENJE 
V STILU

Sunseeker 116 Yacht
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“
“

Mojstrsko plovilo 
116 Yacht odlično 

uteleša cilj 
Sunseekerja – 

nenehno iskanje 
perfekcije.
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oglas
Bigg R

Znamka Sunseeker, danes poznana in 
cenjena širom sveta, je svoje korenine 
pognala leta 1969, ko je ustvarila 
model Hostess 17. Robert in John 

Braithwaite sta sanjala o stvaritvi nečesa povsem 
samosvojega, o postavitvi novega standarda 
in z uporabo revolucionarnih materialov ter 
tehnologije jima je to tudi uspelo. In čeprav je 
od tedaj minilo skoraj pol stoletja, v katerem se 
je Sunseeker uveljavil kot največji proizvajalec 
plovil v Veliki Britaniji, ki zaposluje več kot 2.400 
ljudi in je prisoten na petih kontinentih in 74 
državah, ostaja zvest svoji pionirski filozofiji, ki 

je prisotna pri vsem, kar počne. Gre za stalno iskanje 
nečesa novega ter za pogum biti drzen in drugačen.
Največjim in najbolj ekstravagantnim plovilom 
Sunseekerja, zbranim v liniji Yacht, ki združuje 
prvovrstni dizajn, inovacije in zmogljivost, se 
je pridružila 35-metrska lepotica 116 Yacht, ki 
predstavlja novo generacijo superjaht. Britanski 
mojstri so za osnovo vzeli preverjeno platformo 
izjemno popularne predhodnice 115 Sport Yacht in jo 
popeljali v prihodnost, ki je videti res spektakularna. 
Pri končnem izgledu impozantne jahte ključno vlogo 
igra nadgradnja, kjer najdemo res ogromno prostora 
za druženje; dvanajst gostov, kolikor jih sprejme 
jahta, bo lahko sončne dneve preživljalo ob baru, na 
številnih ležalnikih in v kar dveh jacuzzijih, zvečer pa 
bo odlično zatočišče predstavljal interier jahte, ki bi 

ga lahko opisali z besedama prefinjeni luksuz. 
Medtem ko bo v sodobno opremljeni ladijski 
kuhinji večerjo pripravljal chef in koktejle mešal 
njegov pomočnik, bodo srečni gostje lahko 
uživali v udobju velikodušnih zof in prekrasnega 
ambienta, ki ga gradi navtična kombinacija belih, 
modrih in rjavih elementov. Unikaten izgled 
jahte dopolnjuje sijajna zmogljivost pogonske 
enote, ki omogoča najvišjo hitrost 26 vozlov 
in premagovanje kar 1.250 navtičnih milj ob 
potovalni hitrosti 10 vozlov.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Lewis Hamilton se je, kljub temu da je štartal šele iz 14. štartnega mesta, v 
Nemčiji zavihtel na najvišjo stopničko. Družbo na odru za zmagovalce sta mu 
delala moštveni kolega Bottas in Ferrarijev Kimi Räikkönnen.

PREVLADA 
SREBRNIH

PUŠCIC

F1 - VN Nemčije
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Max Verstappen
Red Bull Racing

Nico Hulkenberg
Renault

Romain Grosjean
Haas

7.

8.

9.

Lewis Hamilton
Mercedes

Valtteri Bottas
Mercedes

Kimi Räikkönen
Ferrari

Sergio Perez
Force India

Esteban Ocon
Force India

Marcus Ericsson
Sauber

4. 

5.

6.

1. 

2.

3.

Rezultati VN Nemčije:

Pred začetkom dirke in tudi 
med samim potekom si 
prav gotovo nihče ni mislil, 
da bomo na koncu videli 

dvojno Mercedesovo zmago. Vettel 
je tako rekoč celotno dirko vodil, 
po zaslugi dobre taktike pa je po 
postankih na drugo mesto prišel še 
Kimi Räikkönen v drugem Ferrariju. 
In ko se je na obzorju Ferrariju že 
nasmihala dvojna zmaga, jo je 
rdečim zagodel dež. Sicer so bili 

temni oblaki in rahle kaplje prisotne 
dlje časa, a močnejši naliv se je 
zgodil šele v 45. krogu. Ni bilo veliko 
dirkačev, ki bi si upali zapeljati v 
bokse in namestiti dežne gume, 
vključno s Vettlom, ki je ceno za to 
plačal v 52. krogu, ko je zaradi lastne 
napake prehitro pripeljal v ovinek, 
katerega ni mogel zvoziti in je tako 
svojega Ferrarija iz vodilnega mesta 
parkiral v ograji in zabeležil odstop. 
Tako se je v vodstvu znašel Kimi v 

drugem Ferrariju, a ne za dolgo, 
saj je na stezo zaradi Vettla zapeljal 
varnostni avto in medtem ko je Kimi 
nadaljeval po stezi, sta Mercedesa 
zapeljala na svoj zadnji postanek 
in tako uspela taktično prehiteti 
Räikkönena, ki je v bokse zavil krog 
prepozno. Hamilton se je z odličnim 
dirkanjem namreč že do 10. kroga 
prebil iz štirinajstega na peto mesto 
in po lastni napaki Vettla in dobri 
moštveni taktiki zasluženo zmagal.

Po letečem štartu je sicer Bottas pokazal, da lahko 
napade in prehiti Hamiltona za zmago, a je po radijski 
zvezi hitro dobil moštveni ukaz, naj Britanca ne napada 
in zadrži drugo mesto do konca, zato gre velika zahvala 
za Britančevo zmago ravno Bottasu. Na četrtem mestu je 
dirko končal Verstappen, peti je bil Hülkenberg, za njim 
pa so se v deseterico uvrstili še Grosjean, Perez, Ocon, 
Ericsson in Hartley.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC
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Daniel Ricciardo
Red Bull Racing

Valtteri Bottas
Mercedes

Pierre Gasly
Toro Rosso

7.

8.

9.

Lewis Hamilton
Mercedes

Sebastian Vettel
Ferrari

Kimi Räikkönen
Ferrari

Kevin Magnussen
Haas

Fernando Alonso
McLaren 

Carlos Sainz
Renault

4. 

5.

6.

1. 

2.

3.

Rezultati VN Madžarske:

HAMILTONOV 
NASKOK
PRED VETTLOM

F1- VN Madžarske

Hamilton je brez večjih težav dobil 
dirko za VN Madžarske, kjer sta mu 
družbo na stopničkah delala oba 
Ferrarija, Vettel pred Räikkönenom, 
a je v veliki meri ključno vlogo 
odigral Hamiltonov moštveni 
kolega Bottas.
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Na startu sta oba Mercedesa uspešno ubranila 
svoji poziciji, Vettlu pa je uspelo prehiteti 
moštvenega kolega Räikkönena in se 
nemudoma podati v lov za Mercedesoma. 

Medtem ko nikakor ni našel poti mimo Bottasa, se je 
vodilni Lewis počasi oddaljeval. Ko sta v bokse zavila oba 
finska dirkača Räikkönen in Bottas, je imel Hamilton pred 
Vettlom že dobrih sedem sekund prednosti. Pred tem je 
Verstappnu, ki je štartal zelo dobro, odpovedal motor in 
je bil primoran odstopiti že v šestem krogu dirke.
Kljub temu da je bil po prvem postanku Räikkönen 
občutno hitrejši od Bottasa, nikakor ni mogel pripraviti 
resnejšega napada, zato se je v 39. krogu v boksih ustavil 

še drugič po svež komplet pnevmatik. Vettel je na stezi 
ostal vse do 40. kroga, a je po zaslugi daljšega postanka 
prišel na stezo za Bottasom, medtem ko je Hamilton 
ponovno prevzel vodstvo. Slednji se je na menjavi koles 
ustavil veliko prej kot Vettel, v 28. krogu. Tako je Vettel 
vozil za Bottasom, mimo katerega sprva ni mogel priti, 
Hamilton pa se je spredaj vztrajno oddaljeval, iz ozadja 
pa se je s svežimi gumami v boj za stopničke vmešal še 
Räikkönen. Ko je Vettel le našel pot mimo Bottasa, ta pri 
zaviranju ni želel popustiti in je trčil v Vettla, a je krajšo 
odnesel Bottas, ko se je zavrtel, mimo pa je na tretje mesto 
švignil Räikkönen. Bottas se je pred koncem dirke podobno 
zapletel še z Ricciardom, kjer mu je tudi poškodoval 
dirkalnik, a je Avstralcu v drugem poskusu vseeno uspelo 
prehiteti Finca in osvojiti četrto mesto. Izmed preostalih je 
bil na šestem mestu najboljši Gasly.

Tekst: Jan Grobelšek, Foto: ISC
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VETTEL OPRAVIL
S HAMILTONOM

ŽE V PRVEM 
KROGU

F1 - VN Belgije

Veliki zmagovalec dirke za VN Belgije je Sebastian Vettel, ki je s polesitterjem 
Hamiltonom obračunal takoj po startu na ravnini Kemmel, kjer je izkoristil zavetrje 
Mercedesa in po dolgi ravnini brez kakršnih koli težav premaknil svojega Ferrarija 
na vodilno mesto, ki do konca dirke ni bilo niti enkrat ogroženo.



Avto+šport  89  88  Avto+šport

oglas
as je-
senska 
akcijaValtteri Bottas

Mercedes

Sergio Perez
Force India

Esteban Ocon
Force India

7.

8.

9.
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Rezultati VN Belgije:

Na samem startu je, tako kot je za dirko v Spaju že 
skorajda tradicija, prišlo do masovnega trčenja, 
kjer je krivdo zaradi prepoznega zaviranja nosil 
Hülkenberg. Ta je treščil v zadek Alonsa, ki ga je po 

zraku spektakularno katapultiralo preko Leclerca, posledično je 
odnesel še krilce Ricciardu, ta pa je za nameček še predrl gumo 
Räikkönenu. Na stezo je zapeljal varnostni avto, ki ga je večina 
ekip izkoristila za menjavo koles, Ricciardo in Räikkönen tudi za 
menjavo poškodovanih delov. Po letečem startu sta oba začela 
povsem iz začelja, a poškodba na ferrariju je bila prehuda, da bi 
dirko lahko nadaljeval, zato je moral Kimi parkirati v boksih, malce 
kasneje je enako storil tudi Ricciardo. Od letečega starta dalje smo 
tako spremljali izredno dolgočasno dirko, kjer so vodilni na varni 
razdalji vozili eden za drugim. Verstappen je hitro opravil z obema 
pink panterjema, s Perezom in z Oconom, in potem sam vozil na 
tretjem mestu. Iz ozadja je svojo dirko vozil Bottas, ki mu je na 
koncu uspelo cilj prečkati kot četrti, pred Perezom in Oconom. 
Sedmo in osmo mesto sta zasedla Haasa, deveti in deseti pa sta 
bila Gasly in Ericsson.

Tekst: Jan Grobelšek, Foto: ISC
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Rezultati VN Italije:
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F1 - VN Italije

Lewis Hamilton je zmagovalec Ferrarijeve domače dirke v Monzi, čast rdečih 
pa je z drugim mestom rešil Kimi Räikkönen. Po osvojeni prvi startni vrsti se je 
domača dirka za rdeče z drugim in s četrtim končnim mestom končala z zelo 
grenkim priokusom.

Start na domači Ferrarijevi dirki 
se ni odvil po željah rdečih. 
Kljub temu da je Räikkönen 
uspel ubraniti prvo startno 

mesto, namreč v boju za drugo, je 
prišlo do trka med glavnima favoritoma 
za naslov prvaka, med Hamiltonom 
in Vettlom, pri čemer je slednjega 
zavrtelo in tako je bil primoran zapeljati 
v bokse na menjavo prednjega krilca. 
Na stezo je zapeljal varnostni avto in 
po ponovnem restartu je tako Vettel 
začel povsem iz začelja, Hamiltonu pa 
je uspelo prehiteti Räikkönena, a ne 
za dolgo, slednji je prvo mesto že v 
naslednji šikani vzel nazaj.

Vodilni Kimi je v bokse zapeljal v 21. krogu, Hamilton 
pa je na stezi ostal dodatnih sedem krogov, a se 
Mercedesu taktika overcuta ni izšla. Finec je namreč 
prednost sekunde po postanku Hamiltona povečal 
na več kot pet sekund, a je imel pred seboj drugo 
violino Mercedesa, Bottasa, katerega naloga je bila, 
da svojega rojaka zadrži za seboj čim dlje, kolikor 
je to mogoče, in tako omogoči Hamiltonu, da 
se približa Räikkönenu. Zaostanek petih sekund 
je tako hitro izničil in se znova znašel znotraj ene 
sekunde za Ferrarijem, kar mu je omogočalo 
uporabo DRS-a in tako je v 45. krogu Hamiltonu 
le uspelo prehiteti Räikkönena za zmago. V cilj 
je pripeljal s kar 10-sekundno prednostjo, a velja 
omeniti, da predvsem na račun Räikkönenovih 
težav z obrabo gum, ki so Finca tudi stale zmage. Na 
račun Verstappnovega 5-sekundnega kazenskega 
pribitka je tretje mesto osvojil Bottas, četrto je bilo 
podarjeno Vettlu, Nizozemec pa je končal kot peti.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC



PREPOROD
DUCATIJA

MotoGP - VN Nemčije, Češke, Avstrije in VB

Po krajšem počitku, ko so si dirkači napolnili baterije in se je sezona prevesila 
v drugo polovico, se najbolj nasmihajo v taboru rdečih. Andrea Dovizioso in 
njegov moštveni kolega Jorge Lorenzo sta osvojila dirkaški asfalt na dirki za VN 
Češke in v avstrijskem Spielbergu. Edini, ki mu uspeva slediti ritmu rdečih, je 
Marc Marquez, ki je že devetkrat zapored zabeležil zmago v Sachsenringu.
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Nemški Sachsenring ostaja prizorišče Marca 
Marqueza, kjer je brez večjih težav prišel do 
novih 25 točk in povečal naskok v skupnem 
seštevku pred zasledovalci. Kot že v njemu 

znanem slogu, si je privozil manjšo prednost, ki jo je 
skozi dirko le še povečeval in na koncu prečkal ciljno črto 
kot prvi. Marc Marquez je ob koncu dirke priznal, da je 
tokrat načrtno ohranjal mirno kri, da bi v zadnjo tretjino 
dirke prišel s čim manj obrabljeno zadnjo pnevmatiko, 
saj se je zavedal, da mu bosta dirkača Ducatija za 

petami, kot sta bila že na petkovih prostih treningih in 
v samih kvalifikacijah. A sta tokrat presenetila dirkača 
Yamahe, z več prehitevanji se je Rossiju ob koncu dirke 
z dobrim ritmom vendarle nasmehnilo drugo mesto, 
uspeh modrih pa je s tretjim mestom potrdil Maverick 
Viñales, ki je kljub težavam z elektroniko pridom izkoristil 
zdrs Cala Crutchlowa in se uspel prebiti pred četrto 
uvrščenega Danila Petruccija. Je pa Viñales lep rezultat 
iz Sachsenringa že na naslednji dirki v Brnu pokvaril 
z odstopom v prvem krogu dirke, ko se je zapletel v 

padec s Stefanom Bradlom in Bradleyjem Smithom. 
Najbolje je dirko začel Valentino Rossi, kateremu se je 
hitro približal Andrea Dovizioso, ki je osvojil najboljši 
startni položaj. Četica vodilnih je bila tesno strjena po 
nekaj krogih in takoj je bilo jasno, da dirkači varčujejo s 
pnevmatikami, saj je bila pred njimi dolga dirka. Najbolje 
je uspelo ohraniti gumo Doviziosu, ki je modro izkoristil 
prehitevanja med španskima dirkačema na Ducatiju in 

Hondi ter si privozil nekaj ključnih metrov prednosti v 
boju za zmago. Drugo mesto se je zapisalo Lorenzu, ki 
je uspel zadržati vse napade Marqueza, ki je končal na 
tretjem mestu. Tik pod zmagovalnim odrom je kot že 
ničkolikokrat pristal Valentino Rossi, ki edini v vodilni 
skupini ni imel nameščene trše pnevmatike. Ga je 
tokrat zmagovalnih stopničk spet stala napačna izbira 
pnevmatik? Yamaha se letos bori s hudimi tehničnimi 
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dirki za VN Avstrije zasluženo zavzel najboljši 
položaj in letos že tretjič v sezoni zmagal 
po Mugellu in Barceloni. V sendviču obeh 
dirkačev Ducatija se je znašel trenutno vodilni 
v skupnem seštevku Marc Marquez, ki je tokrat 
moral priznati premoč Lorenzu, a se je uvrstil 
pred Doviziosa, ki je po koncu dirke povedal, 
da so ga iz boja izločile obrabljene pnevmatike. 
Če so pnevmatike tiste, ki ponavadi odločajo 
v zadnjih odsekih dirke o zmagovalcu in 
narekujejo ritem dirke, pa vsekakor te niso bile 
vzrok o odpovedi dirke za VN Velike Britanije. 
Temu so botrovale vremenske razmere oziroma 
neprimerna asfaltna podlaga za tovrstne 
vremenske razmere. Bo pa morda nekoliko več 
sonca za dirkače posijalo na naslednji letošnji 
preizkušnji, ki je na sporedu 9. septembra.

Tekst: Jana Mihor
Foto: ISC

težavami. Da ne najdejo ritma in jih jekleni 
konjiček nikakor ne uboga, priznavajo tudi 
vodilni možje moštva Yamahe, za kar so se 
javno opravičili obema dirkačema, saj sta velik 
poraz doživela na VN Avstrije v Spielbergu, ko 
sta na kvalifikacijah končala izven najboljše 
deseterice. Medtem ko dirkača Yamahe nikakor 
ne najdeta svojega ritma, pa na drugi strani 
dirkača Ducatija močno galopirata in drvita iz 
dirke v dirko. Z nekaj razburljivimi prehitevanji 
in izmenjavi v vodstvu, je Jorge Lorenzo na 

Tudi naše uredništvo se je udeležilo Velike nagrade Češke in Avstrije, kjer smo klepetali z Andreo Iannone, 
Davide Briviom, Valentinom Rossijem in Dani Pedroso o njihovi načrtih in upih za preostali del sezone 2018.
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