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Vsem je poznan japonski test, ko so v veliko krožišče
postavili 22 vozil, ki so vozila 40 km/h na uro. Dokler so vsa
vozila z enakomerno hitrostjo, s pravo varnostno razdaljo
med njimi, je krožni promet tekel lepo, konstantno in
brez težav. Ko je en voznik zmanjšal hitrost na 30 km/h, so
takoj reagirali vozniki za njim z zaviranjem in posledično
verižno vsi, tako da se je cela kolona ustavila. To je klasičen
dokaz, da so izredno počasna vozila kriva za zastoje.
Pa ne več vozil, potreben je samo en zelo slab voznik,
ki nima znanja in izkušenj za vožnjo in naredi zastoj. Še
več, tak »šibki člen« v najslabšem primeru lahko povzroči
zaradi nenadnega ustavljanja prometno nesrečo. Tako
nam ne gre v račun, ko kar naenkrat na prehitevalnem
pasu začnemo zaradi zaviranja vozil pred nami tudi mi
zavirati, in naša hitrost 130 km/h pade na 60 km/h ali celo
tako drastično, da se ustavimo. Kaj se je zgodilo? En tak
»slab« voznik pred nami je s hitrostjo približno 90 km/h
zavil na prehitevalni pas in tam prehiteva z neustrezno
hitrostjo. Ta voznik je kriv za zastoj. In ta voznik misli, da
je dober voznik, saj ne vozi preko omejitve hitrosti, vozi
počasi in varno. To pa je velika neumnost teh počasnih
in tako imenovanih »varnih voznikov«. In kdo je kriv, da
se take stvari dogajajo? Kriva je zakonodaja, ki bi morala
tako vožnjo sankcionirati in prometna oblast, ki javno in
v medijih ne izpostavi tega problema in njegove rešitve.
Jasno bi morali oznanjati, da lahko prehitevamo samo,
če imamo zato dovolj hitrosti. Da moramo, ko začnemo
prehitevati, pohoditi plin do kraja in doseči hitrost
vozil, ki so na prehitevalnem pasu in da jih s prihodom
na prehitevalni pas ne ogrozimo s tem, da morajo
zavirati, posledično verižno zmanjševati hitrost in s tem
povzročati zastoj. Prehitevati z 90 km/h na avtocesti je
prekršek, ogrožanje drugih udeležencev, nevarnost
in neumnost. Kdor nima znanja ali izkušenj, da vozilo
požene v prehitevanje, naj ostane na voznem pasu in naj
vozi njemu tako priljubljeno hitrost 90 km/h in naj bo
ponosen na njegovo varno vožnjo. Za tiste, ki pa želijo
potovati zmerno hitro, pa to ne znajo, bi se morali take
vožnje naučiti. A kaj, ko v Sloveniji nimamo prometnega
strokovnjaka, ki bi poudaril to veliko pomanjkljivost v
prometu in dal rešitev! A kaj, ko nimamo objekta, kjer bi
se mladi vozniki sploh lahko naučili avtocestne vožnje!
Ne premoremo avto-moto poligona, ki bi imel ravnino,
ki bi dovoljevala varno voziti 130 km/h in se naučiti
prehitevanja. Mlad voznik se mora take vožnje naučiti
sam na prometni avtocesti, pa naj se zgodi, kar se pač
zgodi. Vemo pa, da avto šola ne sodi v gost cestni promet,
ampak na ustrezne cestne poligone za šolo vožnje!
Matjaž Tomlje
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Naročniška služba:
jan@avto-sport.net
Letna naročnina (10 izvodov) znaša 29 EUR.
Postopek naročanja: z nakazilom naročnine na:
Fleetman d.o.o., Kadilnikova 1, 1000 Ljubljana,
IBAN: SI56 6100 0001 5999 818
Po plačilu prejmete račun po elektonski pošti.
Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost
(ur.l. RS št. 89/98) sodi mesečnik med proizvode,
za katere se obračunava DDV po stopnji 9,5 %.
Za vse prispevke veljajo avtorske pravice in so
zaščiteni. Nenaročenih rokopisov ne vračamo.
Vse pravice so pridržane. Ponatis celote ali
posameznih delov je dovoljen samo s pisnim
privoljenjem uredništva, enako kot vsako drugo
mehansko ali elektronsko razmnoževanje.
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vozniku olajša morebitno iskanje naslova v navigaciji ali
kakšne skladbe in podobno. Na voljo so takorekoč vsi
hišni varnostno asistenčni sistemi, tudi odličen napredni
asistent za prikolico.
Kasneje bo novi Q8 mogoče naročiti tudi s šibkejšim
motorjem 45 TDI z 231 KM in z bencinskim 55 TFSI s 340
KM. Seveda bo na voljo vroči SQ8, ki bo razvijal 435 KM.

zračno vzmetenje z dodatnim 9 centimetrskim odmikom
od tal in štirikolesno krmiljenje.
Notranjost je več ali manj popolnoma v slogu tistega, kar
je najprej predstavil A8, torej popolnoma digitalizirana z
dvema osrednjima zaslonoma v ospredju in še s tretjim,
ki zamenjuje klasične analogne merilnike. Zgornji
osrednji zaslon je središče funkcij, kot so navigacija, radio
in vsa druga multimedija, medtem ko spodnji zaslon
služi klimatski napravi in nastavitvam udobja. Nanj lahko
tudi s prstom pišemo in slednji prepozna pisavo, kar

Audi Q8
X6 in GLE Coupe sta dobila novega neposrednega
tekmeca iz Audijeve hiše. Q8, kupejevski SUV, bo pri
nas sprva na voljo zgolj v različici 50 TDI, za katero bo
potrebno odšteti vsaj 83.400 evrov.
Q8 je v primerjavi s sestrskim Q7 za 7 centimetrov krajši,
4 centimetre nižji in za 3,5 centimetrov širši, kar mu
daje bolj atletsko in športno postavo. Strešna linija je
kupejevsko odrezana in se strmo spušča v kratek zadek.
Kljub temu je na zadnji klopi za ta razred nadpovprečno
prostora, tako za kolena kot tudi za same glave potnikov.
Tudi prtljažnik s 605 litri je med večjimi. K temu doprinaša
trimetrska medosna razdalja, ki je enaka kot pri modelu
Q7, v primerjavi s katerim so tako le skrajšali prednji
in zadnji previs. Z agresivno in veliko, kar osemkotno
masko, Q8 napoveduje novi obraz družine Q, z detajli,
kot je črn pas na sredini zadka ne glede na izbrano barvo
karoserije, pa podoživlja tradicijo nekdanjih modelov.
Vizualna posebnost je tudi svetlobni pas, ki povezuje
luči na zadku in hkrati opravlja funkcijo zavorne luči, ki
sveti vzdolž celotnega zadka. V stilu pravega kupeja so
vsa vrata brez zgornjega okvirja, kar avtomobilu doda še
nekaj dodatne dinamike in prestiža.
Štirikolesni pogon je serijski, opcijsko pa sta na voljo
8 Avto+šport
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Suzuki Vitara

Hyundai Kona Electric
Hyundai je z električno Kono postal prva znamka, ki ima
v svoji ponudbi SUV-ja na električni pogon. Njegova
največja aduta sta doseg preko 400 kilometrov in cena
pod 30 tisočaki z vključeno subvencijo.
Kona tako kot prva združuje terenski SUV-videz z
elektrifikacijo. Na videz se opazno razlikuje od bencinske
predvsem po zaprti maski, bolj aerodinamično
futurističnih platiščih in po napisu electric na zadku
vozila. V notranjosti je ambient popolnoma samosvoj in
nima skoraj nič skupnega s klasično Kono. Tu tako izstopa
osrednja konzola, ki je močno dvignjena in tako dodatno
približana vozniku, pod njo pa je še dodaten odlagalni
prostor. Namesto prestavne ročice so na konzoli tipke D,
P, N, R, malo nižje pa so še stikala za električno zavoro,
vozne programe ter za gretje sedežev in volana. Nov je
tudi osrednji zaslon na vrhu armature, ki v osnovi meri 7
palcev, opcijsko pa 8. Notranjost si je poleg črne barve
mogoče omisliti v novi sivo-modri kombinaciji, medtem
ko je pri zunanjosti z dvobarvno streho skupaj na voljo
21 možnih barvnih kombinacij.
Električna Kona je na voljo v dveh različicah, in sicer
se prva ponaša z baterijo kapacitete 39,2 kWh, kjer
elektromotor proizvaja 136 KM, medtem ko druga,
močnejša 64 kWh zagotavlja 204 KM in realen doseg
preko 400 kilometrov. S šibkejšo baterijo naj bi v realnih
pogojih lahko dosegli do 312 kilometrov. Polnjenje
preko domače polnilnice bo manjšo baterijo napolnilo v
10 Avto+šport

dobrih šestih urah, medtem ko bo večja potrebovala preko
devet ur. Preko 100-kilovatne polnilnice je baterijo mogoče
do potankosti napolniti v dobrih 50 minutah.
Na voljo je 395 Nm že od samega starta, stotico pa doseže
v 7,6 sekundah. Močnejša Kona kljub 204 KM doseže
maksimalno hitrost 167 km/h, šibkejša pa je omejena na
155 km/h. Na voljo je od 34.800 evrov dalje, močnejša pa
od 41.000, a je potrebno odšteti še subvencijo v višini 7.500
evrov, kar pomeni vsaj 27.300 evrov za šibkejšo in vsaj
33.400 evrov za zmogljivejšo Kono Electric.

Suzukijeva Vitara je znamkin najbolje prodajan model
in hkrati velja za enega izmed najbolj popularnih SUVjev s štirikolesnim pogonom. V Sloveniji zaseda prvo
mesto med SUV-ji s 4WD in z več kot 700 prodanimi
primerki letno predstavlja več kot polovico Suzukijeve
prodaje.
Tokrat se kupcem predstavlja v rahlo osveženi četrti
generaciji, ki vizualno ne prinaša drastičnih sprememb.
Nova maska in prednji odbijač ter zadnje luči, opcijsko
v LED izvedbi, Vitaro malce pomladijo, dodali so ji tudi
dve novi barvi.
V korak s trendi stopa z naborom varnostnoasistenčnih sistemov, katerih prej ni bila deležna.
Tako so sedaj na voljo radarski tempomat s funkcijo
Stop & Go, sistem za prepoznavo znakov, sistemi za
preprečitev zapustitve voznega pasu in vijuganja po
cesti, sistem za prepoznavo vozil v mrtvem kotu in še
kakšen. Notranjost je tudi dobila nekaj posodobitev,
kot so bolj mehka armatura, nov 4,2-palčni opcijski
ekran med merilniki ter nove možnosti oblazinjenja,
tudi usnjenega.
Kar je morda najpomembnejše je to, da Vitara v
svoji ponudbi nima več dizelskega motorja, saj so
ga ukinili že pred pol leta. A kupci naj bi se tako ali
tako v 90 % odločili za bencinski 1,6-litrski atmosferski
motor, ki ga tudi ne bo več v ponudbi. Vitara bo tako
na voljo z dvema turbobencinskima motorjema, z
litrskim trivaljnikom z močjo 112 KM in z 1,4-litrskim
štirivaljnikom, ki dostavlja 140 KM. Oba sta na voljo s
štirikolesnim pogonom, za katerega se odloči večina
kupcev, in z izbiro 6-stopenjske avtomatike.
Cene za vstopni model se začnejo pri 14.950 evrih,
a cena povprečne Vitare z močnejšim motorjem, s
štirikolesnim pogonom in s srednjim nivojem opreme,
naj bi bila okoli 20 tisočakov.
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Opel Combo Life

Mercedes-Benz razred C
Najbolje prodajan Mercedesov razred C je po štirih letih v
svoji četrti generaciji prejel tako oblikovno kot tehnološko
osvežitev.
Ekipa Roberta Lešnika je svojo delo že v prvo opravila z
odliko, zato pretirano težkega dela ob osvežitvi niso imeli.
Malce drugačno sta oblikovana tako prednji kot zadnji
odbijač, na voljo so nove barve in platišča, nov pa je tudi
svetlobni podpis na zadnjih LED lučeh v obliki črke C, ki ga
nosi zgolj limuzinska izvedenka. Karavan, Coupe in Cabrio
so zanj prikrajšani, so pa vsi dobili osvežen dizajn prednjih
luči.
Veliko več novega je v notranjosti prenovljenega C-ja, kjer
je takoj opazen večji, predvsem širši osrednji ekran. Nov
je volanski obroč, kot ga poznamo iz večja E-ja in CLS-a,
kakor tudi opcijski digitalni merilniki, na voljo je večina
vseh asistenčnih sistemov, ki so bili prej na voljo zgolj v
razredu S in E, izboljšana je grafika vzvratne kamere, prvič
je v razredu C mogoče naročiti tudi masažne sedeže in
64-barvno ambientalno osvetljavo kakor tudi opcijsko
zračno vzmetenje Airmatic.
Motorna paleta ostaja bogato široka, na voljo je kar 9
različnih motorizacij. Najbolj zanimiva poleg priljubljene
220d bi znala biti 1,5-litrska bencinska izvedenka z oznako
C 200, kjer štirivaljnik razvija 184 KM, in ima ta še dodatno
pomoč z blago hibridno tehnologijo EQ Boost. Ročni
menjalnik s šestimi prestavami najdemo le še v najšibkejših
različicah, medtem ko so močnejše že serijsko opremljene
z 9-stopenjsko avtomatiko. Povsem osnovni model je na
voljo od 31.500 evrov dalje, a za spodobno opremljenega
bo potrebno odšteti vsoto med 40 in 50 tisočaki.
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Po Rifterju in Berlingu je na slovenske ceste zapeljal
še tretji član PSA-jeve družine manjših družinskih
dostavnikov, Oplov Combo.
Combo s svojo prostornostjo in praktičnostjo cilja
predvsem na aktivne družine, seveda pa bo s svojo
prostornostjo prepričal tudi obrtnike. Kasneje se
bo osebni različici pridružila tovorna verzija v vlogi
dostavnika. Combo je na voljo v dveh različicah, in sicer v
klasični, ki v dolžino meri 4,4 metra, pri podaljšani verziji
pa 4,75 metra. Prva nudi 597 litrov velik prtljažni prostor,
druga ponuja kar 850-litrskega. Pri obeh izvedenkah je
mogoče izbrati opcijska dodatna sedeža.
Na področju varnosti velja izpostaviti, da so sistemi za
opozorilo na nevarnost pešcev, samodejno zaviranje, za
zapustitev voznega pasu in za prepoznavo voznikove
utrujenosti del serijske opreme, na voljo pa so seveda
tudi tempomat, kamera za vzvratno vožnjo, parkirni
asistent, projekcijski zaslon in drugi.
Oplov Combo bo uporabljal znane PSA-jeve motorje,
tako bo dizelsko stran zastopal 1,5-litrski štirivaljnik s
55, 74 oziroma 96 kW, bencinsko pa 1,2-litrski turbak
z 81 in s 96 kW. Serijsko so motorji povezani z ročnim
šeststopenjskim menjalnikom, za močnejša motorja bo
opcijsko na voljo tudi osemstopenjski avtomatik.
Cene se začnejo pri 15.990 evrih za povsem osnovno
različico, medtem ko najbolje opremljena z dizelskim
motorjem in avtomatikom stane več kot 24.000 evrov.
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Najbolj iskana znamka je Toyota
Zavarovalnica Veygo je objavila seznam najbolj iskanih avtomobilskih znamk na iskalniku Google v zadnjih dvanajstih
mesecih in rezultati kažejo, da dominirajo azijski proizvajalci s Toyoto na čelu, ki je bila najbolj iskana v 57 izmed 171
držav, vključenih v študijo. Na drugo mesto se je uvrstil BMW, ki je prednjačil v 25 državah, tretji pa je Mercedes, ki je
bil najbolj popularen v 23 državah. Toyota je bila prav tako najbolj iskana na globalni ravni, saj je bila poguglana kar 7,8
milijonkrat na mesec, sledita ji Honda s 7 in Ford s 6,4 milijoni iskanj. Pri nas, v sosednji Hrvaški in domači Franciji so
uporabniki največkrat na spletu poiskali znamko Renault.

Volkswagnova SUV ofenziva

Konec oktobra je luč sveta ugledal Volkswagnov najmanjši SUV, T-Cross, ki je zaokrožil proizvajalčevo SUV paleto, ki jo pri
nas sestavljajo kompaktna T-Roc in Tiguan, sedemsedežni Tiguan Allspace ter prestižni Touareg, v Ameriki in na Kitajskem
pa še večjim družinam namenjena Atlas in Teramont. Toda Volkswagen napoveduje, da bo do leta 2025 po svetu ponujal
več kot 30 SUV modelov in posledično predvideva, da bodo ti predstavljali kar 50-odstotni delež vseh njihovih prodanih
avtomobilov. Predvsem veliko rast povpraševanja po SUV-jih pričakuje v Severni in Južni Ameriki ter na Kitajskem
Pomembno vlogo pri tem bo imel VW-jev prvi povsem električni SUV, I.D. Crozz, ki bo lansiran leta 2020. Ta model je tudi
del znamkine ofenzive na področju e-mobilnosti, ki bo do leta 2025 na trg pripeljala 20 novih električnih vozil.

Nov kralj Nürburgringa
Konec avgusta je brutalni Lamborghini Aventador SVJ s pomočjo svojega mogočnega dvanajstvaljnika s 770 konjiči in
patentiranih sistemov aktivne aerodinamike za doseganje brutalne zmogljivosti na zloglasnem zelenem peklu postavil
nov rekord za serijske avtomobile in s tem naslov odvzel Porschejevi rumeni beštiji 911 GT2 RS, ki je lanskega septembra
v prahu pustila prejšnjega šampiona, Huracána Performante. Sedaj so Nemci zopet prehiteli Italijane, saj je nov kralj
Nürburgringa, ki je 20,6 kilometrov dolgo stezo Nordschleife prevozil v času 6:40.3 minut, postal rdeče-črn Porsche 911
GT2 RS z rahlo predelano šasijo in aerodinamičnimi elementi s strani podjetja Manthey-Racing. Ta dosežek sicer ni preveč
presenetljiv, saj je lansko leto lansirana inačica GT2 RS s 700 konjskimi močmi, ki jih razvija 3,8-litrski motor, najhitrejša in
najzmogljivejša devetstoenajstica v zgodovini znamke iz Stuttgarta.

Nemški avto leta je Jaguar I-Pace
Žirija dvanajstih novinarjev je po opravljenih testiranjih 59 avtomobilov kot najboljšega izpostavila Jaguarjevo prvo
električno vozilo, sodobnega križanca I-Pace, ki je prejel laskavi naslov Nemški avtomobil leta. Pohvalili so predvsem
njegovo vozno dinamiko, zmogljivost in stil. I-Pace pa se medtem ni uvrstil med finaliste za nagrado Autobest 2019, kjer
žirija podeli priznanje za najboljšo izbiro pri nakupu avtomobila v Evropi. Letos so se med šest najmočnejših kandidatov
za zmago uvrstili: Citroën Berlingo/Peugeot Rifter/Opel Combo, Citroën C4 Cactus, Dacia Duster, Ford Focus, Kia Ceed in
Toyota Corolla. S tem je Citroën postal prvi proizvajalec v 18-letni zgodovini natečaja, ki ima v finalu dva svoja modela.
14 Avto+šport
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Fordovih 25 let v Sloveniji
Za Fordom v Sloveniji je uspešnih prvih četrt stoletja, ki so ga s sodelavci, poslovnimi partnerji, z mediji, ambasadorji in
s tujimi predstavniki slavnostno obeležili z dogodkom v prenovljenem salonu FordStore Summit avto. Le 400 trgovin
na svetu je ustvarjenih po tem konceptu, kjer je obisk doživetje, za obiskovalce pa je poskrbljeno na najvišjem nivoju.
Intuitivna orientacija avtosalona zagotavlja razdelitev v vsebinske cone, prijeten ambient pa ustvarja pogoje za boljšo
interakcijo kupcev z osebjem in blagovno znamko. Dvojni mejnik Forda v Sloveniji je izpostavil David Jurič, generalni
direktor Summit Motors Ljubljana, ki je preletel napredek Forda v svojih prvih 25 letih delovanja v Sloveniji. Fordovo
znamko v Sloveniji danes zastopa 17 trgovcev, 27 pooblaščenih serviserjev in 5 centrov za poslovne uporabnike, ki so v
tem času prodali preko 91.000 vozil.

suzuki vitara
oglas

Keizo Takahashi, Tomohiro Yoneyama,
Roelant de Waard, Jaka Kavčič, David Jurič

ČAS ZA
Opel praznuje 120 let
Opel, eden od avtomobilskih proizvajalcev z najdaljšo tradicijo na svetu, bo naslednje leto praznoval 120 let. Sophie Opel
je prisluhnila nasvetu sinov Carla, Wilhelma in Friedricha in se tako leta 1899 – štiri leta po smrti ustanovitelja podjetja
Adama Opla – odločila, da bodo začeli s proizvodnjo avtomobilov. Kar se je začelo v garaži v Rüsselsheimu na Majni s 65
ročno izdelanimi vozili Opel Patentmotorwagen “System Lutzmann”, je že dolgo nazaj preraslo v zgodbo uspeha z več
kot 70 milijoni izdelanih avtomobilov. Že od začetka je bilo Oplovo vodilo izdelovati avtomobile kar se da učinkovito in
tako zagotoviti, da bodo dostopni širši javnosti.
16 Avto+šport

MOČNEJŠA. DRZNEJŠA. ZASNOVANA ZA VSAKO AVANTURO.

Ste opravili delovne
obveznosti? Čas je, da osvobodite otroka v sebi in se prepustite igri! Uživajte v vsakem trenutku: energičen stil in
izvirna oblika lovita poželjive poglede na vsakem kilometru. Vedno na preži za dogodivščinami na cesti in izven nje.
To je vaš trenutek.
BREZPLAČNI INFO:

080 34 49

www.suzuki.si

facebook.com/suzukislo

instagram.com/suzukislovenija

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,8-7,085 l/100km in 131-174 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,00730,0245 g/km, trdi delci: 0,00035-0,00065 g/km, število delcev: 1,77-3,16 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in
specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem
SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične.

NOVOSTI
Ford Fiesta ST-Line Red in Black
Znamka modrega ovala je linijo opreme ST-Line prvič predstavila pred dvemi leti, ko so ugotovili, da si veliko potrošnikov
želi športen izgled modelov Ford Performance, a ne potrebujejo njihovih navitih motorjev in optimizirane šasije. In ker
je letos skoraj vsaka peta prodana Fiesta različica ST-Line, so pripravili dve še bolj vpadljivi inačici z unikatno dirkaško
navdihnjeno podobo. Za osnovo so vzeli dinamično Fiesto ST-Line in jo na nov nivo popeljali z rdeče-črno barvno
kombinacijo. Na voljo bosta dve možnosti – prva žari v odtenku rdeče z mat črnimi črtami, medtem ko pri drugi klasično
črno razblinjajo privlačni rdeči detajli. Oba modela sta prejela velik spojler, 17-palčna platišča z rdečimi poudarki in črna
zunanja ogledala z rdečo horizontalno pasico. Predelava je doletela tudi interier, kjer se ponovno družita črna in rdeča.

Jaguar F-Type Chequered Flag
Že od leta 1948, ko je svet spoznal model XK 120, športni avtomobili gradijo pomemben del Jaguarjeve identitete, zato je
prav primerno, da se svoji 70-letnici poklonijo z omejeno izdajo uspešnega atleta F-Type, ki je od lansiranja prejel že več
kot 170 globalnih nagrad. Inačica, poimenovana Chequered Flag, ki za osnovo jemlje kupe in kabriolet F-Type s stopnjo
opreme R-Dynamic, prinaša subtilne vizualne nadgradnje zunanjosti kot tudi na voznika osredotočene kabine. Športno
različico F-Typea si bo mogoče omisliti z 296-konjskim štirivaljnikom ali močnejšima turbopolnjenima šestvaljnikoma, ki
razvijata 335 in 375 KM. Vsi so sparjeni z 8-stopenjskim avtomatikom, ki moč pošilja na zadnji kolesni par.

Volkswagen Tiguan Offroad
Družini Tiguan, ki je pomemben steber VW-jeve SUV ofenzive, se je pridružil primerek Offroad, katerega ključni posebnosti
sta serijski štirikolesni pogon in tehnologija 4Motion Active Control, s pomočjo katere se aktivira vozne profile za različne
cestne razmere. Preko vrtljivega gumba na centralni konzoli vozniki tako lahko izbirajo med načini Snow, Offroad in
Onroad, glede na izbrano pa se prilagajajo vsi vozni in asistenčni sistemi, da zagotovijo optimalen oprijem tudi v slabših
razmerah. Poleg tega je Tiguan Offroad prejel še določene oblikovne elemente, zaradi katerih ga bomo zlahka ločili od
običajnih bratov. V oči takoj pade preoblikovan sprednji odbijač, ki je prejel srebrne aplikacije in se ponaša s 24-stopinjskim
vstopnim kotom. K robustnemu izgledu pripomorejo še v črno odeti strešni nosilci in zunanja ogledala, značke Offroad
in 18-palčna platišča. Vstopna različica terensko naravnanega Tiguana, za katero bodo Nemci zahtevali 40 tisočakov, bo
opremljena s 148-konjskim dizlom, ki deluje v sodelovanju s 7-stopenjskim avtomatikom in z vsekolesnim pogonom.

Porsche 935
Ikonski Porsche 935, ki je pred desetletji zmagoval na pomembnih svetovnih dirkah od Le Mansa dalje, še danes na
dražbah po svetu beleži visoke prodajne številke tja do 2 milijona evrov. Tudi sam športni oddelek Porscheja je zamikala
ideja, da ob 70-letnici naredijo popolnova nov dirkalni model z istim imenom 935 v izvedbi 77 vozil. Dirkalnik je s ceno
700.000 evrov razprodan. Namenjen je ljubiteljem stuttgardskega vzpenjajočega konja, ki imajo toliko pod palcem, da
si lahko privoščijo, da jim za vikend pripeljejo na dirkališče vozilo, s katerim si dajo duška. Avto sicer ni novotarija, gre za
preizkušen material iz motošportovega arzenala. 700 konjskih moči v obstoječi dirkalni šasiji iz zaloge, z aerodinamičnimi
spremembami, kot jih je posedoval zgodovinski 935. Izstopajo platišča, ki so na las podobna tistim iz starega dirkalnika
in dajo novemu dirkalniku patino legende.
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VOZNIKOVI MODNI DODATKI
Časomer Tag Heuer x Aston Martin
Aston Martin je na letošnjem ženevskem avtosalonu
naznanil partnerstvo z urarskim magnatom Tag Heuerjem,
in da bi skupaj dostavila res unikaten produkt, sta svojim
najboljšim glavcam zadala nalogo pripraviti časomer,
ki uteleša geometrijske oblike Astonovih poželjivih
športnikov. Vrhunec zapestne ure s ceno 6 tisoč bruseljčanov
je zagotovo v šesterokotnem vzorcu perforirana številčnica,
ki omogoča vpogled v precizen mehanizem, nekaj
posebnega pa sta tudi vrtljiva keramična luneta in usnjen
pašček, ki preko izrazitih linij izraža hitrost, ki je neločljiv del
Aston Martinovega DNK-ja.

Kolekcija I AM PANDA
Okoljsko in modno ozaveščeni vozniki bodo veseli
produktov nove slovenske znamke oblačil I AM PANDA,
katere poslanstvo je preko okolju prijaznih izdelkov
vrhunske kakovosti doseči boljši jutri. Panda gradi
most med planetom in potrošniki, saj jim omogoča,
da z vsakim nakupom pripomorejo k sajenju dreves,
kjer je to najbolj potrebno, in se na ta način borijo proti
nevarnemu krčenju gozdov in širitvi učinka toplogrednih
plinov, ki vplivajo na prav vse prebivalce Zemlje.

Časomer Breitling x Bentley
Pred petnajstimi leti, ko je Bentley finaliziral prvo generacijo
Continentala GT, je iskal partnerja, ki bi ustvaril luksuznemu
grand tourerju primerno uro, ki bi krasila njegovo armaturno
ploščo. Pri tem se je obrnil na švicarskega mojstra Breitlinga
in tako sta prestižni znamki nadaljevali sodelovanje, ki se
je sedaj rezultiralo v novi kreaciji, modelu Premier B01
Chronograph 42, ki očara s svojim brezčasnim športnoelegantnim dizajnom. Pod vpadljivo številčnico v odtenku
Bentleyjeve značilne zelene, ki jo je možno skombinirati
z usnjenim paščkom v istem odtenku ali zapestnico
v nerjavečem jeklu, se skriva Breitlingovo prvovrstno
avtomatsko gibanje s 70-urno rezervo navitja, ki ga povsem
razkriva transparenten hrbet ure.
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McLaren Speedtail

UNIJA
LEPOTE IN
ZMOGLJIVOSTI
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Dramatični Speedtail se ne bo v zgodovino zapisal zgolj kot najhitrejši in
najbolj aerodinamični McLaren, ampak tudi kot odličen primer, kaj lahko
avtomobilska industrija ponudi, ko brezkompromisno sledi ciljem lepote,
tehnologije in zmogljivosti na najvišjem nivoju.
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N

aslednje poglavje McLarnove modelne družine
Ultimate Series predstavlja mojstrovina z
imenom Speedtail, ki je sicer naslednik P1, a
se bolj kot po njem zgleduje po ikoničnem
McLarnu F1, ki je z lansiranjem leta 1993 na račun svoje
nore hitrosti postal prvi superavto na planetu, ki je
laskavi naslov najhitrejšega avtomobila ponosno nosil
več kot desetletje. Proizvajalec iz Wokinga je tako oživel
njegovo zasnovo s tremi sedeži, kjer pa v ospredju ni
samo ekstremna zmogljivost kot na primer pri modelu
Senna, ampak je še bolj kot moč pomembna prvovrstna
vozna izkušnja v luksuznem okolju, ki ga lahko lastnik
povsem personalizira svojim željam.

globokimi žepi, katero je sedaj z razkritjem finaliziranega
produkta tudi upravičil.
Speedtail je namreč znamkin najhitrejši in najbolj
aerodinamični cestno-legalni avtomobil, ki dostavlja še
ne videno mešanico ekstremne zmogljivosti in športnega
luksuza, katero so omogočili s številnimi inovativnimi
rešitvami, začenši s karbonskim monokokom, na
katerega so povesili izredno puristično, kar 5,1 metra
dolgo telesce, prav tako narejeno iz tega lahkega,
a trpežnega materiala. Oblikovanje je bilo povsem
podrejeno aerodinamičnim ciljem, zato je avtomobil
prejel kokpit v obliki solze, posebna aero pokrivala za

Ravno to je bil eden od razlogov, zakaj v P1 niso
vgradili treh sedežev z voznikom na sredini. Tako bi bil
onemogočen lahek vstop v vozilo. Sedaj to naj ne bi bila
več težava, ker Speedtail ne bo namenjen vsakodnevni
vožnji. Torej za milijarderje, katere v garaži čaka večja
zbirka avtomobilov. Ti so se za 106 ekskluzivnih enot z
vrtoglavo ceno 1,8 milijona evrov stepli že pred dvema
letoma, ko je McLaren zgolj naznanil projekt s kodnim
imenom BP23 in v nekaj besedah razložil, da bo šlo
za hibridni superavto s tremi sedeži. Očitno McLaren
uživa res visoko raven zaupanja med svojimi meceni z

prednja kolesa, vpadljiv strešni spojler in patentirana
zadnja krilca. Namesto klasičnih ogledal pa so postavili
digitalne kamere, ki se lahko skrijejo v karoserijo.
Že na daleč Speedtail deluje kot sofisticirana moderna
puščica, ki se lahko iz mesta izstreli s svetlobno hitrostjo.
Radikalni shujševalni režim je skupaj z dovršenim
aerodinamičnim paketom za minimalni zračni upor
dostavil prave predpostavke za vrhunsko zmogljivost,
katere je uresničila vgradnja več kot 1.000-konjske
hibridne pogonske enote. Skrajnost Speedtaila potrjuje
njegova najvišja hitrost 403 km/h, ki jo je mogoče doseči
v programu Velocity (po naše hitrost), ki optimizira motor,
prilagodi krilca, umakne stranske kamere, prav tako pa
zniža avtomobil za 35 milimetrov. Le 1.430 kilogramov
težki superavtomobil izpod rok McLarna iz mirovanja
do nore hitrosti 300 km/h potrebuje samo 12,8 sekund,
medtem ko je njegov predhodnik P1 za takšen podvig
potreboval 4 sekunde več. Da bi prenesle takšne
ekstremne pogoje, so pnevmatike P-ZERO posebej
razvili s tehnološkim partnerjem Pirellijem, zavorno moč
pa zaupali karbonsko-keramičnim zavoram.
Toda napredna vizija McLarna se ne konča tu. Kabina
Speedtaila, do katere se dostopa preko vrat v obliki
galebjih kril, je namreč umetnina sama po sebi s centralno
pozicioniranim voznikovim sedežem, tremi radodarnimi
zasloni in prvovrstnimi materiali. S poroko sodobne
tehnologije in izjemnega ročnega dela je britanski
proizvajalec luksuznih vozil možnosti personalizacije
popeljal na povsem nov nivo, zaradi česar bo prav vsak
Speedtail unikaten. Lastniki bodo lahko izbrali tudi na
novo zasnovan kompozitni material, ki kombinira titan
z ogljikovimi vlakni in tako pričara sijoči efekt kroma, ki
se odlično ujema z lahkim, a izredno nežnim usnjem,
narejenim le iz najboljših kož.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
26 Avto+šport

Avto+šport 27

Volkswagen T-Cross

VW-jev
najmanjši
SUV
Volkswagen je predstavil svojega
najmanjšega in najugodnejšega SUVja T-Crossa, ki bo pritegnil predvsem
mlade, po letih in po duši.

Š

tudije avtomobilske industrije
napovedujejo, da se bo v
obdobju 2017-2027 segment
tako
imenovanih
CUV-jev
(Crossover Utility Vehicles) oziroma
mestnih križancev kar podvojil in ker
si Volkswagen kot največji svetovni
proizvajalec vozil ne more privoščiti, da
bi izpustil svoj del donosne pogače, je
pripravil povsem nov globalni model, ki
bazira na Polu in posledično ne bo na
voljo s štirikolesnim pogonom, zato se bo
najbolj domače počutil med vijuganjem
po mestu.
Nemški Volkswagen je svojo SUV ofenzivo
pričel leta 2016 z novo generacijo
Tiguana, kateremu je naslednje leto
sledil bolj kompaktni T-Roc; takrat so
čez lužo prejeli 7-sedežnega Atlasa, v
Ljudski republiki pa njegovega brata
Teramonta. Marca se je poklonil novi
zastavonoša VW-ja, veličastni Touareg,
sedaj pa smo dočakali njihovega
najmanjšega in najugodnejšega SUV-ja,
ki stavi na kombinacijo stila, praktičnosti,
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Honda priporoča
olja in maziva

OGLAS
AS
moto
KRALJICA POTOVANJ

Gold Wing Tour DCT+Airbag

povezljivosti in ekonomičnosti. Glede na to, da so
T-Crossa hkrati razkrili na treh kontinentih – v Šanghaju,
Amsterdamu in São Paulu, lahko sklepamo, kako
pomemben je za prihodnost znamke.
Kot že rečeno, novi T-Cross bazira na Polovi platformi, ki
omogoča 2,56-metrsko medosno dolžino, kar je precej
radodarno, če v zakup vzamemo, da je avtomobil dolg
le 4,11 metra. Proizvajalec obljublja udobno namestitev
petih potnikov, ki bodo v prtljažnik lahko odložili od 385
do 455 litrov prtljage. Pri oblikovanju kabine sicer ni večjih
presenečenj, armaturna plošča ostaja zvesta zasnovi
Pola, bo pa na voljo več barvnih možnosti, s katerimi
bodo lastniki lahko personalizirali svojega T-Crossa.
Novi mestni križanec v svojem segmentu postavlja nove
standarde v mnogih pogledih, pri čemer je potrebno

izpostaviti njegovo široko paleto že serijsko dosegljivih
asistenčnih sistemov, običajno rezerviranih za
prestižnejša vozila, ki so sparjeni z VW-jevim najnovejšim
sistemom Infotainment, z induktivnim polnjenjem
pametnih telefonov in s kar štirimi USB priključki.
Toda največji atribut novega T-Crossa je nekaj drugega,
njegov sodoben mladostni stil, ki spredaj sledi
smernicam prestižnega Touarega, medtem ko na zadku
uvaja povsem nov dizajn luči, ki na račun svetlobne
pasice ustvarja širši videz vozila.
Atraktivnega urbanega SUV-ja si bo mogoče omisliti s
tremi bencinskimi motorji z razponom moči od 94 do
148 KM ter z enim dizlom, ki bo generiral 94 konjičev.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Gold Wing Tour

Gold Wing

Gold Wing Tour DCT+Airbag

POVSEM PRENOVLJENA 2018 HONDA GOLD WING
Na voljo v 3 izvedbah - Gold Wing, Gold Wing Tour in Gold Wing Tour 7DCT+Airbag.
Vrhunska tehnologija vam zagotavlja najudobnejšo vožnjo doslej. Legendarni 6-valjni
agregat je zdaj močnejši, ponuja različne načine vožnje Rider Modes ter sistem proti
zdrsu pogonskega kolesa HSTC. Obenem je Gold Wing občutno lažji in bolj dinamičen.
Bogata oprema vas bo razvajala v kraljevskem stilu - navigacijski sistem, patentirana
prednja vilica Double-Wishbone, elektronsko nastavljivo vzmetenje, Apple CarPlay™,
vzvratna prestava, tempomat, brezkontaktni ključ Smart Key, audio sistem, bluetooth,
električno nastavljiv vizir, …
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Generalni zastopnik in serviser

AS Domžale Moto center d.o.o.,
Blatnica 3A, 1236 Trzin | 01 562 37 00
www.ascenter.si | info@ascenter.si
Za napake v tisku ne odgovarjamo.

BMW X7

BMW-jev
gromozanski
SUV
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X7 je nov paradni konj bavarske družine X, ki bo
poskušal kupce pritegniti s spojem nastopaškega
videza, ekskluzivnosti in prostornosti BMW-jevih
luksuznih predstavnikov ter dinamičnih voznih
značilosti njihovih športnih terencev.
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O

blikovalske smernice za
najbolj prestižnega BMWjevega SUV-ja je postavila
lansko
leto
razkrita
študija Concept X7 iPerformance, ki
se je posluževala ozkih žarometov,
ogromnih ledvičk in vpadljivih platišč,
ki so svojo pot našli tudi v serijsko
vozilo. Nekateri bodo trdili, da je
zasnova največjega modela serije X,
ki v dolžino meri več kot 5 metrov,
preveč razvlečena in da proporcije
niso optimalne, vendar vsem okusom
tako ali tako nikoli ni mogoče ugoditi.
Vseeno lahko rečemo, da so bavarski
oblikovalci pripravili všečen paket,
ki svoje največje atribute skriva v
notranjosti.
Tam namreč v ospredje pride luksuzni
karakter vozila, ki bo lahko v največjem
udobju naokoli prevažal do sedem
oseb. Kabina X7 je tako deljena na tri
vrste, a pri BMW-ju obljubljajo, da tudi
zadnja sedeža, običajno rezevirana le
za otročaje ali pasje prijatelje, razvajata s prostornostjo,
klimo, z naslonjali za roke, držali za pijačo, USB priključki
in električnim upravljanjem. Ob njunem podrtju bo
v prtljažnik mogoče shraniti radodarnih 750 litrov
prtljage, če pa bo šla na izlet celotna družina, se bo
morala sprijaznti s 326 litri prostornine. V vsakem
primeru bodo potovali v prijetnem vzdušju na račun
velike steklene panoramske strehe in ambientalne
svetlobe. Če pa bo očka pogumen pri obkljukanju
dodatne opreme, bodo lahko uživali tudi v vrhunskem
zvoku, ki ga ustvarja dvajset zvočnikov premijskega
sistema Bowers & Wilkins, v čudovitih vonjavah, ki
jih pričara osem različnih parfumov paketa Ambient
Air, in v zabavnih vsebinah, ki jih predvajata zaslona,
integrirana v zadek prednjih sedežev.
No, tudi če denarnica tega ne omogoča, X7 že serijsko
prinaša celo paleto naprednih asistenčnih sistemov
za večjo varnost in udobje, katere se bo lahko
aktiviralo na velikodušnem 12,3-palčnem osrednjem
zaslonu, ki omogoča tudi upravljanje z glasom in
gestami. V kokpitu mu bodo družbo delali enako
velika prilagodljiva digitalna instrumentalna plošča,
multifunkcijski volan in head-up zaslon.
Mogočni X7, ki ga bodo proizvajali Američani v
tovarni Spartanburg, bo marca 2019 na trg lansiran
v štirih različicah: xDrive40i, xDrive50i, xDrive30d in v
najbolj zmogljivi M50d.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Audi R8

OSVEZŽENA
AUDIJEVA
IKONA
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R8, ikona znamke štirih krogov, ki že od leta 2006 množicam prikazuje dirkaški
duh Audija, je prejela temeljito osvežitev, ki prinaša še bolj našpičeno zunanjost,
zmogljivejše desetvaljne motorje in modificirano vzmetenje.

N

ajhitrejši Audi, ki je po besedah njegovih
stvariteljev rojen na dirkališču, a ustvarjen za
cesto, saj si z dirkalniki R8 LMS GT3 in R8 LMS
GT4 deli več kot polovico delov, je sedaj še
bolj vznemirljiv na račun nadgradnje pogonske enote,
prosto dihajočega desetvaljnika s prostornino 5,2-litra, ki
je na voljo v dveh variantah; klasični R8 V10 bo razvijal

562 KM, medtem ko bo močnejša inačica Performance
generirala 611 konjev, ki omogočajo naskok do 100 km/h
v 3,1 sekunde (spider bo desetinko sekunde počasnejši
kot kupe) in nadaljevanje pospeševanja do najvišje
hitrosti 331 km/h.
Nemci so hkrati posodobili vzmetenje športnega
dvosedežnika za doseg boljše stabilnosti, obljubljajo

pa tudi večjo preciznost krmilnega sistema in znatnejše
razlike med voznimi programi, katerim so se pridružili
trije novi – dry, wet in snow, ki prilagajajo delovanje
glede na specifičen teren in razmere. Poleg tega naj bi
gume nudile več oprijema in daljšo življenjsko dobo ter
omogočale kar pet metrov krajšo pot od 200 km/h do
popolne zaustavitve kot predhodnik.
Prenovljeni R8 pa že na daleč sporoča svoj drznejši
karakter z novo preobleko. Pogled pritegne predvsem
širša maska z novim prednjim splitterjem in zajetnejšimi
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režami za zajem zraka, videz pa zaključujejo 19-palčna
platišča, vendar bo mogoče poseči tudi po večjih in lažjih
20-palčnih različicah s petkrakim vzorcem. Novi modeli
R8, ki se bodo v evropske salone pripeljali v začetku
novega leta, se bodo med seboj razlikovali še glede na
pakete opreme in glede na številne personalizacijske
možnosti.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Porsche Panamera GTS

RAZŠIRJENA
PANAMERINA
DRUŽINA
Porsche je zmogljivostni paket GTS, ki stoji za Gran Turismo Sport, prvič
predstavil že daljnega leta 1963, pred sedmimi leti pa so ga prvič implentirali
na športno limuzino Panamero. Sedaj je čas za novo generacijo GTS, ki je prvič
doletela tudi karavansko sestro Sport Turismo.
40 Avto+šport

Avto+šport 41

“

ila
ž
u
r
rid DNJO
p
e
s
RA
ta
G
s
D
a
A
r
O
N
e
N
A
m
Č
T
a
A
A
n
R
Š
Pa I PRINA
,Z
i
O
J
n
I
i
S
ž
A
ru
, K LANO Š
E.
d
S
T
i
T
N
v
G
E
e
EM
TE
hej značko
L
Š
c
E
A
s
E
N
r
O
z
VN
Po
N
O
a
Č
I
K
t
I
e
M
L
l
at
INA ATNE OB
D
a
,
v
I
o
T
n
IK
OS
V
N
I
U
J
L
N
ZMOG ETENJE I
VZM

42 Avto+šport

S

rce nove Panamere GTS predstavlja štirilitrski
osemvaljnik, ki razvija 460 ponijev in 620 Nm
navora in je tako od predhodnika močnejši za 20
KM in 100 Nm. Na njegov račun obe Panameri
GTS v sodelovanju z 8-stopenjskim avtomatikom in
s štirikolesnim pogonom do stotke odpeljeta v le 4,1
sekunde in nadaljujeta pot do 290 km/h.
Poleg nadgradnje zmogljivosti inačica GTS prinaša še
dinamično naštelano šasijo, zračno vzmetenje, večje
zavore in seveda unikatne oblikovne elemente, ki
nakazujejo na posebnost avtomobila.
Novi Panameri GTS v celotno modelno družino uvajata
pomembno novost – head-up zaslon s številnimi
možnostmi konfiguracije, ki ključne podatke varno
projicira v voznikovo vidno polje.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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8

BMW serije 8 Cabriolet

ZGORAJ BREZ
44 Avto+šport

V letošnjem poletju je BMV oživil legendarno serijo 8 z razkritjem kupeja, ki
združuje odlično zmogljivost, emotivni dizajn in prvovrstni luksuz ter tako
predstavlja najboljše, kar bavarska znamka zmore. Sedaj je napočil čas za
drugega predstavnika – brezstrešno različico, kateri bo v kratkem sledil še
štirivratni Gran Coupe.
Avto+šport 45

R

avno v času, ko v roke lastnikov romajo prvi
primerki poželjivega kupeja serije 8, je BMW
svetu predstavil njegovega kabriolet brata, ki
raziskuje idealno kombinacijo dinamičnega
videza, ekskluzivnega značaja in športnih sposobnosti.
Pri oblikovanju Bavarci niso odkrivali tople vode, ampak
so sledili receptu, ki ga je začrtal prvi model z luksuzno
oznako 8, vendar lahko rečemo, da so elegantne linije
in vpadljiv zadek ob odstranitvi strehe še bolj stopili v
ospredje. V primeru slabega vremena bo ob pritisku
na gumb dovršen interier zaščitila mehka platnena
streha, ki se odpre oziroma zapre v 15 sekundah, a
samo do hitrosti 50 km/h. Oblikovalci so naštudirali, da

na karoserijo najbolj paše črna streha, a proti doplačilu
bo na voljo tudi bolj posebna opcija v antracitno sivi s
srebrnim efektom. Ob tem bo brezstrešnik ponujal kar
radodarnih 350 litrov prtljažnega prostora.
Dizajn zunanjosti, katerega je mogoče nadgraditi s
športnim paketom M, se harmonično zliva v kabino s
štirimi usnjenimi športnimi sedeži s funkcijo spomina in
z oblikovno zadržano, a vrhunsko izvedeno armaturno
ploščo, na kateri sedi 10,25-palčni osrednji zaslon, ki
se ga upravlja na dotik, preko gumba iDrive, gumbov
na multifunkcijskem volanu, lahko pa tudi z gestami in
glasom. Števci so seveda tudi digitalni in tako omogočajo
personalizacijo po željah voznika. K udobju bodo

pripomogle še številne funkcije, ki so, kot se za premijsko
serijo 8 spodobi, vključene že serijsko: odličen zvočni
sistem Bowers & Wilkins, brezžično polnjenje mobilca,
ventilacija in gretje sedežev ter volana, prostoročno
odpiranje in zapiranje prtljažnika…
Ob lansiranju v mesecu marcu 2019 bo luksuzni kabrio
na voljo v dveh inačicah: 840d xDrive in mogočnejši
M850i xDrive, katere osemvaljnik 530 konjskih moči na
cesto prenaša s pomočjo 8-stopenjske avtomatike in
štirikolesnega pogona. Bavarci na račun nizkega težišča,
optimalne razporeditve teže, lahke konstrukcije in
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aerodinamično optimiziranega telesca obljubljajo vozno
izkušnjo, ki požene kri po žilah. Svoje pripomorejo tudi
prilagodljivo vzmetenje M, različni vozni programi in
aktivni zaklep zadnjega diferenciala. Ob izbiri M-ovega
zmogljivega bencinarja bo privlačen nemški kabriolet
do 100 km/h pridirkal v zgolj 3,9 sekunde in nadaljeval
s pospeševanjem, vse dokler števci ne bodo pokazali
številke 250.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Ford GT Carbon Series

AMERIŠKI
ŽREBEC

Po tem, ko so pri Fordu ponosno naznanili, da bodo zaradi izjemnega
povpraševanja povečali in podaljšali začrtano proizvodnjo svojega žrebca
Forda GT, so ljubitelje znamke razveselili z novo posebno izdajo, ki bo
doma tako na dirkališču kot na običajnih cestah.

P

ri znamki modrega ovala so s proizvodnjo danes
ikoničnega modela GT pričeli leta 2005 v poklon
svoji stoletnici in historično pomembnemu
dirkalniku GT40, štirikratnemu zaporednemu
zmagovalcu najbolj zahtevne vzdržljivostne dirke na
našem planetu – 24 ur Le Mansa, katero so Fordovci
slovito dominirali konec 60. let prejšnjega stoletja. Druga
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generacija ameriškega superavta je luč sveta ugledala pol
stoletja kasneje, medtem ko se je njen dirkaški brat vrnil
na prizorišče francoske dirke in jo zaključil s prepričljivo
zmago v svojem razredu LMGTE-Pro. Skratka, sprva so
nameravali pripraviti zgolj 1.000 primerkov, da bi ohranili
ekskluzivnost vozila, vendar so nedavno proizvodnjo
zaradi tako velikega povpraševanja (slednje je presegalo

ponudbo 7:1) povečali za 350 enot in podaljšali za dve
leti. Vseeno bo potencialne kupce čakal rigirozen proces,
preden bodo izbrani in bodo z oddelkom Concierge
Service lahko začeli personalizirati svojega poželjivega
športnika, ki iz 3,5-litrskega turbopolnjenega šestvaljnika
iztisne več kot 600 konjskih moči in se katapultira do
najvišje hitrosti 347 km/h.

Izbrani skupini lastnikov Forda GT se bodo lahko pridružili
tudi tisti, ki jim je bila do sedaj običajna inačica premalo
vznemirljiva, dirkač GT Competition pa preveč hardcore,
saj so pri Fordu ustvarili zlato sredino. Posebna omejena
izdaja GT Carbon Series se namreč poslužuje ekstenzivne
uporabe karbona, na račun katerega se pohvali kot
najlažji član modelne družine, ki pa hkrati ohranja radio,
Avto+šport 49

klimo in infotainment sistem SYNC 3, zaradi česar se
uveljavi kot odličen spremljevalec tudi izven dirkalne
steze.
Na račun shujševalnih ukrepov, ki sestavljajo odstranitev
držal za pijačo in voznikovega odlagalnega predala ter
implementacijo karbonskih platišč, polikarbonatnega
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pokrova motorja in izpušnega sistema iz titana, so
avtomobil oskubili za 18 kg odvečne teže.
Mojstri divizije Ford Performance so tretjo unikatno
serijo modela GT hkrati oblekli v največ golega karbona
doslej, ki ga bodo kupci lahko kombinirali z vizualno
izstopajočimi kontrastnimi elementi v odtenku srebrne,

oranžne, rdeče ali modre, da bo pozornost pritegovala
kjerkoli se bo pojavila.
Prav tako dirkaško zasnovana je kabina, ki sledi karbonski
viziji zunanjosti in jo nadgrajuje z aluminijastimi
prestavnimi uhlji, unikatno značko ter s srebrnimi šivi, ki
krasijo v alkantaro odet volan in sedeža.

Prijave za lastništvo atleta GT Carbon Series, ki bo kot
najlažji Fordov superavto napadal dirkališča, a se udobno
peljal tudi izven njih, bodo pri detroitskem proizvajalcu
odprte do 8. decembra.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Test: BMW X3 M40i

ZA ZABAVE
ŽELJNE
SUV FRAJERJE
X3, kakršnega smo tokrat preizkusili na testu, po vsej verjetnosti ne bo prodajni
hit, saj se kupci v večini primerov pri takšnem SUV-ju odločijo za racionalen
2,0-litrski dizelski motor ali za še boljšega dizelskega trilitraša. Tisti neracionalni
in zabave željni bodo pač izbrali bencinarja s 360 konji.
52 Avto+šport
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B

MW-jev srednje velik SUV X3 je popularen
družinski avtomobil, ki je z novo generacijo prvič
na voljo tudi z oznako M40i, a bo takšen motor
v takšnem SUV-ju verjetno izbrala le peščica
ljudi. Tudi sam menim, da ta motor bolj paše v modele
M140i in M240i, saj sama narava in zasnova SUV-ja pač
ni in nikoli ne bo tako športna, kljub temu da se takšni
avtomobili radi pohvalijo z nazivom športni terenec.
No, a vseeno je X3 M40i dober pokazatelj, da se tudi
SUV lahko pelje dinamično in hitro. Seveda vse znotraj
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platiščem, izredno udobno križarjenje v načinu comfort.
Pri slednjem je tudi zvok motorja povsem zadušen,
medtem ko v načinu sport kar lepo hromi in poka iz
izpuha ob prestavljanju gor in dol. Najlepši zvok pa
ima takrat, ko je motor še hladen, takrat je izpušna
simfonija zares ostra in glasna. Zato sem tudi večino
časa prevozil v načinu sport, predvsem zaradi zvoka in
tudi nekako se mi ni zdelo primerno in smiselno testirati
varčno vožnjo in nizko porabo v avtomobilu s 360 konji.
Rezultat? Povprečna poraba med 13 in 14 litri goriva
na sto prevoženih kilometrov, nasmešek in občutek
zadovoljstva pa sta medtem na maksimumu. S previdno
in z varčno vožnjo se avtomobil da voziti tudi s porabo
nekaj malega pod 10 litri, a potem motor M40i v X3
izgubi svoj pomen in lahko svoje mesto le še prepusti
dizlu, ki bo v veliki večini še vedno tako ali tako zasedal
prostor pod motornim pokrovom.
Oblikovno tale različica M40i lepo izstopa od drugih
modelov X3, pa čeprav še vedno njeno oblikovanje ni
v nobenem pregledu presežek. Detajlov, ki izstopajo, je
dovolj. Na primer agresiven videz prednjega odbijača,
športni pragovi, 20-palčna platišča in modre zavorne
čeljusti in seveda zadek z dvema velikima izpuhoma
in značko M40i. Tradicionalni ledvički sta z drugo
generacijo postali še nekoliko večji, predvsem pa bolj
napredni. Namreč po potrebi se elektronsko odpreta, da
lahko hladen zrak hladi motor, kar je bilo v primeru M40i
stalnica. Ko pa je potreba po hlajenju motorja manjša, se
slednji zapreta, s čimer pripomoreta k boljši aerodinamiki

meja svojih zmožnosti in čeprav se zdi, da ima avtomobil
neskončen oprijem, hitro najdeš točko, kjer fizika
premaga moč in terensko zasnovo in tako avtomobil
lahko tudi uide iz nadzora kljub fantastičnemu
štirikolesnemu pogonu, ki sicer neprestano skrbi za
optimalen oprijem, pri čemer večji del moči vseeno
pošilja zadnjima kolesoma. Moči je v številkah za 360
konjskih sil in kar 500 Nm navora, ki so praktično na voljo
od samega starta. Tam pri 1.500 vrtljajih na minuto pa
res zagrabijo na polno. Do stotice se izstreli v manj kot
petih sekundah in kljub temu da tehta skoraj dve toni,
pospešuje bliskovito hitro tudi pri višjih hitrostih in tudi
zavirati zna močno in učinkovito na račun zmogljivejših
zavor M z modrimi zavornimi čeljustmi. Pohvaliti velja
tudi progresivni krmilni mehanizem, ki z dodajanjem
plina postaja vse trši. Odličen samodejni 8-stopenjski
menjalnik prestavlja povsem neopazno in tekoče, lahko
pa tudi sami poprimemo za obvolanska prestavna uhlja.
Za super lego med ovinki in stabilnimi pospeševanji
seveda stoji športno podvozje M s prilagodljivim
blaženjem, ki po eni strani nudi športno čvrsto vožnjo v
načinu sport in po drugi strani, kljub velikim 20-palčnim

‘‘

Vsi izbrani
materiali so
vrhunski,
ergonomija je
klasično bavarska,
ne izstopa
po dizajnu, po
kakovosti in
funkcionalnosti pa
je v samem vrhu.
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in posledično k manjši porabi goriva.
Če se preselimo še v notranjost vozila, hitro
opazimo, da se v ničemer ne razlikuje od tistih v
bolj plebejskih modelih. Vsi izbrani materiali so
vrhunski, ergonomija je klasično bavarska, ne
izstopa po dizajnu, po kakovosti in funkcionalnosti
pa je v samem vrhu. Sam bi le izbral kakšno
svetlejše oblazinjenje ali pa vsaj panoramsko
strešno okno. Testni primerek je bil namreč odet v
popolno črnino z nekaj alu vložki in modrimi šivi.
Mu pa zato na področju tehnike in varnostnih
pripomočkov ni manjkalo praktično nič. Osrednji
multimedijski sistem v velikosti 10,25 palcev je
mogoče upravljati na kar tri načine, in sicer na
dotik, preko osrednjega vrtljivega gumba ali kar
s kretnjami rok. Vozniku tudi ni treba pretirano
odmikati pogleda s ceste, saj ima na vetrobransko
steklo neposredno jasno in pregledno projekcijo
vseh potrebnih informacij o vožnji. Zelo dobro je
bil založen tudi seznam dodatne opreme, kjer velja
izpostaviti asistenčne sisteme, vrhunsko ozvočenje,
ogrevane sedeže in odlične prilagodljive LED
žaromete.
Takšen komplet na koncu nanese preko 93
tisočakov, a se da avtomobil z večjo mero
racionalnosti sestaviti tudi za bistveno manj. Če vas
zanima takšen motor in BMW-jeve zmogljivosti, X3
vsekakor ni pravi naslov. BMW ima v svoji ponudbi
veliko pravih športnih modelov kot tudi pravih
racionalnih SUV-jev.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Ustvarjamo
okusne
spomine
Nudimo odlične pice iz krušne
peči, domače testenine, jedi
z žara, malice in kosila ter
pregrešno dobre sladice.

Gostilna in pizzerija Jurček
Jurčkova 7, 1000 Ljubljana

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

šestvaljni, vrstni, turbobencinski
2.998 ccm
265 kW (360 KM)
500 Nm pri 1.520 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
4,8 s (0-100 km/h)
250 km/h

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

13,5 l/100 km
188 g/km
4.716 / 1.897 / 1.676 mm
1.885 kg
65 l
550 l
93.471 EUR

040 517 775; 01 428 06 70
www.gostilnica-jurcek.si

OLCE VIT

Test: Hyundai i30 Fastback Impression

Prelep sončen dan in potem ti pripeljejo še novega, snažno opranega in
pološčenega Fastbacka. Dan res ne more biti lepši. Kaj šele, ko se zapeljem, vse
je na svojem mestu, vse gre kot po maslu. In še občutek, da se pelješ v novem,
lepem in poskočnem kupeju. Kakšna »dolce vita«!

‘‘

Športno
opremljen je
voznikov prostor:
volanski obroč,
prestavni ročici
izza obroča,
pregledni
merilniki, kovinske
stopalke.

H

yundaijev
novinec
kupejevske
oblike
je
popestritev
za
oči.
Prekrasna sodobna oblika
in izbrana kovinska barva, ki se ji
dobro poda notranja obleka v črnem
usnju. Fastback z dolžino skoraj štirih
metrov in pol ni velik avto, spada
pa že v srednji razred. Za tistega, ki
mu ni do velikih kubičnih metrov
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uporabnega volumna za prevažanje
službenih tovorov, a s svojo drago
rad odpotuje na lepše, je to pravi
avtomobil. Pohvaliti je treba delo
oblikovalcev, ki so limuzinsko verzijo
tega priljubljenega modela uspeli
nadgraditi do te mere, da je ta
všečna in hkrati dovolj drzna. Ker so
glavni okras vozila lepa kolesa, so ga
polepšali z 18-palčnimi litimi platišči

in gumami 225/40 (skupaj 230 evrov
doplačila). Odlični bi-LED žarometi
so serijski, prav tako tudi dodatne
luči za osvetljevanje ovinka in LED
dnevne luči.
Športno opremljen je voznikov
prostor: volanski obroč z dvema
zavrtljajema in tri četrt, prestavni
ročici izza obroča, pregledni
merilniki,
kovinske
stopalke.
Navigacijski sistem z 8-palčnim
zaslonom je serijski že pri nižji
opremi Premium in je združljiv s
sistemoma Android Auto in Apple
CarPlay. Marsikateri voznik pa ceni
preprosto upravljanje z radiem in
s klimatsko napravo, oboje s po
dvema okroglima gumboma. Klop
je oblikovana za dva potnika, ozko
srednje naslonjalo je bolj primerno
kot naslon z utoroma za pijačo, zadaj
je tudi odprtina za daljše predmete
v prtljažniku. Ta del kabine je tudi
ločeno prezračevan. Glave potnikov
v kabini kupejevske različice i30 so
malo bližje ostrešju, še posebej na
zadnji klopi, največja pridobitev
enajst centimetrov daljše karoserije
pa je 450-litrski prtljažnik. S tem kupe
še dopolnjuje praktičnost, značilno
za i30 oziroma za vse petvratne

kombilimuzine spodnjega srednjega razreda. Pod trdo
ploščo prtljažnika so še skriti dovolj veliki prekati, povsem
spodaj pa je zasilno rezervno kolo.
Za pogon je odgovoren 1,4-litrski turbo bencinski
agregat s 103 kilovati. Spojen z brezhibno delujočim
sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom, ki ima
možnost prestavljanja na volanu, predstavlja precej
uigran par, kjer bo voznik dobil dovoljšnjo dozo dinamike
in občutek, da ne bo prevečkrat gost bencinskih servisov.
Poraba se presenetljivo giba tam nekje med šestimi in
osmimi litri, zato bo vožnja s 53-litrsko posodo lahko
razmeroma dolga. Pri tem velja izbrati še program vožnje
Eco, ki preuredi delovanje določenih sklopov tehnike.
Prav tako se i30 Fastback korektno športno trdo drži na
cesti, vendar je kljub temu vožnja uglajena in tiha. Vse
gre kot po maslu.
Kar me preseneti, je ugodna cena za najvišjo serijsko
opremo in tako lep avtomobil. Sicer smo ugodnih cen pri
Hyundayju vajeni, in to da s trgovcem ni kaj barantati, ker
popustov, ki jih nudijo drugi trgovci, pri razprodanemu
Hyundaju ni. Petsedežni kupe z najvišjo stopnjo opreme
Impression ponuja veliko za razumno ceno 21.890 evrov.

Tekst: Matjaž Tomlje, Foto: Jan Grobelšek

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

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.353 ccm
103 kW (140 KM)
242 Nm pri 1.500 vrt./min.
7-stopenjski samodejni
9,5 s (0-100 km/h)
203 km/h
7,2 l/100 km
125 g/km
4.455 / 1.795 / 1.425 mm
1.362 kg
53 l
450 l
27.020 EUR

Test: Dacia Duster Prestige 2WD

DUSTER
TUDI
BREZ
ŠTIRIKOLESNEGA
POGONA
DVIGA
PRAH
Tokrat smo preizkusili novega Dusterja v
različici brez štirikolesnega pogona in slednja
se je izkazala za morda celo boljšo izbiro.
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Če Duster
nima
štirikolesnega
pogona, še
nikakor ne
pomeni, da
ne zmore
zapeljati
izven urejenih
cestišč.

O

novem Dusterju
smo
zapisali
že veliko, tudi
na testu smo
ga preizkusili v različici z
močnejšim dizlom in s
štirikolesnim
pogonom,
pri čemer smo najbolj
pograjali prestavna razmerja
6-stopenjskega
ročnega
menjalnika. Slednji je imel v
kombinaciji s štirikolesnim
pogonom predvsem prvo in
drugo prestavo izredno kratko,
kar pride dejansko prav na
zahtevnem terenu, kjer voznik
pri nizki prestavi potrebuje
veliko navora, medtem ko se

prekratka prestavna razmerja
pri cestni vožnji, predvsem
v vožnji v mestu, izkažejo za
izredno nadležna in naporna
in je velikokrat celo bolje in
lažje speljati v drugi prestavi
kot v prvi. Zelo moteče je
tudi prestavljanje v nižjo, saj
se velikokrat zgodi, da ko
prestaviš na primer iz tretje v
drugo pri normalni hitrosti, se
obrati dvignejo, motor zatuli
in avto neprijetno cukne.
To je bila stalna praksa pri
vožnji Dusterja s štirikolesnim
pogonom, medtem ko Duster
z enakim motorjem, a s
pogonom na sprednji kolesi,

teh težav nima, saj menjalnik
ni znatno prilagojen terenski
vožnji
in
štirikolesnemu
pogonu, kar pripomore k
veliko bolj uglajeni, prijetni
in udobni vsakdanji vožnji.
In to da nima štirikolesnega
pogona, še nikakor ne
pomeni, da ne zmore zapeljati
tudi izven urejenih cestišč.
21-centimetrska oddaljenost
od tal tako Dusterju omogoča,
da zapelje čez večje kuclje
in luže, tako da se ni za bati,
da dvokolesni Duster ne

bi zadovoljil povprečnega
voznika, tudi ko bi se ta
odpravil iskati terenski izziv
na brezpotja, zato je dejanska
izbira štirikolesnega pogona
resnično vprašljiva.
Iz oblikovnega vidika se
pravzaprav ne razlikujeta,
z izjemo tega, da ima
štirikolesna različica na bočnih
okrasnih plastikah še značko
4WD. Na cesti Duster zgleda
moderno v temno modri
barvi, s 17-palčnimi platišči,
strešnimi nosilci, z visoko
masko in z atraktivnimi zadnjimi lučmi. Testna
različica je bila opremljena s paketom Prestige,
ki zajema cel kup opreme, od osrednjega
zaslona z navigacijo, do tempomata, parkirnih
senzorjev in vzvratne kamere. Notranjost
je v drugi generaciji veliko bolj moderno
zasnovana, čeprav je še vedno prisotno nekaj
trde plastike, kljub generalno izboljšanim
materialom. Pri novem Dusterju je sedaj
končno mogoče volanski obroč premikati tudi
po globini, pri čemer je iskanje popolnega
položaja za volanom zelo olajšano. K udobju
vožnje pripomore tudi naslonjalo za roko
voznika, česar Duster prej ni imel.
Podvozje je nekaj vmes med trdim in udobnim,
sedeži vsekakor nudijo premalo bočne opore, a
pod črto, pelje se dobro, in to je tisto kar šteje.
Motor je odziven in poskočen, nič kaj požrešen,
porabi pod 7 litri na sto in še z menjalnikom se
odlično ujame. Za vsega 20 tisočakov.

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
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štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.461 ccm
85 kW (115 KM)
260 Nm pri 1.750 vrt./min.
6-stopenjski ročni
11,8 s (0-100 km/h)
171 km/h

Tekst in foto: Jan Grobelšek
poraba
emisije CO2
mere
teža
posoda za gorivo
prtljažni prostor
cena vozila

7,0 l/100 km
115 g/km
4.341 / 1.804 / 1.693 mm
1.320 kg
50 l
467 l
20.300 EUR
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Test: Mazda3 G120 Revolution

MAZDINA
KLASIKA
Male limuzine, takšne kot je Mazdina trojka, so na cesti že skoraj prava redkost.
Po navadi jo večkrat srečamo v sport-kombilimuzinski izvedenki, a ravno Mazdina
trojka je tista, ki ji podaljšek na zadku morda celo bolj paše kot odrezan prtljažnik.

P

o navadi so manjše 4-vratne limuzine, izpeljane
iz hatchbakov, tretirane kot nekakšni grdi rački
in oblikovno ne delujejo najbolj prepričljivo
in proporcionalno, kar pa gotovo ne velja za
Mazdo3, saj z malce daljšim previsom zadaj od strani kar
močno spominja na večjo Mazdo 6, eno izmed lepših
limuzin. Seveda kratek pokrov prtljažnika razkriva, da gre
za manjšo trojko, ki je hkrati slaba točka tega avtomobila,
saj je posledično prtljažna odprtina zelo majhna in težje
dostopna. Oblikovno na cesti daje Mazda3 dokaj športen
vtis, še posebej z velikimi 18-palčnimi platišči in LED
svetili, a v sivi barvi karoserije deluje nekoliko zadržano.
Pravzaprav v ničemer posebej ne izstopa, a to kar
ponuja, je dobro zasnovano in funkcionalno. Na prvi
pogled notranjost deluje celo prestižno in se lahko prej
spogleduje s kakšnim Audijem A3, kot pa na primer s
Toyoto Corollo. Še posebej, če je Mazda3 opremljena s
paketom opreme Revolution, ki prinaša svetlo usnjeno
oblazinjenje ter gretje sedežev in volana, ki je z novo
generacijo postal še nekoliko bolj všečen in nadgrajen
z novimi tipkami. S prenovo modela so uvedli tudi
električno parkirno zavoro, s čimer so na medsedežni
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konzoli pridobili veliko prostora in ga tudi dodobra
izkoristili, medtem ko se mi oblazinjen del naslona za
roko zdi nekoliko preveč pomaknjen nazaj. Udobje
samih sedežev in nasploh ergonomija je ena boljših v
razredu in tudi po voznih lastnostih je Mazda3 v samem
vrhu med konkurenco.
Podvozje je naravnano prej čvrsto kot mehko, zato je
vožnja skozi ovinke dokaj stabilna, nikakor ne dinamična,
saj se v nosu še vedno vrti motor z veliko prostornino
dveh litrov brez pomoči turbin. Razvija 120 KM, a se
slednje občuti šele pri višjih vrtljajih. Pri nizkih je motor
pač atmosfersko len in slabše odziven, pri višjih pa
vsekakor preglasen, a bo zadovoljil povprečnega kupca

takšnega avtomobila. Prijetno presenečen sem bil nad
porabo, ki ni nikoli presegla 7,3 litra, kar je za dvolitrskega
bencinarja super rezultat.
Mazdin prodajni adut je tudi cena, saj za dobrih 20
tisočakov dobite praktično polno opremljeno manjšo
štirivratno limuzino, ki se pelje zelo dobro, se v notranjosti
celo spogleduje s premium razredom in na cesti s svojo
obliko izstopa iz množice dvignjenih mestnih križancev.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

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

štirivaljni, vrstni, bencinski
1.998 ccm
88 kW (120 KM)
210 Nm pri 4.000 vrt./min.
6-stopenjski ročni
8,8 s (0-100 km/h)
198 km/h
7,0 l/100 km
119 g/km
4.580 / 1.795 / 1.450 mm
1.205 kg
51 l
419 l
20.390 EUR

SECTOR 650, PATRICK DE GAYARDON.
650 SGE. NERJAVECE JEKLO.
KRONOGRAF. SAFIRNO STEKLO.
VODOTESNOST 100 M.

sectornolimits.com

slowatch.si
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givenchy
2s
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SEMA 2018

Navkljub že desetletje dolgemu zmanjševanju zanimanja proizvajalcev za
razstavljanje na avtomobilskih salonih, je bila letošnja izdaja dogodka SEMA
napokana do konca, saj ne gre za tradicionalni salon, kjer se radovedneži
spoznavajo z najnovejšo sijočo pločevino, ampak za javnost zaprt šov, ki
na ogled postavlja čisto vse, kar ponuja 38 milijard evrov vredna industrija
poprodajnega avtomobilskega trga.
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NAJVECJI
DOGODEK
V SVETU
TUNERSTVA
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N

a
111.000
kvadratnih
metrih
lasvegaškega kongresnega centra
so proizvajalci tekom štiridnevnega
dogodka predstavili več kot tri tisoč
novih inovativnih produktov. Poleg ustvarjalcev
raznolikih dodatkov so se šova udeležile tudi
nekatere največje avtomobilske znamke, izmed
katerih je najbolj oborožen prišel veliki trio iz
Detroita – Ford, General Motors in Fiat Chrysler
Automobiles.
Znamka modrega ovala je razstavila kar 24
različnih modelov, izmed katerih sta vrhunec
predstavljala Series 1 Mustang RTR in GT Carbon
Series. Prvi predstavlja najnovejši dodatek družini
Mustang, ki ga je Ford Performance pripravil
skupaj s šampionom v driftanju Vaughnom
Gittinom Jr. in z njegovim tuner podjetjem RTR
Vehicles, medtem ko je drugi primerek v karbon
oblečen športnik GT, ki je na račun shujševalnih
ukrepov sedaj bolj kot kdajkoli prej pripravljen na
spopad z dirkalno stezo.
Koncern General Motors je v primerjavi v svetovno
prestolnico zabave pripeljal manjše število
predstavnikov, izmed katerih so prednjačili tisti
z značko Chevrolet. Največ pogledov je pritegnil
konceptni eCOPO Camaro, električni drag dirkač
z več kot 700 konjskimi močmi. Domači publiki
so bile zelo zanimive tudi štiri predelane verzije
robustnega ameriškega pick-upa Silverada.
Veliko dozo vznemirjenja je ustvarila FCAjeva znamka Mopar z razkritjem ogromnega,
7,0-litrskega osemvaljnika, ki razvija magičnih
1.000 ponijev in 1.286 Nm navora. Pošasten motor,
zaradi svoje velikosti in zmogljivosti poimenovan
Hellephant, so vgradili v enega najbolj ikoničnih
vozil konglomerata Fiat Chrysler Automobiles – v
Dodge Chargerja z letnico 1968.
Poleg ameriških velikanov je šov za promocijo
izkoristila tudi južnokorejska Kia, ki je pokazala
kompaktno športno limuzino Forte GT ter precej
predelani verziji Stingerja in K900.
Vse to se je sicer dogajalo za zaprtimi vrati, vendar
so organizatorji po koncu štiridnevne razstave
poskrbeli tudi za občo javnost z visokooktansko
ekstravaganco SEMA Ignited, kjer so več tisoč
glavo množico zabavali pustolovska motokros
ekipa Nitro Circus, mojstri Formule Drift in Kiin
prihajajoč SUV Telluride, ki se je na posebej
ustvarjeni terenski progi spopadel z ovirami,
z vodo in s skoki. Publika je imela tudi redko
priložnosti videti stotine po meri narejenih vozil,
ki so se predhodno bleščala pod žarometi šova
SEMA.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

sony
ptic
Novi standard polnega formata
Novi
s povsem prenovljenim slikovnim senzorjem z osvetlitvijo iz ozadja in
sistemom za obdelavo slik za še višjo kakovost slik. Hitri hibridni AF s 693-točkovnim
faznim zaznavanjem in neprekinjeno fotografiranje do 10 sličic na sekundo.

Najboljši brezzrcalni kompaktni
sistemski fotoaparat polnega
formata za strokovnjake

A. C. S., d.o.o. • Ljubljana, Celovška cesta 108
tel. 01/5001587 • e-pošta: info@acssony.si
www.acssony.si
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“Sony”, “a” in njuni logotipi so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke korporacije Sony. Vsi drugi logotipi in blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

Riva 66’ Ribelle

RIVINA MO JSTROVINA

Novo poglavje v zgodbi navtične znamke Rive, poznane po celem svetu na
račun izjemno luksuznih in estetsko dovršenih plovil, je novi športni flybridge 66’
Ribelle, ki je svetovni debi doživel na najpomembnejšem dogodku pomorske
sfere – vsakoletnem cannskem sejmu, ki na francosko riviero pritegne skoraj
toliko svetovne smetane kot priznani filmski festival.
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N

ajnovejši predstavnik Rivine flote že s svojim
imenom (ita. upornik) nakazuje željo po
presegu kalupa in lahko rečemo, da so Italijani
z dizajnom res šli v novo smer. Gre sicer za
evolucijo oblikovalskega jezika, ki ga je lansko leto
uvedel veličastni odprti model 56’ Rivale, a večji Ribelle te
smernice interpretira na svež in izredno privlačen način.
Novi vstopni model Rivine linije športnih flybridgov
se želi kot novo merilo v svojem segmentu uveljaviti
s kombinacijo stila, funkcionalnosti in tehnologije, a
menimo, da bo pri tem podvigu njegov največji adut
ravno vpadljiv zunanji izgled. Ta uvaja nekaj povsem
novega – ladijski trup v nekonvencionalnem odtenku
safirja, a obenem ustvarja vtis brezčasne elegance, zaradi
katere bo prav tako atraktiven tudi naslednjih 50 let.
Aerodinamično oblikovan profil na nov nivo popeljejo
velike steklene površine na trupu in nadgradnji ter
izrazite zunanje linije z dodatki elementov iz poliranega
nerjavečega jekla in mahagonija, ki se poklanjajo
legendarni tradicije Rive.
Ko se gostje vkrcajo na dizajnersko 20-metrsko plovilo, se
najprej po stopnicah iz tika sprehodijo do velike ležalne
površine na krmi, ob kateri je pozicionirana bela zofa z
jedilno mizo za obedovanje na svežem zraku. Lahko se
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ustavijo že tu na kozarcu šampanjca, ali pa se povzpnejo
še višje do flybridga, kjer se predajajo sončnim žarkom
ali uživajo v vožnji, seveda ob predpostavki, da jim bo
lastnik želel prepustiti volan. Idilično mesto za sproščanje
na prostem predstavlja tudi premec, ki vabi s svojim
radodarnim, 7 kvadratnih metrov velikim loungeom, če
pa bodo temperature previsoke, bodo gostje zavetje
našli v razkošnem interierju plovila. Kokpit je povsem
v skladu z zunanjostjo, saj ga gradi kombinacija temno
modrih tkanin, bogatega mahagonija in sijočega
nerjavečega jekla, ki postavlja nove standarde odličnosti.
Poleg usnjene zofe v obliki črke L še en vrhunec prostora
predstavlja 2,05 metra visok strop, sparjen z velikimi
okni, ki se razprostirajo čez celotno površino in tako
poskrbijo za pravo mero naravne svetlobe. Tehnološko
čudo je medtem krmilna postaja, ki hrani vse nadzorne
in navigacijske sisteme, ki jih je mogoče upravljati preko
na dotik občutljivih zaslonov.
Utrujene goste bodo pod glavno palubo pričakale tri
kabine z lastnimi kopalnicami in prostorna kuhinja,
kjer si bodo pred spanjem lahko privoščili kozarček.
Oblikovalska filozofija pomorskega prestiža se nadaljuje
in višek doseže v suiti lastnika, ki je bolj podobna
vrhunskem apartmaju kot ladijski kabini. Vse uporabljene
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materiale so dostavile luksuzne znamke: za usnje sta
poskrbela vodilna italijanska ponudnika Penelopeoggi
in Mastrotto, oblazinjenje je zagotovila Mariaflora,
posteljnino pa Ivano Redaelli.
Novo mojstrovino izpod rok Rive, ki je hkrati novi
zastavonoša plovil iz Ferrettijeve ladjedelnice Sarnico,

bo poganjal par dvanajstvaljnih motorjev MAN, ki skupaj
proizvajata 3.100 KM in tako 66’ Ribelle omogočata, da se
v valove požene s hitrostjo do 37 vozlov.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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bigg-r.com

F1 - VN ZDA

KIMIJU
ZMAGA PO
PETIH LETIH,
LEWIS
BO NA
NASLOV
MORAL ŠE
POCAKATI
Dirka za VN ZDA je postregla z izjemno pestrim trobojem za zmago
med tremi ekipami, na koncu pa se je zmage veselil najpopularnejši
in najstarejši dirkač F1, Kimi Räikkönen s Ferrarijem, ki je na svojo 21.
zmago v karieri čakal več kot pet let in pol.
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sekundo zaostanka, medtem ko ju je dobrih 10 krogov
pred koncem že ujel Hamilton. Zadnjih 10 krogov smo
tako gledali pravi troboj za zmago med tremi top dirkači
in tremi različnimi dirkalniki, ki so bili tekom dirke vsak
na svoji, povsem drugačni taktiki. Na koncu pa so se vsi
borili za zmago znotraj dveh sekund. Hamilton kljub
povsem svežim pnevmatikam ni mogel resneje ogroziti
Maxa, čeprav se je za trenutek že zdelo, da je izkoristil
njegovo napako, a se je slednji vrnil ob Hamiltonov bok
in nekaj zavojev sta celo tudi odpeljala kolo ob kolesu.
A na koncu je Hamilton popustil in za nameček celo
zapeljal s steze in se tako moral zadovoljiti s tretjim
mestom. Na svoj peti naslov svetovnega prvaka pa bo
tako moral počakati vsaj še eno dirko.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC

F

inec je odlično delo opravil že na samem startu,
ko mu je uspelo iz drugega mesta prehiteti
vodilnega Hamiltona še pred prvim ovinkom.
Hamilton je v uvodnih krogih uspel držati stik z
Räikkönenom, a se mu nikakor ni mogel dovolj približati
in pripraviti napada. Vodilna dva sta vozila uvodni del
povsem na svojem nivoju, medtem ko sta tretji Bottas
in zadaj Ricciardo že zaostajala malo več. Vettel se je
ponovno zlomil pod pritiskom in se še enkrat letos
zavrtel ob prehitevanju, tokrat Daniela Ricciarda, in padel
na 13. mesto. Odličen je bil medtem na poti Verstappen,
ki je dirko začel iz oddaljenega 18. mesta.
Prvi razburljiv trenutek se je zgodil v 11. krogu, ko
je na stezo zaradi okvare Ricciardovega dirkalnika
zapeljal virtualni varnostni avto, kar so za menjavo
koles izkoristili pri Mercedesu in na postanek poklicali
Hamiltona. Slednji se je na stezo vrnil le 10 sekund za
Räikkönenom, a z že opravljenim postankom. Ko se je
dirka nadaljevala, je Hamilton 10-sekundni zaostanek z

novim kompletom koles hitro zaprl, a je bilo jasno, da
se bo moral do konca dirke v boksih ustaviti še enkrat,
saj gume nikakor ne bodo uspele zdržati 45 krogov.
Tako je bil ključni moment dirke prezgodnji postanek
Hamiltona in kasneje odlično zapiranje Räikkönena, ki
je Lewisa za seboj uspel zadržati še nekaj krogov, vse
do svojega prvega in edinega postanka. Medtem sta
oba prikazala odlično dirkaško predstavo in pravi šov za
gledalce. Ko se je Räikkönen vrnil na stezo, je bil njegov
zaostanek za vodilnim Hamiltonom dobrih 17 sekund in
tako je nekaj krogov tudi ostalo. Šele ko so Hamiltonu
začele popuščati pnevmatike, je Räikkönen začel voziti
malo agresivneje in je tako svoj zaostanek zmanjšal na 10
sekund, preden je Hamilton še drugič zapeljal v bokse.
Medtem je vodstvo ponovno prevzel Räikkönen, na
drugem mestu pa se je vozil že Max Verstappen, ki je
dirko začel šele kot 18. Slednji je s pnevmatikami dobro
delal celotno dirko in na koncu ni imel težav držati
stika z Räikkönenom. Še več, približal se mu je celo na

Rezultati VN ZDA:
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1.

Kimi Räikkönen
Ferrari

4.

Sebastian Vettel
Ferrari

7.

Carlos Sainz
Renault

2.

Max Verstappen
Red Bull Racing

5.

Valtteri Bottas
Mercedes

8.

Sergio Perez
Force India

3.

Lewis Hamilton
Mercedes

6.

Nico Hulkenberg
Renault

9.

Brendon Hartley
Scuderia Toro Rosso
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F1 - VN Mehike

MAXU ZMAGA,
LEWISU 5. NASLOV,
DANIEL ŽE 8. LETOS
ODSTOPIL
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Z dirko za VN Mehike je odločeno letošnje prvenstvo med Hamiltonom in
Vettlom, medtem ko boj za konstuktorski naslov med Mercedesom in Ferrarijem
ostaja še odprt. Zmage v Mehiki se je drugič zapored veselil Verstappen, naslova
svetovnega prvaka pa Hamilton, ki je v cilj pripeljal za obema Ferrarijema.
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‘‘

Po končani dirki je
Vettel stopil do
Hamiltona, mu pred
publiko čestital in
se mu zahvalil za
športno rivalstvo.

R

ed Bull je bil celoten dirkaški vikend občutno
hitrejši od preostalih ekip, saj je tempo že
na prostih treningih diktiral Verstappen pred
Ricciardom, a se je najboljšega startnega položaja
na koncu veselil Daniel, s čimer je preprečil, da bi Max
postal najmlajši dirkač, ki bi začel dirko iz prvega mesta.
Ricciardu se start ni posrečil najbolje in tako je Verstappen
nemudoma prevzel prvo mesto, mimo Avstralca pa je
švignil tudi Hamilton iz tretjega mesta. Verstappen se je
počasi začel oddaljevati od Hamiltona na drugem mestu,
ki mu preprosto ni mogel slediti, za njem pa so v koloni
vozili Ricciardo, Vettel, Bottas in Räikkönen. Ferrarija sta
za nekaj trenutkov tudi prevzela vodstvo, medtem ko so
pri Red Bullu in Mercedesu s postankom in z menjavo
koles že opravili. Verstappen je tako s svežim kompletom
drvel po stezi in hitro ujel Kimija, ki je takrat vozil na
drugem mestu, mimo katerega je prišel brez težav. Prav
tako Hamilton in Ricciardo nista imela večjih težav ob
prehitevanju Räikkönena. Preden bi Verstappen ujel tudi

Vettla, je slednji zapeljal v bokse in se na stezo vrnil zelo
konkurenčen, saj je uspel prehiteti tako Ricciarda kot
tudi Hamiltona. In ko je kazalo, da je najkrajšo potegnil
Räikkönen na šestem mestu s poznim postankom, so se
začele težave obeh mercedesov z obrabo pnevmatik.
Tako je Ricciardo uspel prehiteti Hamiltona za drugo
mesto v 47. krogu, krog kasneje je moral premoč
Räikkönenu priznati še Bottas in pri Mercedesu so oba
dirkača poklicali še na dodaten postanek, s čimer sta se
na stezo vrnila na petem in šestem mestu. 10 krogov
pred koncem je moral ob stezi zaradi okvare že osmič
letos parkirati svoj dirkalnik Daniel Ricciardo, ki je tako
drugo mesto prepustil Vettlu, tretje pa je osvojil Kimi
Räikkönen.
Lewis Hamilton je v cilj pripeljal kot četrti in si dve dirki
pred koncem sezone že zagotovil 5. naslov svetovnega
prvaka, četrti z ekipo Mercedes.

Tekst: Jan Grobelšek, Foto: ISC

Rezultati VN Mehike:
1.

Max Verstappen
Red Bull Racing

4.

Lewis Hamilton
Mercedes

7.

Charles Leclerc
Sauber

2.

Sebastian Vettel
Ferrari

5.

Valtteri Bottas
Mercedes

8.

Stoffel Vandoorne
McLaren

3.

Kimi Räikkönen
Ferrari

6.

Nico Hulkenberg
Renault

9.

Marcus Ericsson
Sauber
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Pred zaključkom v Valencii so se najhitrejši dirkači sveta pomerili na naporni,
tritedenski azijski turneji, ki se je začela z dirko za VN Japonske, na kateri je Marc
Marquez osvojil naslov svetovnega prvaka in tako postal najmlajši sedemkratni
šampion v zgodovini, obenem pa se je s petim naslovom med elito izenačil
z idolom Mickom Doohanom. V svetovnem prvenstvu se lahko pohvali z 69
zmagami, s 115 uvrstitvami na stopničke in z 78 najboljšimi startnimi položaji,
kar je absolutni rekord.

MotoGP - VN Japonske, Avstralije in Malezije

SVETOVNI
PPRVAK
JE ZNAN
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četrto, a za kaj več je zmanjkalo gume: “Če ne bi imel
težav z gumami, bi bil povsem v ospredju,” je dejal
dirkaški doktor. Azijsko turnejo so dirkači razreda
motoGP nadaljevali na Phillip Islandu, kjer je dogajanje
popestrilo deževje, kateremu se je najbolje zoperstavil
Marc Marquez in osvojil že peti zaporedni startni položaj
na Phillip Islandu ter petega v letošnji sezoni. Družbo
v prvi vrsti sta mu delala Maverick Viñales in Johann
Zarco. Zanimivo dirko za VN Avstralije na Phillip Islandu
je dobil Viñales, ki je moštvu Yamahe privozil prvo
zmago po več kot letu dni suše. Drugo mesto je osvojil
Andrea Iannone, tretje pa Andrea Dovizioso, ki je tako
povečal prednost v boju za drugo mesto, saj je Rossi
končal na šestem mestu. Dirka se je začinila v petem
krogu, ko je prvič na dirki vodstvo prevzel Dovizioso,
ki je prehitel Marqueza. Tega je takoj za tem prehitel še
Miller in svetovni prvak je padel na tretje mesto, ko ga je

V

deželi vzhajajočega sonca je bil z najboljšim
štartnim položajem Andrea Dovizioso na dobri
poti, da prepreči osvojitev naslova svetovnega
prvaka Marcu Marquezu na domači dirki
za moštvo Honda, a to mu ni uspelo, saj je Marquez
kljub šestemu startnemu mestu dirko zaključil kot prvi.
Peti naslov med elito je Španec osvojil v predzadnjem
krogu, ko je Dovizioso storil napako in odstopil. Mesto
na stopničkah sta si tako prisvojila še Cal Crutchlow na
drugem mestu, tretji je bil Alex Rins. Četrti je bil Valentino
Rossi, ki je dirko začel odlično, saj je v uvodnem krogu
pridobil kar štiri mesta in se z devetega povzpel na
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nič hudega sluteč na ciljni ravnini v zadek zadel Johann
Zarco. Marquez je imel preveč poškodovan motocikel,
da bi lahko nadaljeval z dirko in je že tretjič v karieri
na dirki za VN Avstralije zabeležil ničlo. A Španec se ne
obremenjuje s prekletstvom avstralske dirke, saj je le dirko
prej v Motegiju potrdil naslov svetovnega prvaka: “Če
tudi naslednjo sezono osvojim naslov v Motegiju in nato

vknjižim nič točk v Avstraliji, brez oklevanja podpišem
ta dogovor,” je dejal vselej nasmejani Španec, ki mu
nasmeška z obraza ni izbrisala niti kazen v kvalifikacijah
za VN Malezije, zaradi katere je namesto s prvega mesta
dirko začel s sedmega. Obtožili so ga neodgovorne in
počasne vožnje na stezi in oviranja drugega dirkača. Da
je polž počasen, o tem se strinjamo vsi, da pa je počasen
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Marquez? Sepang International Circuit je prizorišče
zadnje dirke na letošnji azijski turneji, ki se je začela pred
več kot mesecem dni na Tajskem in kljub zahtevnim
razmeram na vselej nepredvidljivi sepanški stezi se je
najbolje znašel nihče drug kot novi-stari svetovni prvak
Marquez, kjer je v kraljevskem razredu motoGP slavil že
svojo deveto zmago v tej sezoni. Na zmagovalnem odru
sta pristala še Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) in Johann
Zarco (Monster Yamaha Tech 3), ki kljub izgubljeni bitki
za drugo mesto ni kazal znakov razočaranega dirkača.
Najizkušenejši dirkač v karavani Valentino Rossi (Movistar
Yamaha MotoGP), ki je od samega začetka narekoval
ritem in imel štiri kroge pred koncem zmago praktično v

žepu, pa je v enem od ovinkov storil napako, ki ga je stala
prvih 25 točk v letošnji sezoni svetovnega prvenstva.
“Bil je dober dvoboj z Marquezom, a zame tudi velika
bolečina, ker se je tako končalo,” je razočaran Rossi, ki je
končal na predzadnjem, 18. mestu z velikim zaostankom.
Razočaran je tudi Jorge Lorenzo, ki je izpustil že četrto
zaporedno dirko v svetovnem prvenstvu razreda
motoGP, potem ko še vedno ni popolnoma okreval po
poškodbah stopala in zapestja in zagotovo si ni zamislil,
da bo na tako zelo klavrn način končal kariero pri moštvu
Ducati.

Tekst: Jana Mihor, Foto: ISC

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

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

