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Iznajdljivi Slovenceljni

Slovenci smo veliki ljubitelji avtomobilov. Od plemenitega 
Antona III barona Codellija, sicer rojenega v Neaplju, do 
Johanna Pucha, graškega avtomobilskega tovarnarja, 
Slovenci vozimo lepe, hitre in drage avtomobile. Poleg 
dveh izumiteljev Codellija in Pucha iz Ptuja, imamo tudi 
danes avtomobilske izumitelje in proizvajalce, kot sta 
Igor Akrapovič s svojimi svetovno znanimi izpušnimi 
cevmi in Mišo Zornik s svojimi keramičnimi sklopkami in 
z zavorami. Da ne govorimo o kopici tovarn, ki izdelujejo 
avtomobilske dele za svetovno avtomobilsko industrijo.
Codelli in Puch sta imela lepe avtomobile, a davkov 
na avtomobile nista plačevala, ker jih takrat ni bilo. 
Slovenska oblast pa danes kaznuje avtomobil z 
nesramno visokimi davščinami. Za najdražje avtomobile 

je treba primakniti požrešni državi kar 73 % od že tako 
velike osnovne cene avtomobila. Avtomobiliste kaznuje 
še z neverjetnim davkom na goriva, saj cena bencina pri 
arabskih prijateljih stane 30 centov, pri nas pa skoraj evro 
in pol. Če to po domače izračunamo, je to 500% pribitek.
A Slovenci so iznajdljivi ljudje. Malokdo plača 73 % 
davščin za avtomobil. Eni odprejo podjetje za posojanje 
avtomobilov v tujini in registrirajo avto v tujini in ne 
plačajo niti 1 % dajatev, ker se pri podjetjih za posojanje 
DDV obračuna, posebnih davkov, kot so pri nas davek 
na motorna vozila, pa v tujini ne poznajo. Nekateri 
začasno registrirajo vozila v Švici, kjer se tako ne plača 
nobenih dajatev in se lahko tako vozijo do dve leti. Če 
avtomobil stalno registrirajo v Švici, je DDV tam 8 %. 

Tako vidimo v Sloveniji lepe in prestižne avtomobile s 
švicarskimi, slovaškimi ali z nemškimi tablicami, v njih 
pa so naši dobri slovenski avtomobilski zaljubljenci. Tudi 
drugače se znajdejo. Slamnato evropsko podjetje proda 
vozilo fizični osebi v Sloveniji. Fizični osebi se na rabljen 
avtomobil ne zaračuna davek. Ta fizična oseba proda 
vozilo brez davka končnemu kupcu in ta se lepo vozi z 
slovenskimi tablicami, brez težav. Slamnato podjetje in 
slamnati slovenski prodajalec, ponavadi iz druge bratske 
republike, pa čudežno izginejo. To je sicer kriminal, a vrli 
dacarji tem goljufom niso kos.
Če bi bila država v službi naroda, bi za avtomobiliste 
zagotovo kaj naredila, jim prisluhnila. A kaj ko imamo 
samo pogoltno državo in pokvarjene uradnike, ki so jim 

davki vedno prenizki in samo stiskajo davčni primež. 
Iznajdljivi slovenski avtomobilisti pa se znajdejo in država 
zaradi ekstremno visokih davkov izgubi kar zajetno 
količino denarcev tistih, ki registrirajo avtomobile v tujini. 
Oblast, ukinite davek na motorna vozila in kasirajte DDV 
in državni proračun bo imel presežek!

Matjaž Tomlje
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Vse pravice so pridržane. Ponatis celote ali 
posameznih delov je dovoljen samo s pisnim 
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DOMAČE NOVOSTI

Skoraj 40 let je že od tedaj, ko so pri Mercedesu prvič 
predstavili legendarnega terenca razreda G. Po vseh 
teh letih manjših izboljšav in posodobitev je napočil 
čas za povsem novo, šele drugo generacijo te svetovne 
avtomobilske ikone, ki ostaja zvesta svojim prvotnim 
koreninam.
Pa saj je še zmeraj tak, kot pred 40 leti, boste rekli. V veliki 
meri to drži, in to je bil tudi cilj Mercedesovih oblikovalcev 
in inženirjev, da ohranijo stilsko škatlasto obliko in 40 let 
stare oblikovne linije. Robert Lešnik je dejal, da če se 
razlik med prejšnjo in novo generacijo ne opazi, potem 
so dobro opravili svoje delo. Dejstvo je, da je v osnovi 
razlik malo, a ostro oko vseeno lahko opazi, da je G v 
novi generaciji postal veliko bolj moderen in oblikovno v 
koraku s časom, a je hkrati nesporno ohranil svojo stilsko 
prezenco. Za modernejši videz poskrbijo novi okrogli 
žarometi, ki hkrati svetijo tudi kot LED dnevna svetila, 
oblika spodnjega odbijača in sama osrednja maska v 
stilu dizajna Panamericana s pokončnimi kromanimi 
lamelami. Na zadku je nova oblika zadnjih luči, brisalec 
za steklo pa je po novem skrit za rezervno gumo, ki je 
ikonično še vedna pripeta na prtljažnih vratih.
Poleg osnovne oblike je še kar nekaj stvari ostalo 

nespremenjenih. To so na primer zunanji tečaji vrat, ki se 
še vedno zapirajo bolj delavsko, mehanski zvok zaklepa 
in odklepa, plastične kljuke, okrasne letve vzdolž vozila in 
smerniki na robu motornega pokrova, ki se iz varnostnih 
razlogov v primeru morebitnega trčenja s pešcem po 
novem skrijejo v karoserijo.
V prav vse smeri je novi G pridobil nekaj milimetrov, s 
čimer so uspeli prostornost na zadnji klopi povečati za 
kar 15 centimetrov, če vzamemo v obzir prostor za noge. 
Izboljšali so tudi njegove terenske sposobnosti, kot sta 
vstopni in izstopni kot, bočni nagib ter brodenje po 70 
centimetrov visoki vodi. K temu prispeva tudi dodatni 
6-milimetrski višji odmik karoserije od tal v primerjavi s 
predhodnjim modelom. Še vedno so tu trije 100-odstotni 
zaklepi diferenciala in reduktor. Novi G je po novem lažji 
za dobrih 170 kilogramov, kar bo poleg bolj toge šasije 
in neodvisnega vzmetenja na prednji osi pripomoglo k 

Mercedes-Benz razred G
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boljšim voznim lastnostim.
Največjo posodobitev novi G skriva v notranjosti, ki 
je namreč modernizirana v slogu sorodnih prestižnih 
modelov. To pomeni, da ima volanski obroč iz S-classe, 
dva velika osrednja 12,3-palčna zaslona, serijsko usnjeno 
oblazinjenje, številne varnostno-asistenčne sisteme, strop 
v alkantari, skratka vse najboljše in najkakovostnejše, kar 
znamka premore. Ohranili so tudi prepoznavno ročko za 
sovoznika na desnem delu armaturke.
Sprva bo razred G na voljo v inačicah 500 in 63 AMG. 
Kasneje se bosta ponudbi pridružila dizla, najprej 350d, 
nato še 400d. Za model 500 s 310 kW bo potrebno 
odšteti vsaj 149.990 evrov, za brutalnega 63 AMG-ja s 
430 kW pa vsaj 216 tisočakov.

Avto+šport  7  



Hyundai je v svoje prodajne salone pripeljal osveženo 
drugo generacijo svojega drugega najmanjšega v 
ponudbi, modela i20.
Pri Hyundaiju pravijo, da je novi oziroma posodobljeni 
i20 postal pametnejši, varnejši in privlačnejši. Ponaša 
se z vidno predrugačenim zadkom, kjer je največja 
sprememba v obliki prtljažnih vrat, ki po novem nosijo tudi 
registrsko tablico. Slednja je bila namreč pred prenovo 
nameščena v spodnjem odbijaču, ki je po prenovi tako 
tudi sam dobil novo obliko, ravno tako so novi žarometi 
na zadku, ki lahko svetijo tudi v LED tehniki. Sprednji 
del je nekoliko manj očitno posodobljen, a tam vseeno 
najdemo modernejšo kaskadno masko. V ponudbi so 
tudi številne nove barve in platišča. Opcijsko je na voljo 
dvobarvna karoserija, kar doprinese kar 17 različnih 
barvnih kombinacij. Dotik barvne personalizacije je 
prisoten tudi v kabini, kjer lahko kupec izbira med tremi 
različnimi barvami okrasnih elementov.
V osnovi se v kabini ni veliko spremenil, je pa po novem 
na voljo 7-palčni barvni ekran na dotik, z navigacijo 
in vso multimedijo ter s podporo aplikacije Apple 
CarPlay in Android Auto. Na voljo so tudi nekateri 
varnostno asistenčni sistemi, združeni pod paketom 
Smart Sense. Slednji prinaša tehnologije, kot so sistem 
za preprečevanje naleta, sistem za nadzor voznikove 
zbranosti, sistem za samodejni preklop dolgih in kratkih 
luči. Novi i20 je na voljo zgolj z dvema bencinskima 

motorjema, dizelskih tokrat v ponudbi ni več. Kupec lahko 
tako izbira med 1,25-litrskim atmosferskim motorjem v 
konfiguraciji s 55 oziroma z 62 kW in prisilno polnjenim 
litrskim motorjem z močjo 74 oziroma 88 kW. Prvi je 
povezan z ročnim 5-stopenjskim menjalnikom, medtem 
ko je drugi v osnovi sparjen s 6-stopenjskim, opcijsko pa je 
na voljo tudi dvosklopčni 7-stopenjski avtomatik.
Paketi opreme ostajajo štirje, Life, Comfort, Style in 
Premium, cene pa se začnejo pri 10.990 evrih z vključenim 
popustom za najosnovnejšo različico in se povzpnejo vse 
do 17.840 evrov za najbolje opremljeno izvedenko.

DOMAČE NOVOSTI

Hyundai i20

8  Avto+šport

Kia je v preteklih dneh v svoje salone pripeljala novega 
Ceeda tretje generacije. Novinec ima poleg lepotnih 
popravkov in tehnoloških dodatkov tudi malce 
spremenjeno ime, opustil je namreč apostrof v besedi 
Cee’d in je sedaj samo še Ceed, seveda zapisano v 
novem tipu pisave. Ceed je eden ključnih Kiinih igralcev, 
o čemur priča tudi dejstvo, da so jih vse od leta 2006 
izdelali že preko 1,2 milijona. Pri nas je Ceed v 11 letih 
našel 15.000 novih kupcev, preko 2.700 so ji prodali 
samo v letu 2009, s čimer so takrat po prodaji prehiteli 
tudi sicer najbolj priljubljenega golfa. Z novo generacijo 
so opustili trivratno inačico, njeno ime ProCeed pa so 
prenesli na izvedenko shooting brake, ki se ponudbi 
pridružuje skupaj s športno inačico GT v prihodnjem 
letu, medtem ko bo klasični karavan prišel že čez mesec 
dni.
Novi Ceed povzema nekatere linije iz Kiine zastavonoše 
Stinger, kar je opazno predvsem na prednjem delu. Prvi 
splošni vtis vseeno daje občutek, da Kiini oblikovalci niso 
želeli pretiravati z izstopajočim dizajnom in so se odločili 
za nekakšno bolj umirjeno obliko, ki naj bi bila po željah 
Evropejcev. Ceed je namreč povsem evropski avto, 
tam je zasnovan in proizveden in tudi prodaja se zgolj 
na tej celini. Z novo generacijo je postal nižji in širši ter 
ima daljši zadnji previs, s čimer je pridobil na prostornini 
prtljažnega prostora, ki sprejme po novem 395 litrov, 
karavan pa kar 625. 
Novi model serijsko prinaša dnevne LED luči v obliki 
kock ledu, ki so se sedaj iz spodnjega odbijača preselile 
v same žaromete. Ceed je dobro založen tudi na 
področju varnostnih pomagal. Serijsko tako vsebuje 
sistem za samodejno zaviranje v primeru naleta, sistem 
za prepoznavo utrujenosti voznika, samodejni preklop 
luči in sistem za opozarjanje proti zapustitvi cestišča. 
Občuten napredek je tudi v sami kabini in v izbranih 

materialih. Stikala so tako sedaj na otip še bolj prijetna in 
kakovostna, plastika na sploh ne predstavlja motečega 
faktorja, na armaturi so jo celo opremili z umetnimi šivi. 
Osrednji zaslon se je preselil na sam vrh armature, stikala 
zanj in za klimatsko napravo so oblikovalci prestavili 
nekoliko višje, s čimer so v spodnjem delu pridobili 
dodaten prostor za shranjevanje, kamor so dodali še dve 
12V vtičnici, USB-režo in AUX-vhod.
V ponudbi so zaenkrat štirje motorji, trije bencinski in en 
dizelski. Vstopni motor je 1,4-litrski bencinski atmosferec 
z močjo 100 KM, drugi v ponudbi je 1,0-litrski turbo 
bencinar z močjo 120 KM, povsem nov v ponudbi pa 
je 1,4-litrski T GDi motor s 140 KM. Na dizelski strani 
je v ponudbi nov turbo dizel z 1,6 litri prostornine v 
izvedenkah s 115 in 136 KM. Z močnejšimi motorji 
je mogoče kombinirati tudi samodejni 7-stopenjski 
menjalnik. Vstopna cena se prične pri 12.990 evrih.

Kia Ceed
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Focus je v svojih treh generacijah v obdobju 20 let po 
svetu našel 16 milijonov kupcev, sedaj pa stopa pred njih 
v svoji četrti generaciji tehnološko izpopolnjen, tako na 
področju varnosti kot same vozne dinamike in v razredu 
postavlja nove standarde.
Pri Fordu pravijo, da je vozna izkušnja tako temeljito 
izboljšana, da se novi Focus s svojo vozno dinamiko in z 
udobjem v vožnji uvršča v vrh razreda. In absolutno se, 
kar je potrdila naša krajša testna vožnja do Vipave po stari 
ovinkasti cesti. Z vožnjo in s samo nastavitvijo podvozja 
je navdušila že nova Fiesta, Focus pa vozno izkušnjo s 
sistemom neodvisnega zadnjega vzmetenja s stalnim 
nadzorom blaženje popelje še na višjo raven. Serijsko so 
prav vsi Focusi opremljeni s stikalom za izbiro voznega 
programa, kjer so na voljo programi normal, sport in eco. 
Pri terensko naravnani različici Active, ki se bo ponudbi 
pridružila spomladi v prihodnjem letu, bosta na voljo še 
dva programa: slippery za terene z nevarnostjo zdrsa in 
trail mode za mehak in makadamski teren.
Novi Focus je na voljo v 13 barvah in v že prepoznavnih 
izvedenkah Trend, Titanium, ST-Line in prestižni Vignale, 
ki se ponudbi pridružuje z malce zamude. Oblikovno je 
nova generacija največ sprememb prinesla na zadku 
vozila, kjer so povsem nove luči in velik napis Focus 
na sredini zadka, ki dodatno poudari širino vozila in 
prinaša v dizajn nekaj dinamike. Dodelan je seveda tudi 
sprednji del z novo masko luči in z odbijačem. Luči so 
v osnovi halogenske, mogoče pa je izbrati prilagodljive 
LED žaromete. Tudi notranjost je povsem nova, in sicer 
zasnovana po vzoru tiste iz Fieste. Na vrhu armature je 
tako prosto stoječ ekran v velikosti največ 8 palcev in z 
vmesnikom SYNC 3, ki je seveda kompatibilen z Applom 
in Androidom. Digitalnih merilnikov v ponudbi ni, je pa 
premierno pri Fordu na voljo projekcijski zaslon, ki je 

eden izmed večjih na trgu, a je veliko bolj elegantna 
direktna projekcija podatkov na vetrobransko 
steklo. Dimenzijsko so pridobili na medosju kar pet 
centimetrov, kar se najbolj pozna pri prtljažnem 
prostoru pri karavanu, ki pogoltne kar 608 litrov 
prtljage, medtem ko hatchback nudi povprečnih 375 l.
Na voljo je osem motornih različic, na bencinski strani 
sta večkratni nagrajeni 1,0 EcoBoost v inačicah s 85, 100 
in 125 KM in 1,5-litrski EcoBoost v varijanti s 150 oziroma 
s kar 182 KM. Na dizelski strani sta 1,5-litrski EcoBlue, ki 
razvija 95 in 120 KM in dvolitraš z močjo 150 KM. Skoraj 
pri vseh, razen pri najšibkejših različicah, je mogoča 
tudi izbira samodejnega 8-stopenjskega menjalnika, 
ki je zapakiran v vrtljiv gumb v stilu Land Roverja ali 
Jaguarja. Za vstopni model je potrebno odšteti vsaj 17 
tisočakov, medtem ko najbolje opremljene različice 
celo presežejo mejo 30 tisočakov.

Ford Focus 
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Prenekateri gledalec francoske dirke Formule 1 v Le Casteletu je bil pred dirko presenečen, ko se je neznani pilot pripeljal 
po zraku in na ciljni ravnini pozdravil gledalce. Res neverjetno. In pilot tega neznanega letečega predmeta je tudi njegov 
avtor, svetovni prvak v jet ski dirkah Franky Zapata, ki je na mali bord, na katerem stoji, namestil štiri male reaktivne turbine, 
ki skupaj razvijejo 1.000 konjskih moči. Poganja jih navaden petrolej ali dražje jet gorivo. Razvil je elektronsko upravljanje 
z algoritmom, ki mu je delalo največ težav ob razvoju. Sedaj leteči bord enostavno upravlja z ročnim daljincem, na račun 
katerega lahko vsakdo z malo treninga uporablja ta leteči predmet. Trenutno je domet dosti omejen, vendar ob hitrem 
razvoju kmalu ne bo treba v šolo ali službo z avtom, ampak bo mogoče zajahati bord in priti na svojo destinacijo v nekaj 
minutah ter se tako samo posmehniti znancem v avtomobilski koloni.

Pri Porscheju so prišli do zaključka, da v svoje avtomobile ne bodo več vgrajevali dizelskih pogonskih enot in se bodo 
namesto tega raje osredotočali na razvoj elektrificiranih modelov. Do leta 2022 bodo tako v e-mobilnost investirali 
skupno več kot 6 milijard evrov. Prvi povsem električni Porsche prihaja naslednje leto z modelom Taycan (prej znanim 
kot Mission E), pri znamki pa ocenjujejo, da bo do leta 2025 vsak drugi Porsche hibrid ali električar.

Porsche in dizelski motorji

Revija Avto+Šport je bila priča obisku slavnega avtomobilskega oblikovalca Giorgetta Giurgiara pri vodstvu torinskega 
oblikovalskega studia Italdesign, ki ga vodi Jörg Astalosch. Italdesign je leta 1968 ustanovil oblikovalec Giurgaro in inženir 
Mantovani, leta 2010 pa sta ga prodala Lamborghiniju, ki deluje v sklopu Audija. Giurgiaro je podjetje zapustil leta 2015 
in danes oblikuje avtomobile pod znamko GFG Style skupaj s svojim sinom Fabriziom. Giurgiaro je pripeljal pokazati 
gospodu Astaloschu njegovo novo električno limuzino z imenom Sibylla, katere zasnovo je predstavil na letošnjem 
avtosalonu v Ženevi. Vozilo s kitajsko platformo in z električno tehnologijo, ki razvija 400 kW moči in je nov oblikovalski 
presežek, nam je podrobno predstavil kar sam veliki dizajner.

ZANIMIVOSTI

Defibrilator CardiAid AED

Ko se ustavi motor avtomobila znate ukrepati. Kaj pa, ko se ustavi srce? Z današnjim načinom življenja lahko doživimo 
nenaden zastoj srca kadarkoli in kjerkoli. Simptomi so največkrat neznačilni in jih ne prepoznamo, včasih pa do zastoja 
pride celo brez očitnejših opozorilnih znakov. Tudi, če okolica hitro pokliče reševalce, ti potrebujejo 15 minut ali več, da 
prispejo do pacienta, zato je bližina dostopnih defibrilatorjev (AED) ključnega pomena. V prometu se lahko pogosto 
znajdemo v položaju, ko je potrebna uporaba defibrilatorja. Prometne nesreče, vročina, izčrpanost, stres in še mnogi 
drugi dejavniki so lahko povzročitelji nenadnega srčnega zastoja, zato se moramo zavedati nujnosti nameščanja AED 
enot in drugih pripomočkov v vsa prevozna sredstva, da lahko hitro in učinkovito pomagamo. CardiAid AED zagotavlja 
najbolj učinkovito defibrilacijo z bifazičnim elektrošokom in tako pacientu pomembno poveča možnost preživetja 
in nezmanjšano kakovost življenja po preživetju nenadnega srčnega zastoja. Zaradi svoje enostavne uporabe in 
avtomatskega vodenja skozi celoten postopek oživljanja je primeren za vsakogar, ki želi pomagati sočloveku. 

Zapata Flyboard
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Giurgiaro in Italdesign
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Škoda Kodiaq RS

Renault K-ZE

Pri Renaultu so napovedali novega križanca K-ZE, ki bo želel očarati z ugodno ceno, dinamičnim stilom in električnim 
pogonom. Novi brezemisijski model, za katerega obljubljajo doseg 250 km, bo na voljo na globalnem trgu, vendar bo 
sprva zapeljal le na Kitajsko, kar je povsem logično, saj gre za največje in najhitreje rastoče tržišče za električna vozila na 
svetu. Francozi so poleg napovedi svežega cenovno ugodnega križanca obljubili tudi elektrifikacijo svojih obstoječih 
modelov; v Evropo bodo leta 2020 zapeljale hibridne in priključno hibridne verzije Clia, Megana in Capturja.

NOVOSTI

Glede oblikovanja avtomobila, ki se je dokazal kot najhitrejši 7-sedežni SUV, ki je premagal stezo Nordschleife, ni večjih 
presenečenj. Na veliko telesce Kodiaqa so Čehi povesili drznejšo obleko z vpadljivimi 20-palčnimi platišči in s poudarki 
v svetleči črni barvi, pod pokrov motorja pa vtaknili poskočen 2,0-litrski dizelski motor z 240 konji in s 500 Nm navora, 
ki deluje v povezavi s 7-stopenjskim avtomatikom in štirikolesnim pogonom. Notranjost je prav tako prejela športen 
dotik s školjkastimi sedeži in z atraktivno rdeče-črno barvno kombinacijo, že serijsko pa bo kupce Kodiaqa RS razvajala 
virtualna instrumentalna plošča z dodatnim športnim voznim programom kot tudi sistem Dynamic Sound Boost, ki 
poskrbi za športnejši zvok motorja. oglas petrol
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Paleti Volvovih novih vozil, ki so v zadnjih letih prispevala k preporodu znamke, se pridružuje robustna različica družinskega 
karavana V60, ki je sposobna zapeljati tudi na zahteven teren mrzlih švedskih pokrajin. To ji omogoča 75 milimetrov višji 
odmik od tal, serijski štirikolesni pogon, posebni off-road vozni program in raznoliki sistemi za pomoč pri vožnji. V60 
Cross Country pri tem ni izgubil prefinjenosti serije V60, temveč je le prejel dodatno mero vsestranskosti, nadgrajeno z 
Volvovimi dobro poznanimi varnostnimi tehnologijami, vključno z nagrajenim sistemom City Safety, edinim asistentom 
na trgu, ki zaznava pešce, kolesarje in večje živali za izogib morebitnemu trčenju. Karavan s karakterjem terenskega vozila 
bo ob lansiranju na voljo z bencinarjem T5 in dizlom D4, kasneje pa bo sledil tudi priključni hibrid.

Po uspešnemu hatchbacku i30 N se je na staro celino v športni različici N odpravil njegov kupejevski brat Fastback, ki so 
ga pri Hyundaiju razkrili na prav poseben način. Za njegov volan sta namreč sedla profesionalna dirkača ekipe Hyundai 
Motorsport Gabriele Tarquini in Thierry Neuville, ki sta ga na Danskem prignala do njegovih meja. Za prvega petvratnega 
vročega kupeja segmenta C, ki je prejel mnoge izrazite oblikovne elemente oddelka N, kot so strešni spojler, zadnji 
difuzor, dve izpušni cevi in črna satasta maska, bosta na voljo dve različici 2,0-litrskega turbopolnjenega motorja, ki brni 
tudi v modelu i30 N. Močnejša, ki razvija 272 konjskih moči in 353 Nm navora, bo do stotke poskočila v 6,1 sekunde, obe 
pa bosta pospeševali do 250 km/h in bosta opremljeni s petimi različnimi voznimi programi.

Hyundai i30 Fastback N

Kia ProCeed

Kiin ProCeed je športno-elegantni karavan, ki ga opredeljujejo čudovita zaobljena streha, mišičaste proporcije in nov 
svetlobni podpis. Povsem novi model družine c’eed, ki so ga pri Kii narisali in razvili v Evropi izključno za naš trg, sledi 
oblikovalskim smernicam študije Proceed Concept, ki je lanskega septembra nakazala vizijo podaljšanega hot hatcha, 
ki dinamičnemu stilu dodaja praktičnost karavana. Sicer bo na račun karoserijske oblike shooting brake malce trpela 
prostornost na zadnjih sedežih, toda kupejevska strešna linija res pričara privlačen izgled avtomobila, ob tem pa prtljažnik 
dostavlja radodarnih 594 litrov prostora. Dinamično Kio ProCeed, ki bo na voljo le v športni preobleki GT-Line ali kot pravi 
zmogljivostni model GT, bodo v slovaški tovarni začeli proizvajati novembra, v prodajne salone pa bo prišla v prvem 
četrtletju leta 2019, seveda z značilno 7-letno garancijo.

NOVOSTI

Volvo V60 Cross Country

Najbolje prodajani poltovornjak v Evropi, ki sliši na ime Ranger, je zaživel v robustni zmogljivostni inačici Raptor, ki so jo 
Fordovci na ogled postavili na salonu gospodarskih vozil IAA v nemškem Hannovru. Drzni novi model je razvil oddelek 
Ford Performance, zato je bila nadgradnja zmogljivosti neizogibna; Raptorja poganja 2,0-litrski dizel z dvema turbinama, 
ki razvija 210 konjskih moči in 500 Nm navora, deluje pa v sodelovanju z 10-stopenjskim samodejnim menjalnikom. 
Ranger je v novi inačici postal bistveno bolj pripravljen na premagovanje zahtevnega terena z izredno vzdržljivo šasijo, z 
dodelanim vzmetenjem, amortizerji in gumami ter s kar šestimi voznimi programi, na račun katerih se uveljavi kot popoln 
sopotnik za vznemirljivo off-road dirkanje. Svoj pečat je divizija Ford Performance pustila tudi v interierju vozila, ki je prejel 
posebne sedeže, zasnovane za pravšnjo podporo ob hitri in poskakujoči terenski vožnji, kot tudi estetsko všečne usnjene 
poudarke in modre šive.

Ford Ranger Raptor
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Kolekcija Ferrari x Loro Piana x Berluti

Pri znamki poskakujočega konjiča so v sodelovanju z 
luksuznima znamkama Loro Piana in Berluti pripravili 
kolekcijo elegantnih oblačil in modnih dodatkov za 
vožnjo v njihovih impresivnih športnih avtomobilih. Linija 
obsega vse od kombinezona in puloverja do čelade, 
rokavic, šala in čevljev, za katere obljubljajo odlično 
funkcionalnost in udobje. Sicer je kolekcija zaživela za 
opremo lastnikov spektakularne Monze, a ker bo teh zaradi 
njene ekskluzivnosti le peščica, bodo nakup omogočili tudi 
navadnim smrtnikom, zaljubljenim v produkte Ferrarija.

Miza Lamborghini Aventador

Najnovejši produkt poljskega oblikovalskega podjetja 
Design Epicentrum, ki za ljubitelje avtomobilizma ustvarja 
edinstvene zofe in pisalne mize, je za osnovo vzel divjega 
Lamborghini Aventadorja. Njegov oranžni obraz je postal 
temeljni del izredno zanimive mize, ki pa na račun ročne 
izdelave, številnih personalizacijskih možnosti in omejene 
proizvodnje 44 kosov sploh ni poceni; Poljaki bodo zanjo 
zahtevali desetino cene pravega Aventadorja, kar nanese na 
zajetnih 30 tisoč evrov.
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Ura TAG Heuer Formula 1 Bucherer

Švicarski mojstri TAG Heuerja so v sodelovanju s 
podjetjem Bucherer, z enim največjih ponudnikov 
prestižnih časomerov in nakita svetovno znanih znamk, 
za ljubitelje motošporta ustvarili moderno, precizno in 
trpežno zapestno uro, ki jo je navdihnil svet Formule 1.
Športna-elegantna kreacija z vpadljivo modro številčnico 
in vrtljivo luneto je na voljo s paščkom iz nerjavečega 
jekla, ki ga je mogoče zamenjati z gumijastim za 
doseg pravega izgleda v katerikoli situaciji. Za pogon 
luksuznega produkta, ki je ekskluzivno na voljo v spletni 
trgovini Bucherer v zameno za nakazilo 1.850 evrov, 
skrbi avtomatski mehanizem z 38-urno rezervo navitja.

VOZNIKOVI MODNI DODATKI

OGLAS
AS
moto

Pustolovščina vas čaka.

Odpeljite jo z novo Africo Twin Adventure Sports.

Honda priporoča
olja in maziva

Generalni zastopnik in serviser

Za napake v tisku ne odgovarjamo.

AS Domžale Moto center d.o.o.,
Blatnica 3A, 1236 Trzin | 01 562 37 00 
www.ascenter.si | info@ascenter.si

Avto+Sport - 215x290 - CRF1000L Arica Twin Adventure Sports



VIZIJA
PRIHODNOSTI

BMW Vision iNEXT

Pred desetimi leti je skupina BMW 
lansirala projekt i kot del svoje strategije za 

prihodnost in z okolju prijaznimi koncepti 
urbanega avtomobila, ki so se realizirali 

v modelih i3 in i8, hitro postala pionir 
električne mobilnosti. Sedaj je čas za 

novega predstavnika, ki bo utelešal njihovo 
vizijo in rešitve za mobilnost v prihajajočih 

letih, od katerih bodo imele korist prav vse 
znamke in vozila koncerna.
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Simbol nove ere bo prilično poimenovan iNEXT, 
še preden pa bomo leta 2021 uzrli serijski 
primerek, ki bo prvič združeval vse strateške cilje 
skupine BMW (dizajn, avtonomnost, povezljivost, 

elektrifikacija, storitve) in tako postal novi tehnološki 
zastavonoša, so Bavarci za pokušino pripravili študijo 
Vision iNEXT, da si bomo lažje predstavljali, kako po 
njihovo izgleda prihodnost osebne mobilnosti.

Na ključno vprašanje, kako se bomo premikali v 
naslednjem desetletju, BMW odgovarja z avtonomnim, 
brezemisijskim in povezanim vozilom, ki v ospredje 
postavlja ljudi ter njihove potrebe in želje. Ker bomo 
ravno sedaj deležni morda najbolj pretresljivih 
sprememb v zgodovini avtomobilske industrije, je 
Vision iNEXT v skladu s tem drastično drugačen. Zunaj 
velike proporcije takoj zahtevajo pozornost, kot tudi 
obraz avtomobila, ki je izredno futurističen. Značilne 
ledvičke, tokrat postavljene pokončno, zaradi odsotnosti 
motorja z notranjim zgorevanjem in potrebe po hlajenju 
služijo zgolj kot bivališče različnih senzorjev, zato so 
prejele poseben 3D vzorec, ki namiguje na očem 
skrito tehnologijo. Družijo se z ostrimi ozkimi žarometi 
in modrimi poudarki, ki ob odklepu zažarijo in tako 
kažejo, da gre za električno vozilo. Čudovita je integracija 
steklenih površin v dizajn karoserije, ki se neprekinjeno 
nadaljuje tudi tam, kjer bi običajno stale kljuke vrat. 
Namesto njih so umestili na dotik občutljivo površino, 
prav tako pa so zunanja ogledala zamenjali s kamerami. 
Nekaj posebnega so še vrata, ki se ob odsotnosti B 
stebrička odpirajo v stilu Rollsovega Phantoma in na ta 
način ponujajo nemoten pogled v prostoren interier 
vozila. Pogled s strani razkriva velikanska 24-palčna 

platišča s stilsko kot tudi funkcionalno aerodinamično 
funkcijo, medtem ko je zadek samosvoja mojstrovina z 
globoko zarezanimi svetili in izpostavljenim difuzorjem.
A še večje transformacije je deležen interier, ki je 
postal mobilno okolje, kjer se lahko sprostimo od 
stresnega vsakdanjika. BMW predvideva, da nam bodo 
inteligentna vozila olajšala in olepšala življenje, zato 
je kabino poimenoval kar “moj najljubši prostor”. Ta pa 
se bo kar precej razlikoval glede na to, ali bomo vozilo 
upravljali sami (način Boost) ali se bomo zgolj prevažali 
(način Ease). V slednjem primeru se volan umakne, 

s čimer ustvari večji občutek prostornosti, hkrati pa 
zasloni namesto z vožnjo povezanih informacij začnejo 
prikazovati namige za kraje in prireditve v okolici, ki bi 
nas lahko zanimali. Toda navkljub temu lahko rečemo, da 
je notranjost vozila povsem drugačno dojeta kot sedaj 
in da je dobro počutje štirih potnikov v prvi vrsti, zato je 
ambient izredno sproščujoč, kar so dosegli z naravnimi 
toni in materiali ter s panoramskim oknom, ki v prostor 
spušča velikodušno količino svetlobe.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Na ključno 
vprašanje, 
kako se bomo 
premikali v 
naslednjem 
desetletju, 
BMW odgovarja 
z avtonomnim, 
brezemisijskim 
vozilom, ki 
v ospredje 
postavlja ljudi 
in njihove 
potrebe.
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PRVI
ELEKTRIČNI
AUDI

Audi e-tron

Avtomobilski gigant Audi je pred mesecem dni zabeležil eno največjih 
prelomnic, odkar je podjetje pod imenom Horch & Cie. Motorwagen-Werke 
daljnega leta 1899 ustanovil nemški inženir in pionir v svetu mobilnosti August 
Horch. Začetek nove dobe je nastopil s premiero njihovega prvega povsem 
električnega vozila, športnega terenca, krščenega z imenom e-tron.
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Za premiero avtomobila, ki 
za Audi predstavlja skok v 
neznano, a hkrati odlično 
priložnost za prihodnost, 

so želeli izbrati mesto, ki je nekaj 
posebnega. Mesto, ki pooseblja 
napredek, a se hkrati poklanja svoji 
bogati zgodovini. Na koncu so 
se odločili, da je prava izbira San 

bil eden od Audijevih ključnih ciljev 
pri razvoju e-trona doseg, primeren 
za premagovanje tudi daljših razdalj, 
so razvili inovativen rekuperacijski 
sistem, pri katerem motorja 
regenerirata energijo, ko voznik spusti 
nožico s pedala za plin. Audi zanimivo 
ni razkril končnega dosega, a če 
gre verjeti govoricam, naj bi znašal 
približno 400 km. Medtem pa so 
predstavniki nemškega proizvajalca 
sporočili, da bo e-trona na hitrih 
polnilnih postajah s tokom 150 kW 
mogoče do 80 odstotkov napolniti v 

Francisco, kjer so 17. septembra oči 
sveta prvič ugledale e-trona, ki bo oral 
ledino na področju elektrifikacijske 
ofenzive znamke s štirimi krogi; na 
pompoznem dogodku smo mediji 
namreč izvedeli, da bo Audi do leta 
2025 na trg lansiral dvanajst modelov s 
100% električnim pogonom, za katere 
predvidevajo, da bodo prispevali h 

zgolj 30 minutah, kar potrjuje njihove 
trditve o vsakodnevni uporabnosti 
vozila. Še ena všečna novost, ki zaradi 
aerodinamičnega efekta doprinaša k 
učinkovitosti, so t. i. virtualna zunanja 
ogledala oziroma po domače kamere, 
katere bo treba obkljukati na seznamu 
dodatne opreme; glede na to, da 
gre za svetovno novost v serijskem 
avtomobilu, pa je to povsem logično.
Te napredne tehnologije so pri 
Audiju zapakirali v atraktivno telesce 
športnega terenca, ki bo petim 
potnikom nudil udobje in luksuz, ki 

kar tretjini celotne prodaje.
Srce avtomobila sta zagotovo dva 
brezemisijska motorja, ki sodelujeta 
z novo generacijo dobro poznanega 
pogona quattro, ki vsak delček 
sekunde optimalno razporeja moč 
in navor (zaenkrat številke še niso 
znane) na kolesa in s tem zagotavlja 
odličen oprijem in stabilnost. Ker je 

bi ga tipično pričakovali v njihovih 
večjih in prestižnejših predstavnikih. 
Premijska atmosfera, dosežena 
na račun kakovostnih materialov 
in izdelave, je tipično Audijevska, 
DNK znamke pa je razviden tudi v 
samozavestni drži vozila, ki priteguje 
poglede z masivno šestkotno masko 
in atletsko postavo. 
E-tron bo v roke kupcev romal pred 
koncem letošnjega leta, opremljen z 
začetno ceno 79.900 evrov.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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KRALJ
SEATOVE

SUV DRUŽINE
Seat Tarraco

Sestrama Aroni in Ateci se je pridružil največji SUV v zasedbi španskega 
proizvajalca – Tarraco, ki je svoje ime dobil po mediteranskem mestu Tarragona. 
Ker rasti trga športnih terencev ni videti konca, Seat v novi model polaga veliko 
upov in pričakuje, da bo okrepil vrednost znamke in njeno prodajo, ki je letos 
narasla za 22 odstotkov v primerjavi z lanskimi prodajnimi rezultati. V skladu s 
tem so v stvaritev novega zastavonoše vložili veliko dela in pripravili avtomobil 
za tiste, ki iščejo dobro vozno izkušnjo, estetiko in funkcionalnosti v enem vozilu.



oglas
bossV 

Barceloni so dizajnerji na osnovi 
Volkswagnove platforme MQB-A 
zarisali telesce, ki prikazuje 
Seatovo novo oblikovalsko smer, 

ki bo krasila vozila v prihajajočih letih. Skušali 
so najti idealno razmerje med privlačnim 
zunanjim dizajnom in funkcionalno 
notranjostjo, pri tem pa so v ospredje 
postavili obraz avtomobila z vpadljivo 
masko in ostrimi žarometi, ki svetijo v 
LED tehnologiji. Oblikovanje zadka je bilo 
podrejeno funkcionalnosti, saj so želeli 
ponuditi nizek nakladalni rob za enostavno 
natovarjanje avtomobila, ki bo na voljo v 5- 
in 7-vratni različici.
Znotraj so z uporabo horizontalnih linij, ki 
se raztezajo čez celotno armaturo, ustvarili 
občutek prostornosti, za tehnološki vidik 
pa so poskrbeli z vgradnjo 10,25-palčnega 
digitalnega kokpita, kateremu se pridružuje 

8-palčni multimedijski zaslon, ki ga bo 
premierno pri Seatu mogoče upravljati z 
gestami.
Pri znamki hvalijo Tarracovo šasijo, ki je 
naštelana tako, da ponuja odlično razmerje 
med športnim občutkom za volanom in 
udobnostjo vožnje. Tretji predstavnik SUV 
ofenzive bo ob vstopu na trg v začetku 
prihodnjega leta na voljo s pogonsko 
družino dveh dizelskih in bencinskih 
motorjev, ki razvijajo med 150 in 190 
konjskih moči, opremljen pa bo tudi s široko 
paleto asistenčnih sistemov za manj stresno 
in bolj varno vozno izkušnjo.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Tudi ljubitelji vročih hatchbackov, ki imajo dovolj pod palcem, bodo sedaj 
lahko izbrali AMG-ja, saj so v Affalterbachu novega A-ja transformirali v pravo 
cestno zverinico. A 35 4MATIC tako predstavlja novi vstopni model v magični 
svet zmogljivostnega podaljška Mercedesa, kjer so poskrbeli, da je prav vsak 

aspekt avtomobila zasnovan za maksimalno vozno dinamiko.

Pa začnimo s tem, kar vas najbolj zanima. 
Novemu članu elitne družine AMG pod 
pokrovom brni 2,0-litrski štirivaljnik, ki s pomočjo 
turbopolnilnikov ustvarja 306 konjskih moči 

in 400 Nm navora. Nemci so ga sparili s 7-stopenjskim 
avtomatikom, ki hečbeku pomaga, da se do stotke izstreli 
v pičlih 4,7 sekunde in tako dosega zmogljivost na nivoju 
pravih športnikov. A športen menjalnik in zmogljiv motor 
še nista dovolj za to, da si avtomobil zasluži značko AMG. 

karakteristike avtomobila popelje na nov nivo. Sistem 
start/stop je onemogočen, odzivnost stopalke in volana 
je izjemno precizna, zvok motorja pa naj bi bil tak, da ti 
gredo kocine pokonci.  
Da bo A 35 4MATIC že na daleč prepoznan kot pravi AMG, 
je prejel prodoren športni stil. Na rumeno karoserijo 
izredno pašejo črni aerodinamični elementi z velikim 
krilcem na čelu, medtem ko je notranjost bolj zadržana, 
a vseeno vrhunsko izvedena. Školjkastim sedežem 

Novo generacijo razreda A so predelali od glave do peta; 
skelet, vzmetenje, štirikolesni pogon, vozni programi, 
zavorni in izpušni sistem so vsi konfigurirani tako, da 
vozniku pričarajo dirkaško doživetje na cesti. Variabilni 
štirikolesni pogon 4MATIC zagotavlja odličen oprijem 
ob vsakodnevni vožnji, a ob izklopu sistema ESP govori 
drugo zgodbo; takrat namreč dostavlja še več agilnosti 
in stabilnosti pri brzinskem sekanju ovinkov. Za pravšnjo 
mero zabave poskrbi program Sport +, ki dinamične 

iz perforiranega usnja in AMG-volanu se pridružuje 
znamkin nov multimedijski sistem MBUX, ki prinaša dva 
radodarna zaslona, na katerih lahko nadobudni dirkači s 
pomočjo sistema Track Pace spremljajo in shranijo več 
kot 80 tipov podatkov o delovanju vozila med vožnjo 
na dirkališču ter na ta način izboljšujejo svoje vozne 
sposobnosti.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

VSTOP V
MAGIČNI SVET
AMG-JA

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

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

Novo generacijo razreda A so predelali od glave do peta; 
skelet, vzmetenje, štirikolesni pogon, vozni programi, 
zavorni in izpušni sistem so vsi konfigurirani tako, da 

vozniku pričarajo dirkaško doživetje na cesti.

Mercedes-AMG A 35 4MATIC



RECEPT
POPOLNOSTI

BMW serije 3

Težko pričakovana, že kar sedma generacija priljubljene serije 3 je končno 
luč sveta ugledala na avtosalonu v Parizu. Bavarci so tako dimenzijsko kot tudi 
oblikovno trojko približali večji seriji 5, po kateri so povzeli tudi novo notranjost.
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Povsem nova 
je notranjost, 
katere 
zasnovo si 
deli s serijo 8 
in terencem 
X5. Kokpit je 
sedaj še bolj 
digitaliziran in 
ergonomsko 
prečiščen.

Nova trojka se je v svoji zadnji, sedmi generaciji, 
dimenzijo občutno povečala. V dolžino meri 
76 milimetrov dlje, v širino 43, medosje pa 
so uspeli povečati za 41 mm. Za primerjavo, 

aktualna trojka sedaj v dolžino meri več kot za serijo 
večja petica iz leta 2000.
Oblikovno Bavarci z novo serijo 3 tople vode niso 
odkrivali, zato so prednji del le rahlo osvežili s še bolj 
ostrimi linijami in z napetimi površinami, maski so nadeli 
nov par luči z rahlo prirezo spodaj in razširili ledvički. 
Veliko več svežine prinaša zadnji del, z bolj vitkimi lučmi, 
ki sedaj na hitro spominja na kakšnega lexusa. Povsem 
nova je notranjost, katere zasnovo si deli s serijo 8 in 
terencem X5. Kokpit je sedaj še bolj digitaliziran in 
ergonomsko prečiščen z minimalnim številom gumbov, 
na novo oblikovanimi zračniki in digitalnim ekrančkom 
za klimo med njimi. Digitalizirani so tudi merilniki v 
obliki 12,3-palčnega zaslona, osrednji ekran pa je sedaj 

bolj elegantno in globoko vkomponiran v gornji del 
armature in je na voljo v treh velikostih.
V vozni dinamiki naj bi nova serija 3 postavila nove 
standarde v razredu, kjer sedaj odločno kraljuje Alfina 
Giulia. Bavarci naj bi z obsežno nadgradnjo šasije, z 
novo tehnologijo blažilnikov, z večjo togostjo strukture 
karoserije in vzmetenja, z zmanjšano maso in z nižjim 
težiščem dosegli še bolj oster in pristen užitek v vožnji. 
Sprva bo na voljo šest motorjev, štirivaljni dizelski in 
bencinski ter šestvaljni trilitraš, v razponu moči od 

110 kW (150 KM) do 195 kW (265 KM). 
Tekom leta se bosta ponudbi pridružila 
tudi športna različica M Performance 
in hibridna iPerformance, po vsej 
verjetnosti pa bomo ugledali novo serijo 
tudi v čistokrvni M preobleki.

Tekst: Jan Grobelšek, Foto: ISC
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SANJE
ZBIRATELJEV

Ferrari Monza

Ferrari med svoje stranke ne šteje zgolj važne plejboje in razvajene sinčke, 
ampak tudi prave ljubitelje znamke, ki so ji zvesti že desetletja. Izključno za 
takšne premožne posameznike bo proizvajalec iz Maranella ustvaril kolekcijo 
Icona, ki jo bodo sestavljala povsem po meri narejena vozila, narejena v le nekaj 
ekskluzivnih primerkih. 
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Monza je ime, ki zaznamuje prvo 
poglavje v zgodbi unikatnih 
avtomobilov, zbranih pod linijo 
Icona. Pravzaprav gre za dva po 

karakterju povsem kontrastna avtomobila – SP1 
in SP2, katera pa druži dejstvo, da bi ju namesto 
na cesto lahko postavili kar v kakšen ugleden 
muzej sodobne umetnosti in nihče ne bi imel 
pripomb. Medtem ko je v odtenek srebrne odeti 
SP1 namenjen samo enemu potniku, bosta 
v črno-rdeči različici SP2 v neprimerljivi vozni 
izkušnji lahko uživala dva srečneža.

Obe Monzi sta prejeli radikalen, a izčiščen 
dizajn, ki še dolgo ne bo šel iz mode, če sploh 
kdaj. Spredaj bolj minimalistično zasnovo na 
nov nivo popelje zadek s spektakularnimi svetili 
in z zastrašujočimi štirimi izpušnimi cevmi, nad 
katerimi se dviga roll-bar, nekaj posebnega pa 
so tudi kompaktna vrata, ki se odpirajo navzgor. 
Oblikovalci so povsem eliminirali streho kot 
tudi vetrobransko steklo, zaradi česar so morali 
njihovi kolegi inženirji kar nekaj časa napenjati 
možgane, da bi ugotovili, kako upravljati 
aerodinamične tokove znotraj kabine, da ne 
bi ogrozili udobja med uporabo vozila. Rešitev 
so našli v razvoju sedaj patentirane tehnologije 
Virtual Wind Shield, ki so jo vkomponirali v 
predel nad volanom. Pri Ferrariju kljub temu ob 
vožnji obljubljajo občutek silovite hitrosti, ki jo 
izkusijo zgolj dirkači Formule 1 v svojih bolidih.
Kar pa je morda še bolj fascinantno kot 
prečudovit dizajn, je motor, ki poganja 
edinstveni, iz karbona ustvarjeni mojstrovini. 
Gre za najmočnejšo pogonsko enoto, ki so 
jo v Maranellu kdajkoli ustvarili, mogočnega 
dvanajstvaljnika s 799 konjskimi močmi, ki 
omogoča katapultiranje avtomobila do 100 
km/h v zgolj 2,9 sekunde in nato osvojitev 
hitrosti 200 km/h v nadaljnjih petih sekundah. 
Res gre za poskakujoča konjiča v pravem 
pomenu besede.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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T e s t :  B M W  M 5

M5 zadnje generacije je popoln 
primerek tega, kaj avtomobilska 

industrija v letu 2018 ponuja v 
svojem maksimumu. Gre za pravi 
tehnološki biser, nepredstavljivo 

zmogljiv, brutalen športno-
eleganten stroj.

ZADRZAN 
DIVJAK
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Vsi izdelki izpod rok oddelka z najmočnejšo 
črko na svetu M so fantastični avtomobili, 
a gledano celoten paket, si morda ravno 
najnovejši M5 zasluži titulo najboljšega. 

Hkrati gre za prvi avtomobil iz serije M, ki je opremljen 
s štirikolesnim pogonom M xDrive, ki ga je na srečo 
mogoče tudi popolnoma izklopiti. Po eni strani 
izjemno predvidljivi in relativno lahkotno vodljivi 
in stabilni štirikolesni gnani M5 se tako s pritiskom 
na gumb spremeni v podivjano cestno zverino, ki 
600 konjskih sil prenaša zgolj na zadnji dve kolesi. 
Drsenje zadka in vrtenje koles v prazno je prisotno 
tudi pri 100 kilometrih na uro. Tolikšno zalogo moči 
predstavlja 600 KM iz 4,4-litrskega osemvaljnika, 
katerega poln potencial se lahko izkoristi zgolj na 
pravem ograjenem dirkališču.
Novi M5 pospeši iz mesta do stotice v 3,4 sekundah, 
kar ga okrona za najhitrejšega serijskega M-a vseh 
časov. V 11 sekundah doseže 200 km/h, končna 
hitrost je v osnovi omejena na 250 km/h, z dodatnim 
opcijskim paketom pa se M5 odpelje preko 300 km/h. 
Pospeški so enostavno neopisljivi. Sunek v hrbet je 
tako močan, da sopotniku, ki ne ve kaj pričakovati, 
preden pohodiš gas do konca, enostavno vzame 
sapo in dobi občutek, kot da se bo avtomobil vsak 
čas izstrelil v zrak in poletel. Prestavljanje med 
osmimi brzinami samodejnega ZF-a poteka s 
svetlobno hitrostjo in z rahlimi sunki prisotnimi na 
volanu, vse skupaj pa je zapakirano v orgazmično 
osemvaljno simfonijo, ki prihaja iz štirih izpušnih cevi 
na zadku. Slednja je zares bučna ob dodatno odprtih 
loputah v izpuhih, ki se jih s pritiskom na gumb 
lahko tudi zapre in M5 tako v trenutku postane zelo 
civilen in umirjen. Že tudi bolj umirjena vožnja in bolj 
zvezna pospeševanja dajejo potnikom in vozniku 
obilo užitkov v vožnji. Prilagodljivo M podvozje 
je pravi biser, obenem ni pretrdo, da bi kvarilo 
udobje vožnje, a hkrati ne premehko, da bi kvarilo 
dinamiko in agilnost v ovinkih, s čimer M5 odlično 
opravlja poslanstvo dveh nasprotujočih si atributov, 
združenih v enem avtomobilu. Predvsem zaradi 
visoke ravni udobja tako na področju vožnje kot v 
sami kabini, je M5 odličen vsakodnevni potovalnik. 
Seveda ob eksperimentiranju, kaj vse zmore ta stroj, 
lahko računate na porabo nad 20 litri. V povprečju 
smo sicer na testu zabeležili porabo okrog 17 litrov, 
na relaciji Ljubljana-Savudrija z vožnjo povprečno 
malce nad omejitvijo pa okroglih 11 litrov, kar je 
navdušujoče, pa še nižje bi šlo. Notranjost avtomobila 
se kar krepko razlikuje od tiste v drugih peticah po 
unikatnih športnih sedežih z integriranimi vzglavniki 
s karbonskimi okrasnimi elementi in po unikatni 
prestavni ročici. Na volanu sta tudi dva rdeča gumba 
M, ki predstavljata bližnjici do voznih nastavitev, ki 
si jih po svojem okusu nastavi voznik. Vsesplošno 
počutje v kabini je seveda popolnoma na vrhuncu, 

saj potnike obdajajo najkakovostnejše usnje, karbon, 
aluminij in strop iz alkantare. Ergonomija vseh stikal 
je točno takšna kot mora biti, vse je na svojem mestu, 
vse deluje brezhibno in na dotik prestižno. Športna 
sedeža poleg fantastične opore hkrati nudita izjemno 

udoben položaj sedenja, ki je lahko seveda ogrevan, 
hlajen, po želji nudita tudi masažo. K luksuznemu 
ambientu pripomore tudi ambientalna osvetljava 
kabine in atraktivno osvetljeno ozvočenje Bowers & 
Willkins. Seveda je dotični M5 v nedogled naloudan z 
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oglas
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motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

osemvaljni, vrstni, turbobencinski
4.395 ccm
441 kW (600 KM)
750 Nm pri 1.800 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
3,4 s  (0-100 km/h)
250 km/h

17,5 l/100 km
241 g/km
4.965 / 1.903 / 1.473 mm
1.830 kg
68 l
530 l
204.268 EUR

Tehnični podatki

vso mogočo opremo, od varnostnih 
pomagal, z delno samodejno vožnjo 
na čelu in z nočnim vidom, do dveh 
12-palčnih ekranov v drugi vrsti s 
svojim daljincem za gledanje TV-ja ali 

svojih poljubnih zabavnih vsebin. Vse 
to ima seveda svojo ceno in ta se pri 
novem M5 začne pri 157 tisoč evrih 
in pol, z vso opremo, ki jo premore 
testnik, pa cena preseže mejo 200 
tisočakov.
Za razliko od notranjosti, zunanjost M5 
ne kriči tako obupano po pozornosti 
in ne daje občutka tako pregrešno 
dragega avtomobila. Zares izstopajo 
edino velika 20-palčna platišča in z 
izjemo detajlov, kot so majhni zračniki 
na boku in unikatna ogledala, niti ne 
pomisliš, da je to stroj, ki pod haubo 
skriva 600 konj in stane 200 tisoč 
evrov, kar mu sam štejem v velik plus. 
Kar nekoliko zadržano deluje, a ko ga 
pogledaš pobliže in opaziš detajle, 
kot so karbonska streha, štirje veliki 
izpuhi in gromozanske karbonsko-
keramične zavore z zlatimi zavornimi 
čeljustmi, ki mimogrede stanejo skoraj 
10 tisočakov, potem hitro ugotoviš, 
koliko je ura.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Vse na enem mestu v primeru poškodb 
in okvar vašega vozila.

Avtokleparske in avtoličarske storitve v Ljubljani.

Imamo znanje tudi 
za najzahtevnejša 
avtokleparska popravila.

Avtokleparstvo Avtoličarstvo Toča Cenitev škod

Uporabljamo najnovejšo 
tehnologijo in spoštujemo
okoljske  standarde.

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

Nudimo pomoč in vodenje skozi 
postopek uveljavljanja 
odškodninskega zahtevka 

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

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

www.avto-bergant.si

oglas 1s.indd   3 6. 11. 2017   10:49:54
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Najbolj športne in luksuzne znamke 
so v svoj nabor vozil v veliki meri 
uvrstile SUV vozila. SUV - športno 
uporabno vozilo v prevodu iz 
angleščine ni terensko vozilo. Je 
limuzinska osnova, dvignjena za 
približno 10 centimetrov in s kratkim 
zadkom. Imamo jih v normalni in 
kupe izvedbi, z dvojnim pogonom, 
vendar prevladuje štirikolesni.

MODERNI
TRENDI

Test: Jaguar E-Pace R-Dynamic 2.0d AWD
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Svoje seveda doda 9-stopenjski samodejni menjalnik, 
ki je v tem cenovnem segmentu tako samoumeven. 
Jaguarjev menjalnik deluje umirjeno, bolj z občutkom in 
s suverenostjo. Tehnika je v tem pogledu vsekakor dobra 
stran, kar se nadaljuje tudi pri motorju. E-Pace svojo moč 
črpa iz dvolitrskega dizelskega agregata s 190 motornimi 
konjiči. Divja mačka ob odločnejšem pritisku stopalke 
za plin doseže visoke potovalne hitrosti (maksimalna je 
210 km/h), preseneti pa tudi z varčnostjo (ne pozabimo, 
da ima štirikolesni pogon), saj kljub večji moči porabi 
približno 7 litrov, kar je po svoje kar presenetljivo.
Prav nobenih presenečenj pa ni pri opremi R-Dynamic. 
Je tako rekoč popolna, kar pomeni, da ima vse potrebne 
elektronske varnostne in udobnostne dodatke. 
Pričakovano Jaguar ni poceni, ampak E-Paceu prav nič 
ne manjka in je na cesti prijetno vozen ter prepoznaven 
zavoljo prestižne mačke na in pod pokrovom.

Tekst: Matjaž Tomlje
Foto: Jan Grobelšek

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

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

plačati neskončno veliko. Ne, za svoj denar dobijo namreč 
nadvse všečen avtomobil, s pravim kompromisom na 
tako rekoč vseh področjih. Njegov prtljažnik je s 577 litri 
več kot idealen za vse potrebe in zahteve štiričlanske 
družine, zato pri njem ne boste ostali razočarani. Pa še 
oblika sama po sebi obljublja nekaj več. Tudi notranjost 
ponuja udobje in prestiž, več ergonomije in več tistega 
občutka, da sedite v avtomobilu, ki presneto dobro ve, 
kaj hoče. Očara tako znotraj kot zunaj. Ergonomija je 
odlična, upravljanje tudi, že videna zunanja podoba 
pa se povsem porazgubi v udobju potniške kabine in 
voznikovega delovnega prostora.

In zakaj se vsak dan več ljudi odloča za SUV? Zato, ker 
se kupci pohvalijo z odličnim pregledom na cesto 
in velikim občutkom varnosti. Pri nekaterih športnih 
znamkah ravno segment SUV šteje največje število 

novih prodanih vozil in seveda se je angleški Jaguar, ki 
ima v koncernu JLR najboljši izbor SUV platform, ki mu 
jih nudi bratski Range Rover, odločil, da resno poseže v 
segment najbolj prodajanih avtomobilov danes in jutri.
Jaguar je že sam po sebi več kot le avtomobil in športni 
terenec E-Pace je s 4,4 metri dolžine pisan na kožo 
tistim, ki želijo uživati, se ponašati s pravim znakom na 
motornem pokrovu, a vseeno niso pripravljeni za to 

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.999 ccm
132 kW (180 KM)
430 Nm pri 1.750 vrt./min.
9-stopenjski samodejni
9,6 s  (0-100 km/h)
205 km/h

7,5 l/100 km
147 g/km
4.395 / 1.850 / 1.649 mm
1.768 kg
56 l
577 l
50.547 EUR

Tehnični podatki
50  Avto+šport
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Fordovci načrtujejo, da bo do leta 2020 vsak njihov 
tretji model v ponudbi križanec in vstop v svet 

popularnih SUV-jev pri njih predstavlja najmanjši 
EcoSport, ki so mu letos namenili temeljito prenovo.

Test: Ford EcoSport ST-Line 1.0 EcoBoost

Prva generacija sicer sega že v leto 2004, a takratni 
EcoSport je bil aktualen zgolj na ameriškem 
tržišču. Druga je k nam zapeljala pred štirimi leti, 
ki so jo sedaj temeljito prenovili in njen videz bolj 

približali večji Kugi, z novo prednjo masko, s popolnoma 
novima odbijačema spredaj in zadaj, z novimi žarometi in 
z odstranitvijo rezervne pnevmatike na vratih prtljažnika, 
ki je bila zaščitni znak EcoSporta in si jo je še vedno 
mogoče omisliti kot opcijo, a bo takšnih verjetno zelo 

malo. Vrata prtljažnika se še zmeraj odpirajo na vstran, 
kar ostaja posebnost tega modela, in je po eni strani 
dobra zaradi lahkega dostopa, ko so vrata enkrat odprta. 
Po drugi strani pa samo odpiranje vrat zavzame veliko 
prostora, kar posledično pomeni, da se zna zgoditi, da 
na kakšnem utesnjenem parkirišču enostavno ne bo 
mogoče odpreti prtljažnika.
S prenovo so Fordovci EcoSportu namenili tudi športni 
paket ST-Line, s katerim je bil opremljen dotični testni 

primerek in treba je priznati, da v kombinaciji z modro 
karoserijo izgleda izstopajoče. Zunanjosti doprinaša 
črno prednjo masko, črna ogledala, streho, stebričke 
in športne pragove, na seznamu dodatne opreme pa 
so tudi črn spojler, zatemnjena stekla in 18-palčna lita 
platišča. Tudi v notranjosti ST-Line pusti svoj pečat z 
delno usnjenimi sedeži in z usnjenim, spodaj prirezanim 
volanskim obročem. Notranjost je identična tisti v Fiesti, 
kjer so sedaj po osrednji armaturi nizko spodaj lično 

razporejena stikala za klimo, zgoraj pa so preostale 
funkcije združene v prostostoječem 8-palčnem ekranu 
na dotik s sistemom SYNC 3, ki omogoča povezavo z 
aplikacijama Android Auto in Apple CarPlay. Tu je tudi 
navigacija in glasovno upravljanje. Mobilno povezljivost 
nadgrajujeta tudi dve vtičnici USB za ročico menjalnika. 
Za tako majhen avtomobil, ki v celoti praktično sloni 
na platformi nove Fieste, je EcoSport kar prostoren in 
uporaben, zaradi majhnosti tudi okreten in enostaven 
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za parkiranje. Po drugi strani pa zaradi dvignjenega 
podvozja, večje teže, višjega težišča in večjega zračnega 
upora, izgublja na vozni dinamiki in posledično tudi 
pri porabi goriva, samo zato da se sedi višje in ker je 
pač to sedaj moderno. Vozno vseeno ni tako slab, je 
nadpovprečen za tovrstnega križanca, za katere je 

ST-Line košta s popusti nekaj malega čez 27 tisočakov, 
a ima od tega za kar pet tisoč evrov dodatne opreme. Z 
nekaj pogajalskih spretnosti si lahko tako ali tako izborite 
še kakšnega tisočaka ali dva popusta.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

značilno, da so pretirano mehki in spužvasti v ovinkih. 
K dobri vožnji EcoSporta pripomore trše podvozje in 
predvsem dejstvo, da je to pač Fiesta, ki se v osnovi pelje 
najbolje v svojem razredu.
V skladu s trendi je tudi njegov motor, kar pomeni, da 
se pod pokrovom ne vrti dizel, temveč trivaljni litrski 
EcoBoost, ki dostavlja spodobnih 140 KM. V Fiesti je 
takšna kombinacija z ročnim 6-stopenjskim menjalnikom 
prava uživancija, pri EcoSportu pa se mu vsi zgoraj 
našteti minusi še kako poznajo. Vseeno se še zmeraj kar 
konkretno premakne, a vse skupaj spremlja poraba med 
sedmimi in osmimi litri, kar ni tako malo. Takšen EcoSport 
s praktično skoraj polno opremo in s stilskim paketom 

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

emisije CO2
mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

trivaljni, vrstni, turbobencinski
999 ccm
103 kW (140 KM)
180 Nm pri 4.400 vrt./min.
6-stopenjski ročni
10,5 s  (0-100 km/h)
186 km/h
7,3 l/100 km
119 g/km
4.096 / 1.765 / 1.653 mm
1.273 kg
52 l
338 l
25.610 EUR

Tehnični podatki
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ZA DAME in
GOSPODE

Test: BMW i3s

V Tešu so zadovoljni, tako kot tudi od črnega zlata oznojeni 
pridni velenjski rudarji, ko se proda vsak nov električni 
avtomobil, saj bodo zanj dobavljali elektriko. A kaj, ko pa bo 
ječala zemlja, ki ji z vsakim novim gramom izpuščenega CO2 
izpuščamo dušo. BMW je renomirana svetovna tovarna odličnih 
avtomobilov. Prvi električni avtomobili iz te tovarne so dobro 
znamenje, da se bomo vozili tiho in brez oddajanja nevarnih 
zmesi v ozračje, vendar je danes v Sloveniji to še preuranjeno. 
Električna energija se kar v 75 % pridobiva s sežiganjem 
fosilnih goriv, kar je svetovna katastrofa in zaradi teh odločitev 
oblastnikov že bogato plačujemo kazni Evropski uniji. 
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elektromotor
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

mere
teža

prtljažni prostor
cena vozila

135 kW (184 KM)
270 Nm
brezstopenjski
6,9 s  (0-100 km/h)
160 km/h
14,3 kWh/100 km
4.011  / 1.775 / 1.577 mm
1.340 kg
260 l
52.215 EUR

Tehnični podatki

Tudi tale prijetni električni poskočnež je mali 
lažnivi kljukec, ko nas ob popolni polnitvi 
akumulatorjev z obvestilom na ekranu obvesti, 
da imamo 210 kilometrov dometa. Ko pa to 

poizkusimo, jih prepeljemo samo 150. Ni še pravi čas 
za popoln preskok na električna vozila; najprej je treba 
proizvesti zeleno električno energijo in izumiti lahke 
akumulatorje, ki v nizki teži (maksimalno 30 kilogramov) 
uskladiščijo pol megawata energije, ki nam da doseg 
vsaj 500 kilometrov.
No, za poizkus pa je bil ta prenovljeni i3s prav luštkan 
avtomobil. S (kot sport) je hitrejši od izhodnega modela 
in potrebuje celo manj kot sedem sekund do 100 km/h, 
ta pot pa se zdi še bistveno hitrejša, ker moment, ki ga 
zagotavlja električni motor, poskrbi za takojšen pospešek. 
Električna moč in navor sta na voljo od prvega trenutka, 
in to pomeni, da je potisk hrbta ob sedež prijetno 
energičen, a nikakor to ni pospešek njihove šestice ali 
osmice. Je pa i3s pravi BMW s trdim podvozjem in z 
dobro lego na cesti. 
Mali električar tudi izgleda lepše od predhodnika. S je 
drugačen predvsem po platiščih in gumah, ki imajo zdaj 
20 palcev, koloteka pa sta zajetnih 40 milimetrov širša. 
Tako deluje bolj športno in futuristično.
Notranjost je praktično enaka in je ob izbiri barv in 
naravnih materialov, kot je klobučevina, prava paša 
za oči. Atraktivne so komande, še posebno prestavna 
ročica, interier pa je nasploh veliko nasprotje klasičnim 

avtomobilom, kjer je vse podobno in v glavnem črno. 
Malce nepriročna so edino vrata, saj je najprej treba 
odpreti prva, da potem lahko še zadnja, kar je prava 
posebnost. 
BMW-jev malček je znotraj prostoren, štirje potniki imajo 
dovolj prostora. Malce manj ga je v prtljažniku, ki je plitek, 
ker je pod njim baterija, a za prevoz vrečk iz trgovine bo 
zadostovalo.
Z dosegom baterij nismo bili najbolj zadovoljni. Če boste 
vozili počasi, do 100 km/h, boste zlahka dosegli tudi 
200 kilometrov. Če pa boste bolj pritisnili na gas, imeli 
vključeno glasbo, klimo, luči in brisalce, se bo doseg 
drastično zmanjšal in morali boste peš naprej, razen če 
boste ravno v bližini hitre Petrolove polnilnice, ki napolni 

baterijo v 40 minutah. Doma ali v kakšnem hotelu boste 
polnili približno pet ur, in če je to ponoči, kar zaprosite 
hotelskega portirja, če lahko dremate v recepciji, da se 
bodo baterije napolnile in da greste lahko domov spat 
k svoji ljubici. V glavnem je to mestni avtomobilček za 
velike dame in gospode, ki dnevno naredijo 20 do 30 
kilometrov in lepo doma v garaži čez noč napolnijo 
baterije z navadnim polnilcem. 
Res je to avtomobil za mesto, saj se tam prazni počasi, 
ker tako učinkovito regenerira energijo, ko zavirate.
Visoka cena od 43.350 evrov dalje (brez subvencije) je, 
kot sem dejal, za dame in gospode, za navadne ljudi tega 
avtomobila ne priporočam.

Tekst: Matjaž Tomlje, Foto: Luka Gregorič
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Mazdina MX petka je eden izmed 
najbolj čustvenih avtomobilov na trgu, 
kljub temu da je sila neuporabna, ne 
ponuja kakšnega posebnega presežka 
moči in same prezence na cesti, je 
vozniško tako dobra, da prepriča 
še tako zagrenjenega nasprotnika 
japonske miate.

Test: Mazda MX-5 G130 TakumiPRISTNA
ROADSTER 
IZKUŠNJA

Mazdina MX petka je eden izmed najbolj čustvenih 
avtomobilov na trgu, kljub temu da je sila neuporabna, 
ne ponuja kakšnega posebnega presežka moči in same 
prezence na cesti, je vozniško tako dobra, da prepriča še 
tako zagrenjenega nasprotnika japonske miate.
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Test: Mazda MX-5 G130 Takumi



MX-5 je na trgu prisotna že skoraj 30 let in v 
tem času si je suvereno privozila naslov 
najbolje prodajanega roadsterja vseh 
časov. Gre za izjemno unikaten avtomobil, 

katerega pa bodo spoštovali in cenili le pravi ljubitelji 
avtomobilizma, saj so nenazadnje to tudi glavni kupci 
tega priljubljenega roadsterja, ki jim ni mar za utesnjen 
majhen potniški prostor in za provizorični prtljažnik, 
kamor niti malo večje vreče iz nabave ni mogoče 

pospraviti. Vse kar šteje je občutek za volanom in užitek, ki 
ga miata pričara med ovinkasto cesto. Avtomobil namreč 
po videzu in zmogljivostih ne konkurira dragim cestnim 
dirkalnikom, a vseeno ponuja v sami vožnji obilico užitka 
in ravno pravšnjo količino vznemirjenja, medtem ko so 
nekateri športni avtomobili zaradi svoje prevelike moči 
in surovosti velikokrat prenaporni za vožnjo.
Mazdin roadster je majhen, kratek in lahek. Ima dolg 
pokrov motorja, kratke previse in izredno nizko lego. 
Posajen je na majhna kolesa širine 205 milimetrov in 

velikosti 16 palcev, s čimer je še vedno zagotovljen dober 
oprijem na cesti. Hkrati je vožnja skozi ovinke veliko bolj 
lahkotna in na vsake toliko še vedno omogoča zdrs 
zadnjih koles, ki ga ima voznik praktično vedno pod 
nadzorom, saj zdrs nikoli ni tako sunkovit in tako močan, 
da voznik avtomobila ne bi mogel pravočasno obvladati. 
Zadek je veliko raje poplesaval pri močnejši, 2,0-litrski 

mašini, ki razvija 160 KM, medtem ko je dotična testna 
MX-5-ka v nosu imela manjši, 1,5-litrski motor s 130 
KM in si se moral res potruditi, da si jo spravil na pošrek. 
Na papirju se sliši konjenica izredno podhranjena in v 
primerjavi s 160 konji tudi je, a vseeno ko motor enkrat 
zavrtiš nad 4.000 vrtljajev, vidiš da še ima nekaj rezerve in 
te preprosto sili k vrtenju obratov v rdeče polje, pri čemer 
je pravi užitek posegati po majhni, trdi športni ročici, ki 
ima odlično preračunana prestavna razmerja, hodi med 
prestavami pa so športno kratki.

Testna različica je eden izmed primerkov omejene serije 
Takumi, ki je prepoznavna po bordo rdeči platneni 
strehi in po bež usnjenem oblazinjenju v notranjosti. 
Športno izdelan kokpit popestrijo tudi rdeči šivi na 
volanu, prestavni ročici in ročni zavori. Platnena streha 
se odpira ročno in se odpre oziroma zapre v približno 
treh ali štirih sekundah, odvisno od zverziranosti voznika. 
Kot že rečeno, je prostor v kabini utesnjen, zato bodo ob 
iskanju idealnega položaja imeli težave tisti višji od 180 
centimetrov, pri čemer manjko globinsko nastavljivega 
volana ne pripomore. Kokpit je zasnovan izredno 
minimalistično in nima poleg glavnih treh okroglih 
stikal za temperaturo in osrednjega vrtljivega gumba 
nobenih drugih nepotrebnih stikal, oziroma ima, še tista 
za gretje obeh sedežev. Osrednji ekran je upravljiv tudi 
na dotik, podpira navigacijo in mobilno povezljivost, za 
kakovosten zvok pa poskrbi ozvočenje Bose.
S ceno skoraj 30 tisočakov miata ni ravno najbolj 
poceni, če v obzir vzamemo to, da je izredno omejena 
s prostornostjo in funkcionalnostjo, a so njeni glavni 
atributi vozne lastnosti, užitki voznika ter unikaten videz 
roadsterja, ki na dolgi rok upravičijo cene igrače za 
odrasle.

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, bencinski
1.496 ccm
96 kW (130 KM)
150 Nm pri 4.800 vrt./min.
6-stopenjski ročni
8,3 s  (0-100 km/h)
204 km/h
7 l/100 km
139 g/km
3.915 / 1.230 / 1.735 mm
1.090 kg
45 l
130 l
29.060 EUR

Tehnični podatki
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NEMŠKA
OKUPACIJA

Mondial de l’Auto 2018

Bienalna razstava v Parizu je ena najpomembnejših prireditev na koledarju 
avtomobilske industrije, ki je letos ponudila še nekaj več kot le svetovne debije 
najnovejše svetleče pločevine. Šlo je namreč za častitljivo 120. izdajo, v poklon 
kateri so organizatorji pripravili pravi spektakel. Najbolj pomenljivi historični 
primerki, ki so svoje čudovite obline svetu prvič razkazali pod lučmi pariškega 
avtosalona, so se zbrali v paradi, ki se je zapeljala mimo najbolj simboličnih 
znamenitosti francoske prestolnice in se na ta način poklonila bogati dediščini 
dogodka, ki avtomobilske fanatike razveseljuje že od leta 1898.
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Na največjem svetovnem avtosalonu po številu obiskovalcev, ki je svoja vrata odprl 2. oktobra, presenetljivo niso 
prednjačili domači proizvajalci. Najbolj oborožena sta v Pariz priletela nemška giganta BMW in Mercedes-Benz, ki 
sta poskrbela tudi za najodmevnejše premiere. Bavarci so v ospredje porinili svojega najuspešnejšega predstavnika, 
7. generacijo kompaktne športne limuzine serije 3, iz ozadja pa so kukali prenovljeni modeli X5, M5, Z4, i3 in 

seveda zastavonoša znamke, serija 8 kupe. Množico je povsem navdušil tudi Mercedes-Benz s svojimi petimi globalnimi 
debiji, od katerih je utrip najbolj dvigala mala raketa A 35 4MATIC, novi vstopni model v svet zmogljivostnih kreacij AMG-ja.

Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow



Če smo že začeli z Nemci, ne moremo mimo Audija, 
ki je prav tako pripeljal kopico modelov, vendar je na 
tem mestu treba omeniti zgolj enega, znamkinega 
prvega električarja e-trona, ki so ga stvaritelji oklicali za 
znanitelja nove dobe. V nasprotju je Porsche v mesto luči 
prišel z bolj malo prtljage, novemu Macanu je družbo 
delal zgolj brezstrešni 911 Speedster, ki se na veselje 

ljubiteljev purističnih avtomobilov iz Stuttgarta odpravlja 
v proizvodnjo.
Za vročico sta poskrbela tudi Kodiaq RS, najmočnejši 
češki SUV, ki je junija na Nürburgringu postavil nov 
svetovni rekord, in Hyundaijev i30 Fastback N, ki 
nadaljuje z dirkaško tradicijo svojega uspešnega 
hečbekovskega brata. Med produkti njegovih azijskih 

znancev je izstopalo kar nekaj Lexusovih kreacij, kot tudi 
Kiin izredno zanimiv športni karavan ProCeed, ki so ga 
pripravili izključno za okuse evropskih potrošnikov.
Nekaj posebnega so naumili pri Jaguarju, ki so okroglo 
50-letnico modela XJ obeležili tako, da so iz tovarne 
v Birminghamu v Pariz poslali vseh osem generacij 
prestižne limuzine.
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Kia ProCeed

Audi e-tron

Jaguar XJ

Škoda Kodiaq RS

BMW serije 3 Berline
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OGLAS
SONY

Kljub temu da se morda ob njihovih štantih ni tako 
bleščalo od fotografskih bliskavic, so pomemben pečat 
na 120. izdaji prireditve Mondial de l’Automobile pustile 
tudi lokalne znamke. Renault je razkril dva koncepta; s 
simpatičnim električnim križancem K-ZE je napovedal 
prihajajoči serijski model, medtem ko je s futurističnim 
EZ-Ultimo ustvaril samovozeči salon za ultimativno 
premijsko izkušnjo. Po domačem terenu se je sprehodila 
še flota Citroënovih in Peugeotovih ambasadorjev, od 
katerih je vredno izpostaviti športnega kupeja e-Legend, 
ki bo najverjetneje ostal zgolj oblikovalska vaja.
Svojih petnajst minut slave pa na razočaranje publike 
niso doživeli najnovejši predstavniki velikih imen, kot 
so Ford, Volkswagen, Fiat, Volvo, Bentley in McLaren, če 
naštejemo zgolj nekaj znamk, ki so se odločile, da bodo 
letošnjo pariško razstavo raje preskočile. Ta odločitev 
sicer ne preseneča, saj že zadnje desetletje opažamo 
vztrajno zmanjševanje zanimanja za vse tradicionalne 
avtomobilske salone.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Renault K-ZE

Peugeot e-Legend

Narava. Od blizu.

Sony RX10 IV združuje hitro samodejno ostrenje z visoko 
kakovostnim objektivom ZEISS 24-600mm v kompaktnem  
ohišju - tako lahko ujamete tudi najhitrejše trenutke živahnih 
podrobnosti. To je resnično edinstven fotoaparat.

“Sony” in njihovi logotipi so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Sony Corporation. 
Vsi ostali logotipi in blagovne znamke so last zadevnih lastnikov.

Fotograf Gustav Kiburg z RX10 IV

A. C. S., d.o.o. • Ljubljana, Celovška cesta 108
tel. 01/5001587 • e-pošta: info@acssony.si 
www.acssony.si

POMLAD 2017.indd   31 21. 09. 2018   17:03:14
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DUH
OSUPLJIVEGA
Lexusov oblikovalski jezik je ponovno 
zaživel v pomorski študiji, tokrat 
atraktivni športni jahti LY 650, ki jo 
bomo v finalni, serijski različici ugledali 
konec naslednjega leta.

Lexus LY 650
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Znamka Lexus se že dolgo ne osredotoča zgolj 
na proizvajanje čudovitih avtomobilov, ampak 
raziskuje preostala področja luksuznega 
življenjskega stila, kot so kulinarika, oblikovanje 

in film, kjer sodelujejo z nekaterimi najboljšimi 
svetovnimi ustvarjalci in tako pridno nabirajo znanje, 
da bi svojim strankam lahko pričarali res edinstveno 
izkušnjo. Naslednje poglavje pri iskanju novih meja 
znotraj in zunaj avtomobilske industrije je športna jahta 
LY 650, ki na osupljiv način prenaša Lexusov oblikovalski 
jezik v svet navtike.
To pa sicer ni prvi poskus Lexusa, da ustvari umetnino 
za mobilnost na vodi. Lanskega januarja je predsednik 
Toyote Akio Toyoda v Miamiju razkril ekstravagantno 
konceptno plovilo, ki sliši na ime Lexus Sport Yacht. 
12,7-metrski cruiser so si zamislili z dvojico 5,0-litrskih 
osemvaljnih motorjev, ki skupaj proizvaja 880 KM. Že ob 
predstavitvi je Toyoda povedal, da je pomorska študija 
le oblikovalska vaja brez načrtovane proizvodnje. A to 



oglas
avtost-
op

se je spremenilo letošnjega marca, ko je podpredsednik 
Toyote Shigeki Tomoyama naznanil, da bodo na 
osnovi koncepta za serijsko proizvodnjo pripravili novi 
20-metrski flybridge, ki bo lahko gostil do 15 gostov. In 
tako je pred nami ta spektakularna navtična kreacija, pri 
kateri bo Lexusu ponovno pomagalo ameriško podjetje 
Marquis Yacht, ki bo v ladjedelnici v Wisconsinu LY 650 
zgradilo, servisiralo in prodajalo.
Kljub temu da je novo plovilo večje in udobnejše od 
študije, na kateri bazira, je že na prvi pogled jasno, da 
je ohranilo ključne oblikovne smernice: izrazit premec, 
športno silhueto in bakreno-črno barvno zasnovo s 
poudarki kroma. Znotraj so medtem ustvarili sodoben 
ambient z nevtralnimi toni in elegantnimi linijami, ki se 

poleg dnevnega prostora nadaljuje pod palubo, kjer bo 
v luksuznih kabinah lahko počivalo šest oseb.
Japonci zaenkrat niso razkrili, koliko moči bosta 
proizvajala Volvova motorja, a če se bodo tudi tu 
zgledovali po konceptu, ki dosega najvišjo hitrost 43 
vozlov, nas čaka nekaj zelo vznemirljivega.
Prvi primerek Lexusove jahte LY 650, ki bo poleg limuzine 
LS, kupeja LC in SUV-ja LX četrti zastavonoša znamke, bo 
dokončan v drugi polovici leta 2019, takrat pa bo z veliko 
pompa doživel tudi svoj globalni debi.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Britanski inženir Ross Brawn je naredil koncept za novega dirkalnika Formule 
1, ki naj bi veljal od leta 2021 dalje. Pobožne želje bivšega lastnika moštva in 
sedanjega tehničnega šefa korporacije Liberty Media pa so samo poskusi, kako 
bi izboljšal pravila. 

PRIHODNOST F1 A 
kaj ko sta tukaj dva ključna igralca - Ferarri in 
Mercedes, ki se bosta borila, da bodo pravila 
takšna, da bodo ustrezala samo njim in 
njihovim globokim žepom. Manjša moštva so 

tako ali tako statisti in samo gledajo ob strani. Na dirki sta 
zdaj favorita za zmago samo Ferarri in Mercedes. Tretji 
lahko zmaga zgolj, če eden od vodilnih omaga. To pa za 
nas gledalce ni več šport. Posebno smo bili razočarani 
nad ukazom moštva, da mora prvi Mercedes s Fincem 
za volanom prepustiti prvo mesto Britancu. Gledalci 
so naravnost zgroženi. Kljub temu da se bodo morali 
Američani podrediti volji Ferarrija, pa Ross Brawn tarna, 
da bi bilo potrebno narediti pravila, ki bodo omogočala 
več borbe za prva mesta in več prehitevanj. Brawna skrbi 

izguba tlaka na vozila, ki vozijo v koloni in išče rešitve. 
Prikazal je nekaj dizajnerskih skic. 
Prvi koncept je narejen z bolj v celoto karoserije 
vključenim varnostnim lokom in večjo estetiko vozila, 
tako da bodo mladi gledalci Formule posterje novih vozil 
z veseljem lepili na zidove svojih sob. Drugi koncept je 
linija vozila z bolj agresivnimi dizajnerskimi potezami, 
medtem ko tretji omogoča aerodinamične priprave 
okrog koles, ki najbolj pripomorejo k slabem vrtinčenju 
zraka in toka zraka okrog vozila. No, kaj se bo izcimilo na 
koncu leta 2020, bomo še videli.

Tekst: Matjaž Tomlje
Foto: ISC

Formula 1 v 2021
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HAMILTONU NOCNE 
ULICE

SINGAPURJA

Na nočni dirki v Singapurju je brez večjih težav slavil aktualni prvak Hamilton, 
ki je s svojo sedmo zmago v letošnji sezoni svojo prednost v točkovanju 
svetovnega prvenstva pred Vettlom povečal na 40 točk.

F1 - VN Singapurja
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Vettel je s tretjim mestom tako osvojil 10 točk 
manj, na drugem pa je z odličnim dirkanjem 
končal Verstappen. Sicer smo gledali pretežno 
dolgočasno dirko v Singapurju, a brez drame 

že takoj na začetku ni šlo. Do trčenja je prišlo med 
obema dirkačema Racing Pointa, kjer je krajšo potegnil 
Ocon, ki je bil primoran odstopiti že v prvem krogu. 
Na stezo je tako zapeljal varnostni avto, kot na prav 
vseh preostalih dirkah za Veliko nagrado Singapurja, 
kar je že postalo dobro uveljavljena stalnica. Še pred 
prihodom varnostnega avtomobila je uspelo Vettlu 
prehiteti Verstapna in skočiti na drugo mesto. Dirkači 
zadaj, Räikkönen, Bottas in Ricciardo, so bili bolj ali manj 
neopazni celotno dirko in se ves čas vozili na četrtem, 
petem in šestem mestu. Izmed vodilnih je kot prvi v 
bokse zapeljal Vettel, krog kasneje mu je sledil Hamilton, 
še nekoliko kasneje pa je na menjavo koles zapeljal 
Verstappen, kateremu se je uspelo na stezo vrniti tik pred 
Vettla, pri čemer je šlo izredno na tesno. A Vettel je raje 
popustil in domov odnesel tretje mesto, kot pa ničlo, kot 
je to storil lansko leto.
V cilj je prvih šest pripeljalo tako, kot so dirko začeli, le 
Verstappen in Vettel sta si vmes dvakrat izmenjala mesti. 
Nekoliko več dogajanja pa je le bilo v sredini polja, kjer 
je nekaj lepih potez pokazal Leclerc. Za dvoboj dirke sta 
poskrbela Perez in Sirotkin, pri čemer je Perez obupano 
želel priti mimo Sirotkina, ki je z vsemi močmi branil 

svojo pozicijo. Prišlo je tako daleč, da ko je Perezu uspelo 
priti ob bok Sirotkina, je nenadoma zavil vanj in povzročil 
trčenje, za katerega so Perezu komisarji dodelili kazensko 
vožnjo skozi bokse.
Še za nekaj napetega dogajanja sta ob koncu dirke 
poskrbela Grosjean in Sirotkin, ki sta v medsebojnem 
dvoboju ignorirala modre zastave in tako ovirala Lewisa 
ob prehitevanju za krog, medtem pa se mu je nevarno na 
zadek uspel približati že Verstappen, ki pa poti mimo ni 
našel. Med dobitnike točk so se uvrstili še Alonso, Sainz, 
Leclerc in Hülkenberg.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC
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Rezultati VN Singapurja:
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Mercedesova dominanca v ruskem Sočiju se nadaljuje že peto leto zapored. 
Şvojo formo so potrdili z dvojno zmago, ki je imela zaradi moštvenega ukaza, 
ko je moral Bottas predse spustiti Hamiltona, grenak priokus.

F1 - VN Rusije

BOTTAS
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PREPUSTIL
HAMILTONU
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Rezultati VN Rusije:

Peta zmaga na zadnjih šestih dirkah za Lewisa 
Hamiltona in skupno 70. v njegovi karieri ter 
prednost pred Vettlom je ponovno zrasla za 
dodatnih 10 točk in tako sedaj že znaša kar 

konkretnih 50. A do konca je še vedno pet dirk, na voljo 
pa je še 125 točk. Ravno zato so se pri Mercedesu odločili 
za moštveni ukaz in naročili Bottasu, da predse spusti 
Hamiltona, da bi v primerjavi s Vettlom odnesel karseda 
več točk. Bottas je to zelo očitno storil v 25. krogu, po 
dirki pa je bil seveda pričakovano razočaran. Hamilton je 
tako zmagal zgolj zato, ker ga je gentlemansko predse 
spustil Bottas in ne zato, ker bi bil najhitrejši, in tega se je 
zavedal tudi sam. Bottasu se je takoj po dirki opravičil in 
hkrati zahvalil, celo svoj pokal mu je ponudil, a Finec ga 
je, razumljivo, zavrnil.
Sicer je bilo na stezi v Rusiji kar nekaj dogajanja. Že na 
startu je zelo dobro potegnil Vettel in prišel ob bok 
Hamiltonu, ki je izkoristil zavetrje moštvenega kolega in 
uspel ostati na drugem mestu. Lepo prehitevanje je v 

drugem krogu izvedel tudi bodoči Ferrarijevec Leclerc, 
ki je po zunanji strani fantastično prehitel Magnussena 
in na koncu osvojil odlično sedmo mesto. Nedvomno pa 
je bil dirkač dneva slavljenec Max Verstappen, ki je skupaj 
z Ricciardom startal povsem iz začelja. Verstappnu se je 
uspelo s serijo lepih prehitevanj v osmih krogih zavihteti 
že na peto mesto, na katerem je dirko tudi končal. Ko 

so vodilni zapeljali na svoj prvi postanek, 
je mladi Nizozemec ostal na stezi skoraj 
do konca dirke. Šele devet krogov pred 
koncem je zapeljal na menjavo koles. 
Ves ta čas pa ga vodilni trije - Hamilton, 
Bottas in Vettel, nikakor niso mogli 
prehiteti. Še pred tem je za kratek čas po 
postankih Hamilton izgubil drugo mesto 
proti Vettlu, ki ga je suvereno vzel nazaj 
že krog kasneje. Med njima pa bi zaradi 
Vettlovega cikcakanja ob zaviranju skoraj 
prišlo do trčenja. Nekaj krogov kasneje je 
sledila Mercedesova rošada in do konca 
dirke smo le še spremljali nespremenjen 
vrstni red najboljših - Hamilton, Bottas, 
Vettel, Räikkönen, Verstappen in Ricciardo. 
Najboljši izmed preostalih je bil tokrat 
Leclerc, ki je tudi zadnji dirkač, ki je v cilj 
pripeljal v istem krogu kot prva šesterica.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC
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Lepo prehitevanje je v drugem krogu izvedel tudi bodoči 
Ferrarijevec Leclerc, ki je po zunanji strani fantastično prehitel 

Magnussena in na koncu osvojil odlično sedmo mesto.



HAMILTONU 
ZMAGA, VETTEL
ŠELE ŠESTI

F1 - VN Japonske
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Rezultati VN Japonske:

Drugi dirkaški vikend zapored sta srebrni puščici odnesli dvojno zmago, pred 
Ferrarija pa sta se uvrstila še oba Red Bulla in tako se sedaj realne sanje za 
osvojitev naslova rušijo iz dirke v dirko.

Dirko v Suzuki je brez večjih težav dobil Lewis 
Hamilton pred Bottasom, zadnjo stopničko pa 
je osvojil Max Verstappen, ki se je med dirko 
dvakrat zapletel z obema Ferrarijema. Prvič v 

drugem krogu, ko je blokiral kolesa in zapeljal s steze 
in se nanjo vrnil tik ob Kimija, pri čemer mu ni pustil 
prostora in ga je tako izrinil s steze. To je lahko izkoristil 
Vettel, ki je startal iz osmega mesta in tako prišel že v 
drugem krogu mimo moštvenega kolega. Za incident 
je Max dobil 5-sekundno kazen, ki jo je odslužil v času 
postanka v boksih. V četrtem krogu je moral na stezo 
zapeljati varnostni avto zaradi trka med Magnussenom 

in Leclercom, saj je na stezi ostalo veliko ostankov Haasa. 
Dirka se je nadaljevala v osmem krogu, nakar je prišlo 
do ponovnega srečanja med Verstappnom in Ferrarijem, 
tokrat s Vettlom. Vettel je morda s prehitevanjem Maxa 
želel preveč, slednji ni pustil dovolj prostora, Vettel je 
zdrsnil vanj in odnesel krajšo, zavrtelo ga je in pristal 
je popolnoma na začelju. Tako smo skozi dirko gledali 
prebijanje Vettla in njegova prehitevanja skozi sredino 
polja F1. Lepo je napredoval tudi Ricciardo, ki je startal iz 
15. mesta in se je po prvih postankih na stezo vrnil celo 
pred Kimija Räikkönena. Na zadnjih dveh dirkah je tako 
Red Bull pustil zelo močan vtis in delujejo tako, kot da so 

Verstappen je bil za manever, kjer je iz 
steze izrinil Kimija Räikkönena, kaznovan s 

pribitkom petih sekund.

pri čisti hitrosti celo prehiteli Ferrari, ki se na zadnjih 
dirkah ukvarja predvsem s samim sabo in s svojimi 
napačnimi odločitvami, kar jim bo letos kot kaže 
tudi odneslo naslov.
Tekom dirke je bil Verstappen z Red Bullom edini, 
ki je uspel obdržati stik z Mercedesoma, oziroma 
z Bottasom na drugem mestu, ki ga je nekajkrat 
proti koncu tudi poskusil napasti. Hamilton je v 
vodstvu imel varnih deset sekund prednosti in peta 
zmaga na šestih dirkah ni bila niti enkrat vprašljiva. 
Še nekaj dodatnih sekund za Maxom je zaostal 
Daniel, Ferrarija pa sta v cilj pripeljala z zaostankom, 
eden 50 sekund in drugi z več kot minuto in devet 
sekund. Tokrat je bil najboljši med preostalimi Perez 
na sedmem mestu pred Grosjeanom.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC
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Dirkaškega konca tedna v Silverstonu si ne bomo zapomnili le po 
odpovedi dirke, ampak tudi po hudi nesreči Tita Rabata, ki ga je ob 
padcu zadel še motocikel Franca Morbidellija in mu na treh mestih 
zlomil nogo. Na sobotnem prostem treningu je Španec doživel 
padec in medtem ko se je pobiral, je vanj trčil motocikel. 

MOTOCIKLIZEM
KOT
DRAMA

MotoGP - VN San Marina, Aragonije in Japonske
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moštva Sky VR46. Letos so se pri moštvu Marinelli Snipers 
Team prav tako odločili, da z njim ne bodo podaljšali 
pogodbe za leto 2019. Se mi zdi da bolj kot moto šport, je 
za Fenatija primeren boks. Fenati sindrom se je v nekoliko 
drugačni luči preselil na dirko v Acanizu za VN Aragonije, 
ko je polomljeni in užaljeni Lorenzo žugal Marquezu, češ 
da je on kriv za njegov odstop in poškodbe. Lorenzo je 
odstopil iz dirke že ob padcu v prvem ovinku, za kar krivi 
Marqueza, saj je tega odneslo iz idealne linije in je ob 
vstopu v ovinek zaprl pot Lorenzu, zaradi česar ta ni imel 

možnosti zapeljati drugam. Kriv ali ne, je dirko kot prvi 
končal Marc Marquez in si v točkovanju nabral novih 
25 točk. Za njim je dirko zaključil Andrea Dovizioso, ki 
tokrat ni zmogel boja z Marquezom, tretji je bil Iannone. 
MotoGP nam vsakokrat postreže z novimi in drugačnimi 
razpleti, ki terjajo žrtve na eni strani, na drugi strani pa 
sejejo semena sreče in veselja. 
Na Tajskem se je veselje širilo v taboru Hondinega dirkača 
Marca Marqueza, ko je še na petkovih uvodnih prostih 
treningih in pred kvalifikacijami v iskanju najboljših 

MotoGP nam vsakokrat 
postreže z novimi in 

drugačnimi razpleti, ki 
terjajo žrtve na eni strani, 

na drugi strani pa sejejo 
semena sreče in veselja.

Nemudoma so ga odpeljali v bližnjo bolnišnico 
in ga tam dobro oskrbeli. Za razliko od Tita pa 
Američan Nicky Hayden maja lani ni preživel 
nesreče, ko je med kolesarjenjem vanj trčilo 

vozilo. Da pa bo spomin nanj večno živel, so pred 
začetkom dirkaškega vikenda v San Marinu odprli manjši 
spominski park.
Drama v svetu motociklizma se je nadaljevala tudi na 
sobotnih kvalifikacijah za VN San Marina, ko je 25-letni 
Katalonec Marc Marquez pet minut pred koncem 
uprizoril pravi šov. Po padcu je takoj odletel do garaže 
po nov motocikel, vendar je zaradi bolečega kamenčka 
v očesu na koncu v rokah držal šele peto startno mesto. 
Mnogi bi obupali že ob padcu, a za Marqueza nobena 
ovira ni dovolj velika, da bi ga zares ustavila. Bolj kot 
prvo mesto Doviziosa, tretje v sezoni, padec Lorenza 
dva kroga pred koncem dirke, drugo mesto Marqueza in 
porazno sedmo mesto Rossija, je dirko za VN San Marina 
zaznamoval incident Romana Fenatija iz razreda moto2, 
ko je pri veliki hitrosti stisnil sprednjo zavoro tekmeca 
Stefana Manzija, da bi ga opomnil na neodgovorno 
vožnjo v četrtem ovinku. Ta poteza pa v karieri Fenatija 
ni bila edina, saj se je prvič zapletel v besedni in fizični 
obračun z Niklasom Ajom že v sezoni 2015, ko je bil član 
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- 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!

tehničnih rešitev deloval nekoliko izgubljeno. Na 
kvalifikacijski dirki je začel v počasnejši skupini (Q1), kjer 
je bil najhitrejši, kar je nato prenesel še v drugo skupino 
(Q2) in na koncu dosegel že 50. pole v razredu motoGP. 
Za namešček pa je tudi na nedeljski dirki poskrbel za 
napetost vse do zadnjega, ko je dva kroga pred koncem 
dirke z Doviziosom bil bitko na nož, a je slednji v enem 
od zadnjih ovinkov izgubil idealno linijo, kar je Katalonec 
s pridom izkoristil in prišel do svoje sedme zmage v 
sezoni. Zmagovalni oder je dopolnil Yamahin dirkač 
Maverick Viñales, Valentino Rossi, ki se je vseskozi med 

dirko držal v ospredju in je že dišalo po novih stopničkah, 
pa je na koncu popustil in pristal na četrtem mestu. 
Smola se je tokrat zopet prijela Lorenza, ki je po hudem 
padcu in zlomu noge pred dvema tednoma v Aragoniji 
na Tajskem ob padcu v Buriramu dodal še dve novi 
poškodbi in predčasno zaključil z nastopom. Le kaj bo 
prihodnjič, ne ve nihče in si tudi napovedati ne upam.

Tekst: Jana Mihor
Foto: ISC, Jure Jenko, Simon Jezeršek


