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oglas
omega

SEAMASTER DIVER 300M
MASTER KRONOMETER

Evropejci smo tako zagledani v svoje evropske avtomobile,
da sploh nismo pozorni, kaj drugi ljudje vozijo na drugih
kontinentih. Prostrana Amerika je s prerijami, planjavami, z
gozdovi, gorami in velemesti posebna država. Od nekdaj
se Američani hvalijo s svojo svobodo, z Ameriko tisočerih
priložnosti in seveda z njihovim unikatnim ameriškim
načinom življenja. Zato na cestah v Združenih državah
vidite povsem druge avtomobile in avtomobilske znamke. Z
novim predsednikom Trumpom, katerega moto je »Amerika
prva«, se je na noge spet postavila njihova avtomobilska
industrija. Če primerjamo Evropo, kjer se mi vozimo v
glavnem s srednje velikimi varčnimi osebnimi avtomobili,
Američani prisegajo na velike in potratne avtomobile.
Pričakovali bi, da so Američani največji kupci avtomobilov na
svetu, kot so bili nekoč, a so s približno 17 milijoni prodanih
vozil tretji pred vodilno Kitajsko s 25 milijoni in pred celotno
Evropo z Rusijo, ki kupi 21 milijonov osebnih avtomobilov.
Američani ne kupujejo več velikih limuzin, ki smo jih vajeni
iz starih hollywoodskih filmov. Najbolj prodajani so SUV-ji in
kombinirana vozila, ki dosegajo kar 40% delež vseh prodanih
vozil. Drugi po odmeri so nam skoraj nepoznani avtomobili
pick-up. To so mali tovornjaki s prostorom za tovor na
zadnjem delu vozila, z visoko dvignjenim podvozjem in
orjaškimi 6-litrskimi osmaki pod motornim pokrovom. Tako
je najbolj prodajan avtomobil v Ameriki Fordov pick-up
F-series, katerega je proizvajalec prodal skoraj v milijonski
nakladi, sledita mu pick-upa Chevroleta in RAM-a. Šele četrti
po prodajnih številkah je Toyotin RAV. Dobro za Ameriko je
tudi dejstvo, da sta proizvajalca GM in Ford odrezala največji
ameriški tržni delež prodanih vozil in da je Toyota šele tretja.
Tudi Evropejci, ki so želeli osvojiti ameriški trg, so se morali
prilagoditi ameriškemu načinu in ponuditi Američanom
večje SUV-je in ne male osebne avtomobile. BMW in
Mercedes sta v Združenih državah postavila svoje tovarne
avtomobilov in v njih proizvajajo svoje SUV-je, ki jih dobro
tržijo tudi v Evropi. Dobro prodajajo tudi prestižne limuzine in
konkurirajo ameriških blagovnim znamkam, kot je pričujoči
Cadillac, ki bi si ga v svoji garaži zaželel marsikateri zemljan.
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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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DOMAČE NOVOSTI

Mercedes je v svoj salon na krajši ogled, tri mesece pred
uradno prodajo, pripeljal svojega novega premium SUVja, novega GLE-ja.
Slednji je od predhodnika lepši, večji, pametnejši, z eno
besedo, boljši. Oblikovno je prevzel oblikovalski jezik
Roberta Lešnika, ki smo ga sprva videli na novem A-ju in
CLS-u, medtem ko je notranjost zasnovana popolnoma
na novo, z dvema že poznanima 12,3-palčnima
digitalnima ekranoma. Na novo so oblikovani tudi
zračniki in okrasni elementi, na medsedežni konzoli,
kjer se nahajajo nekatera stikala in drsna ploščica za
upravljanje multimedije, pa najdemo dvojno držalo,
seveda oblečeno v usnje kakor tudi opremljeno z
ambientalno osvetljavo. Novi GLE je do zob oborožen s
pametnimi sistemi in z asistencami, tudi z asistentom za
vleko prikolice do 3.500 kilogramov.
Sprva bosta na voljo le dva motorja, in sicer 2,0-litrski
štirivaljni turbodizel z oznako GLE 300d in šestvaljni
turbobencinar s tremi litri prostornine in z oznako GLE
450. Prvi razvija 180 kW oziroma 245 KM, medtem ko
bencinar z blago hibridnim sistemom dostavlja 367
KM. Obe različici sta serijsko opremljeni s štirikolesnim
pogonom 4MATIC in z 9-stopenjskim samodejnim
menjalnikom. Za dizla bo potrebno odšteti vsaj 67.770
evrov, za bencinsko različico pa vsaj 86.610 evrov. Poleti
v prihodnjem letu lahko pričakujemo še druge motorje,
med drugimi tudi priključno-hibridno različico in
pravega AMG-ja.

6 Avto+šport

Q Max
Diesel

Zanesljiv v vseh
razmerah
Ne pustite se presenetiti, tudi ko temperature padejo strmo pod ničlo.
Zato naj vas na vseh poteh in v vseh razmerah spremlja zanesljiv partner.
Q Max Diesel. Izboljšana generacija dieselskega goriva Q Max presega najvišje evropske standarde za dieselsko
gorivo. Razvita je na osnovi uporabnikovih zahtev in najnovejših dognanj pri razvoju sodobnih dieselskih motorjev.
Z njegovo redno uporabo sta zagotovljena visoka odzivnost in maksimalna moč motorja ob najmanjši možni porabi.
Hkrati pa boste občutno zmanjšali emisije škodljivih snovi v izpuhu.

www.petrol.si

Mercedes-Benz GLE

DOMAČE NOVOSTI

Kia Ceed SW
Pred dobrim mesecem dni je na slovenske ceste zapeljala tretja
generacija priljubljenega Ceeda, sedaj pa se ta predstavlja še
kot karavan v različici Sportswagon.
Oblikovno sledi kombilimuzinskemu bratu, le karavanski zadek
je prevzel nekoliko bolj vodoravne linije po vzoru razred večje
Optime. V primerjavi s predhodnim karavanom je novi Ceed
SW v dolžino pridobil 95 milimetrov, kar v praksi pomeni, da je
prtljažni prostor v primerjavi s predhodnikom večji za 97 litrov in
sedaj vase sprejme za 625 litrov prtljage, kar je največ v svojem
razredu in celo več od marsikaterega karavana iz segmenta D.
Prtljažni prostor novega Ceeda SW je tudi izjemno prilagodljiv,
saj ima vgrajen sistem tirnic za prevoz manjših predmetov in
prtljage, številne predalčke in dvojno dno. Vrata prtljažnika se
lahko po novem zapirajo tudi samodejno, za kar ni potrebna
brca pod odbijač kot pri večini, temveč je že dovolj, da sistem
zazna pametni ključ v neposredni bližini za nekaj sekund. Tudi
preklop zadnje klopi je pri bolje opremljenih različicah praktično
deljiv v razmerju 40:20:40, v osnovi pa je delitev zadnje klopi v
razmerju 60:40.
Motorna paleta zajema štiri motorje. Tako kot pri hatcbacku,
so na voljo trije bencinski in en dizelski v dveh konfiguracijah.
Vstopni motor predstavlja 1,4-litrski atmosferec, naslednji v
ponudbi je litrski turbo bencinar s 120 konji, najnovejši, najbolj
popularen in tudi že razprodan, pa je 1,4-litrski turbo bencinar s
140 konjskimi močmi. Dizelski 1,6 CRDi je na voljo s 115 in s 136
konji, oba je mogoče spojiti tudi s sedemstopenjskim DCT-jem,
ki je na voljo tudi pri najmočnejšem bencinarju. V osnovi so vsi
spojeni s šeststopenjskim ročnim menjalnikom.
Vstopna cena za karavanskega Ceeda z osnovnim motorjem in
s serijsko opremo, ki sicer že zajema dnevne LED luči, samodejni
preklop dolgih, bluetooth povezavo in nekaj asistentov, kot so
sistem za ohranjanje vozila znotraj voznega pasu in voznikove
zbranosti, znaša 14.490 evrov. V prihodnjem letu se bosta
ponudbi pridružila še atraktivni Proceed v obliki shooting
breaka in športni Ceed GT.
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Kia Sportage
Novi Sportage združuje posodobljeno
oblikovanje zunanjosti in notranjosti z novimi
varnostnimi in infotainment tehnologijami
ter učinkovitimi motorji, ki izpolnjujejo
emisijske standarde, ki sploh še niso stopili
v veljavo. Spremenjen je prednji odbijač z
novimi meglenkami in novim sijočim črnim ali
kromanim ohišjem, ki se razteza do spodnje
odprtine za zajem zraka. Zadaj prevladujejo
elegantne, vodoravno postavljene LED luči z
značilno obliko črke C. Luč za vzvratno vožnjo
in odsevniki so vgrajeni v zadnji odbijač, ki je
dobil kromano okrasno letvico. Medtem ko je
videz kabine ostal bolj ali manj nedotaknjen,
lahko opazimo številne manjše spremembe s
pridihom modernosti. Izboljšani model je dobil
novi volanski obroč in spremenjeno ploščo z
merilniki, obenem pa je kabina zdaj na voljo
v črni in črno-sivi barvi oblazinjenja. Izboljšani
Sportage je dobil številne Kiine najnovejše
napredne asistenčne in infotainment sisteme, ki
gradijo podobo modela, oboroženega s kopico
varnostnih in visokotehnoloških pripomočkov.

Hyundai Santa Fe
Hyundai pošilja na slovenske ceste svojega
najbolj prestižnega in največjega predstavnika,
popolnoma novega Santa Feja, ki na ceste
stopa že v svoji četrti generaciji.
V preteklih treh generacijah so Korejci na ceste
spravili 400.000 primerkov Santa Feja, z novim
paradnim konjem pa so njihovi prodajni apetiti
seveda še večji. V primerjavi s predhodnikom,
novi Santa Fe že na prvi pogled deluje veliko
bolj premijsko in ekstravagantno.
Dimenzijsko je novi Santa Fe kar konkretno
zrasel, v dolžino za 8 centimetrov, pri čemer je
šlo 6,5 centimetra na račun daljšega medosja.
Posledično to pomeni seveda več prostora v
drugi vrsti in tudi večji prtljažnik, ki je zrasel za
40 litrov in vase sedaj lahko pospravi 625 litrov
prtljage.
Na voljo so klasični štirje paketi opreme in dva
turbodizelska motorja v treh konfiguracijah,
štirikolesni pogon je opcijski za doplačilo dveh
tisočakov.
Cene se pričnejo pri 34.900 evrih za vstopni
model in presežejo mejo 50 tisočakov za najbolj
opremljeno različico.
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Ford Transit Connect
Pri Fordu so osvežili svojo bogato paleto gospodarskih
vozil s štirimi prenovljenimi modeli in hkrati predstavili
še terensko naravnano Fiesto Active.
Fordova manjša gospodarska vozila v osnovi predstavljata
dva modela, in sicer manjši Courier in večji Connect,
ki sta s prenovo dobila predvsem bolj moderen obraz
z novimi Fordovimi maskami, v kabini pa sodobnejši
multimedijski vmesnik SYNC 3 na 6-palčnem ekranu in
kar nekaj varnostno asistenčnih pomagal.
Oba modela sta na voljo bodisi v tovorni različici Transit
bodisi v potniški Tourneo. Na predstavitvi smo se lahko
zapeljali le z večjima Transit Connectom in Tourneo
Connectom, manjšega kurirčka pa za preizkus ni bilo
na voljo. Slednji bo zaradi svoje majhnosti in okretnosti
priljubljen predvsem pri obrtnikih, ki svoj posel opravljajo
v mestnih središčih.
Za oba, Courirja in Connecta, bodo na voljo trije motorji,
bencinski litrski EcoBoost s 100 KM in dva dizelska
v različici s 75 in 100 KM. Vsi so v osnovi opremljeni z
ročnim 6-stopenjskim menjalnikom, pri Connectu pa
si je mogoče dizelska motorja omisliti tudi z novim
samodejnim 8-stopenjskim menjalnikom.
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Ford Fiesta Active
Fordovci so predstavili tudi terensko naravnano Fiesto
Active, ki ima od klasične 18 milimetrov večjo oddaljenost
od tal, za 10 milimetrov širše koloteke, dodatne plastične
zaščitne obloge, strešne nosilce in unikatna 17-palčna
platišča. V notranjosti ima tudi bolj športne sedeže z večjo
bočno oporo, na voljo pa so vozni programi Normal, Eco
in Slippery. In ker ne gre za pravega terenca in ker tudi ne
bi bilo dobro, da EcoSportu hodi v zelje, Fordovci Fiesti
Active niso namenili štirikolesnega pogona.
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Škoda Vision E

Foto: Žiga Intihar

BMW M850i
Predpremierno smo si ogledali BMW-jevo novo
zastavonošo, novo serijo 8, ki z oznako M850i obuja
legendo 90. let.
Z ostrimi športnimi potezami, vitkimi žarometi in
atraktivnim zadkom, s svojo nizko in široko držo in s
skorajda petimi metri, je prava paša za oči za vsakega
avtomobilskega navdušenca kakor tudi za največjega
laika.
Sprva bosta na voljo dva motorja, in sicer M850i s
4,4-litrskim osemvaljnikom s 530 konjskimi močmi in
dizelska alternativa 840d s 430 konjskimi močmi. Za
prvega bo potrebno pripraviti vsaj 152 tisočakov, za
drugega pa 113.400 evrov.
Kasneje se bodo seriji 8, ki v BMW-jevi paleti predstavlja
sam vrh in prestiž ponudbe, pridružili še vroča različica
M, kakor tudi štirivratni Gran Coupe in izvedenka Cabrio,
ki je bila svetovi javnosti že razkrita v začetku novembra.
Najbolj se seveda veselimo čistokrvnega predstavnika M,
katerega turbopolnjeni osemvaljni motor bo razvijal celo
več kot 600 konjskih moči.

Škoda je v svoj prodajni salon na Verovškovi pripeljala
konceptno vozilo Vision E, s katerim napoveduje svoj
vstop v svet električnih avtomobilov.
Škodin cilj je do leta 2020 predstaviti dva popolnoma
električna avtomobila, že v prihodnjem letu pa bo na
voljo prvi priključni hibrid znotraj modela Superb.
Futuristični Vision E je tako prvi koncept z izključno
električnim pogonom v zgodovini znamke Škoda,
ki so ga predstavili že lansko leto v Šanghaju. Vision
E poganjata dva električna motorja s skupno močjo
306 KM, ki se prenašajo na vsa štiri kolesa. Zmogljiva

litij-ionska baterija in optimalna regeneracija zavorne
sile omogočata v idealnih pogojih do 500 kilometrov
dosega. Do stotice je potrebnih šest sekund, končna
hitrost pa znaša 180 km/h.
Poleg svetlobnih 3D LED elementov zunanjosti, ki
zamenjujejo klasična svetila, je prava paša za oči tudi
koncept notranjosti, kjer je skupno na voljo kar šest
ekranov s popolno digitalizacijo, školjkasto ovaljni sedeži
so popolnoma individualni in se ob vstopu in izstopu
zavrtijo navzven, prava paša za oči so tudi vrata brez
strebrička B, ki se odpirajo navzven in razkrivajo pogled v
futuristično avtomobilsko prihodnost.
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ZANIMIVOSTI
McLarnov tehnološki center
V novem tehnološkem centru v Yorkshiru bo McLaren razvijal inovativne kompozitne materiale, s katerimi se želi
uveljaviti kot svetovni vodja v proizvodnji lahkih ogljikovih vlaken. Slavnostne otvoritve McLarnove druge tovarne se
je poleg britanskega princa Williama in njegove Catherine udeležil tudi princ Bahrajna Salman bin Hamad Al Khalifa.
In zakaj ravno iz Bahrajna? Ker je kraljevi investicijski sklad Mumtalakat Holding Company največji deležnik v skupini
McLaren. 56 milijonov evrov vredni proizvodni obrat s kvadraturo 7.000 m2 bo ustvaril več kot 200 novih delovnih mest
in bo pomagal McLarnu, da na trg lansira 18 novih modelov oziroma izvedenk, ki bodo najlažje v svojem razredu.

Nagrada BMW M Award
Letošnja sezona kraljevega razreda MotoGP je bila dvajseta, ki jo sponzorira BMW-jeva vroča divizija M. V sklopu
sodelovanja ob koncu vsake sezone Bavarci najhitrejšega dirkača na kvalifikacijah obdarijo s povsem novo beštijo, ki nosi
značko M. Zaradi posebne obletnice je letos nagrada še prestižnejša, in sicer gre za omejeno serijo M3 CS, ki bo zaživela
v le 1.200 enotah. Najzmogljiveši M3 v zgodovini, ki s pomočjo šestvaljnika s 460 konjskimi močmi do stotke pospeši v le
3,9 sekunde, je odet v vpadljivi odtenek ledene temnomodre. In tudi tokrat je nagrada romala v roke nadarjenega Marca
Márqueza. Za mladega Španca je predaja ključev postala že pravi ritual ob koncu sezone, saj je šestkratni svetovni prvak
prejel prav toliko vozil BMW M.

Leteči taksi
Oblikovalska firma iz Torina Italdesign gleda v prihodnost osebnega transporta, ki zagotovo ne sodi na cesto, marveč v
zrak. S podjetjema Audi in Airbus so tako razvili koncept Pop.Up Next, popolnoma električno leteče vozilo za prenatrpana
megamesta. Modularni sistem je sestavljen iz treh delov: iz platforme s štirimi elektrognanimi vetrnicami, kapsule za
potnike in tovor ter štirikolesne šasije, gnane z električnimi motorji. Tako lahko kompletno vozilo vzleti iz točke A do B. Ko
pristane, odklopi zgornji del, ki je namenjen letenju, in nadaljuje kot električni avtomobil. Kapsula s propelerji lahko leti
samostojno, brez šasije s kolesi, in pristane na primernem letališču, kjer uporabi šasije s kolesi, ki so na letališču na posodo.
Ta inovativni leteči taksi so sedaj v Amsterdamu premierno preizkusili in čeprav gre zaenkrat za prototip v razmerju 1:4,
njegovi stvaritelji obljubljajo, da bo v prihajajočih letih zaživel in postal del našega vsakdanjika.

Oplova ofenziva
Nemški Opel, ki je od lanskega leta del skupine PSA, je po enem letu izvrševanja načrta za prihodnost PACE! napovedal
novo produktno ofenzivo, in sicer namerava v naslednjih dveh letih lansirati osem novih modelov, od katerih jih bo
polovica elektrificiranih. Med njimi sta nova Corsa v 100% električni različici in Grandland X PHEV – Oplov prvi priključni
hibrid. Do leta 2024 pa napovedujejo, da bo na voljo električna različica vseh njihovih modelov. Naslednji ključni steber
strateškega načrta PACE! je osredotočenost na lahka gospodarska vozila za zagotovitev povečanja tržnega deleža. Novi
Opel Combo, ki je oktobra prispel na naš trg, je od lansiranja že osvojil prestižni naziv Mednarodni dostavnik leta, katerega
si deli skupaj z bratoma Peugeot Partner in Citroën Berlingo.
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NOVOSTI
BMW M8 Coupe
Ljubitelje bavarske znamke je navdušila že junija predstavljena serija 8 v preobleki M850i xDrive, sedaj pa prihaja njen
čistokrvni brat M, katerega prototip trenutno zaključuje finalna testiranja na portugalskem dirkališču Estoril. Model je
prejel številne nadgradnje, od katerih je najpomembnejša vgradnja turbopolnjenega osemvaljnega motorja, ki razvija
več kot 600 KM. Moč se bo prenašala na vsa štiri kolesa, toda na olajšanje puristov bo na voljo tudi dvokolesni način za
veselje ob driftanju. Pri BMW-ju pravijo, da so se lotili tudi predelave vzmetenja, ki naj bi dostavljalo odlično stabilnost,
preciznost in dinamiko, optimizirali pa so še šasijo, rigidnost in težo telesca tega zmogljivostnega modela, ki bo v
kupejevski različici na trg lansiran tekom leta 2019, nato pa mu bosta sledila še kabriolet in gran coupe z značko M8.

Mercedes-AMG GT R Pro
Od svojega debija pred štirimi leti se je AMG-jev GT uveljavil kot eden najbolj dodelanih športnih avtomobilov na svetu,
a dvosedežnega atleta iz Affalterbacha so sedaj še nadgradili v novi posebni inačici GT R Pro, ki prinaša številne dirkaške
modifikacije, prevzete iz prvenstva GT3. AMG-jevci so povečali moč, vgradili novo vzmetenje in izboljšali aerodinamičnost,
da bi novi kralj modelne družine še hitreje prevozil ciljno ravnino. Da bo že na daleč izražal svoj krvoločen značaj, so ga
opremili s številnimi karbonskim elementi in ga odeli v mat sivo karoserijo, okrašeno z dirkaškimi črtami v vpadljivem
odentku fluroscentno zelene.

Aston Martin DBX
Če ga imajo skoraj vsi proizvajalci luksuznih vozil, pa naj ga ima še Aston Martin. Športnega terena namreč. DBX, ki
ga Britanci že preizkušajo na progi valižanskega relija, bo kamuflažo sicer odvrgel šele čez leto dni, pred tem pa bo
obiskal številna zahtevna okolja, vključno z arktičnim krogom, s puščavami Bližnjega vzhoda, z visokimi gorski prelazi Alp
in seveda tudi legendarnim dirkališčem Nürburgring. Prestižnega SUV-ja bodo proizvajali v novi znamkini tovarni v St
Athanu, kjer bodo v prihodnosti sestavljali tudi vse električne modele znamke.

Lamborghini Urus ST-X Concept
Lamborghinijev motošport oddelek Squadra Corse je za novo prvenstvo, ki bo združevalo tekmovanja na dirkališčih
s preizkušnjami na off-road terenu, zasnovalo dirkaško orientiranega Urusa, ki je bil optimiziran za visokooktansko
vožnjo. Poleg shujševalnega programa je različico ST-X doletela nadgradnja z varnostnimi elementi, kot sta jeklena
kletka in protipožarni sistem, model pa je prav tako prejel večje reže za hlajenje osemvaljnega motorja in druge estetske
elemente, ki ga bodo ločili od serijskega brata. Zaenkrat gre zgolj za koncept, saj bo prvenstvo, ki bo potekalo na posebej
zasnovanih dirkališčih v Evropi in na Bližnjem vzhodu, zaživelo šele leta 2020.
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Karavan za novo dobo
Novi V60 je naša vizija družinskega karavana, oblikovanega za
generacije. Zasnovali smo ga z željo, da iz vsake vožnje naredimo
užitek – z uporabnostjo za vsak dan, prostorno in udobno kabino
ter popolnim spojem tehnologije, dizajna in zmogljivosti. Poleg
tega smo poskrbeli za nepresegljivo varnost – novi V60 je ta hip
eden najvarnejših avtomobilov sveta, saj vsebuje vse tehnologije
varnostnega prvaka XC60, kot prvi na svetu pa prinaša tudi sistem
izogibanja vozilom, pešcem, kolesarjem in živalim na cesti. Najnovejši
Volvo vas bo navdušil z bogato opremo in premierno ceno.

V60 D3 EDITION VAŠ ŽE OD 34.990 EUR
PREVERITE PONUDBO IN REZERVIRAJTE
PREIZKUSNO VOŽNJO NA VOLVOCARS.SI

Povprečna poraba goriva: 4,4 – 7,6 l/100 km. Emisije CO 2: 117 - 176 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d-TEMP. Emisije NO X : 0,0137 - 0,0559 g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih
motorjih: 0,00023 - 0,00069 g/km, število delcev: 0,11 E+11 – 5,41 E+11. Ogljikov dioksid (CO 2) 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 PM 10 in PM 2,5 ter dušikovih oksidov. Cena 34.990
EUR velja za model V60 D3 EDITION. Cena ne vsebuje stroška kovinske barve in priprave vozila. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Veljavnost ponudbe: do 31.12.2018 ali do odprodaje zalog. Več informacij
na volvocars.si ali pri pooblaščenem Volvo prodajnem zastopniku. Slike so simbolične. VCAG d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana

Volvo center Ljubljana, Leskoškova 2 (BTC), 01 58 43 205, ljubljana.volvocars.si | Volvo center Maribor, Zagrebška 38, 02 292 78 50, maribor.volvocars.si

VOZNIKOVI MODNI DODATKI
Časomer MB&F HM9 Flow
Max Busser, ustanovitelj podjetja MB&F, je razkril svoj
novi časovni stroj, ročno uro poimenovano Horological
Machine No. 9. Pod vplivom oblik avtomobilov in letal
iz 40. in 50. let prejšnjega stoletja, kot sta na primer
avtomobil Buick Streamliner iz leta 1948 ali reaktivec De
Havilland Venom, je Busser izdelal poseben časomer
za avtomobiliste in velike ljubitelje ur, ki bodo zanjo
odšteli 150.000 evrov. Oblikovno je ura sestavljena iz
treh nasproti si stoječih stožcev; v enem je številčnica,
v drugih dveh pa sta prestižni komplikaciji tourbillon.

Časomer TAG Heuer Formula 1 Max Verstappen
Švicarski urarji so pomagali mlademu Rebu Bullovemu asu
Maxu Verstappnu ustvariti novo posebno izdajo kolekcije
Formula 1, za katero je izbral športno črno-rdečo kombinacijo
in pašček iz nerjavečega jekla. Črno številčnico krasijo barve
nizozemske zastave in številka 33, ki jo nadarjeni dirkač nosi
v prvenstvu F1. Vodoodporna zapestna ura, ki jo poganja
TAG Heuerjevo natančno gibanje quartz, bo omejena na
1.300 kosov, za katere bodo zahtevali dva tisoč bruseljčanov.

Kolekcija Mercedes-Benz jesen/zima 2018
Dnevi postajajo vse krajši, temperature pa so padle
do ledišča, zato je Mercedes-Benz na trg lansiral novo
kolekcijo za prihajajoče zimske dni. Zvezde nove
modne kolekcije so športne, na veter in dež odporne
jakne v temnih odtenkih, ki jih odlično dopolnjujejo bolj
živahne polo majice, okrašene z znamkinim logotipom,
pri ženskih modelih pa tudi z zlatimi kristali Swarovski.
Za sončne dni so ponudili estetsko dovršena sončna
očala, za piko na i pa dodali dva moška kronografa s
črnim in z rjavim paščkom, medtem ko je nežnejši
spol prejel srebrno vodoodporno uro. Linijo oblačil in
modnih dodatkov za hladne zimske dni so presenetljivo
zaokrožili z vinskim setom, da bo uživanje v žlahtni
kapljici ob kaminu res na nivoju.
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Audi e-tron GT concept

ELEKTRIKA
JE
PRIHODNOST
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Po tem, ko je septembra Audi svetu pokazal svoj prvi brezemisijski
model, dolgo pričakovanega križanca z imenom e-tron, je na nedavnem
losangeleškem avtosalonu kamuflažo odvrgel že njihov drugi tovrstni
predstavnik, e-tron GT, ki še utrjuje vstop proizvajalca iz Ingolstadta v novo
električno dobo.
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Š

tirivratnega električnega Gran Turisma so
Audijevi kravatarji naznanili v začetku letošnjega
leta in vse od takrat z navdušenjem pričakujemo,
kaj bodo pripravili. Sicer gre zaenkrat zgolj za
koncept, a če bodo v serijski inačici, ki v proizvodnjo
odhaja leta 2020, ohranili ključne oblikovne smernice,
bo resno privlačen e-tron GT konkurenčni Tesli S odžrl
kar precejšen del prodaje.
Nizek, širok in dolg elegantno-športni kupe očara z vseh
strani, a morda je najbolj impresiven pogled z delnega
profila, ki razkriva padajočo strešno linijo, ki se harmonično

“
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nadaljuje v zadek, na katerem kraljuje vpadljiva svetlobna
pasica. Potem oči najdejo še čudovite izklesane boke
in pod njimi masivna 22-palčna platišča in na obrazu
se zariše nasmešek. Prednji del avtomobila je medtem
nezamenljivo audijevski s satasto masko, ki spominja na
modele RS. Ta vizualna podobnost ne preseneča, saj so
e-trona GT zarisali v oddelku Audi Sport, kjer so celotno
oblikovanje podredili aerodinamičnim ciljem, pri razvoju
tehnoloških rešitev, kot je na primer lahka konstrukcija iz
karbona in aluminija, pa jim je s svojim bogatim znanjem
na pomoč priskočil rojak Porsche.

Audi svojo električno ofenzivo nadaljuje
s hudo privlačnim Gran Turismom

Zunanjost definitivno nakazuje na
dinamični potencial vozila, ki ga bosta
poganjala električna motorja s skupno
močjo 590 KM, ki se bo prenašala na vsa štiri
kolesa. Športno naravnani GT znamke štirih
krogov bo do stotke pridrvel v 3,5 sekunde
in nato nadaljeval svoj napad do hitrosti
240 km/h, katero so elektronsko omejili, da
bi povečali doseg; ta naj bi znašal več kot
400 km, medtem ko bo preko 800-voltnega
sistema baterijo mogoče do 80 odstotkov
napolniti v zgolj 20 minutah.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Bentley Continental GT Convertible

ESENCA
LUKSUZA
26 Avto+šport

Ko se je lani na sceno pripeljala nova generacija ikoničnega Continentala GT,
so avtomobilski ljubitelji zaradi ultimativnega razkošja ostali brez sape. Sedaj
pa bodo lahko ostali še brez kape, saj je pred nami nova brezstrešna različica,
ki želi dokazati, da nihče ne zna ustvariti luksuznega kabrioleta na takšnem
vrhunskem nivoju kot britanski Bentley.
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C

ontinental GT Convertible se je rodil že
tretjič in tudi tokrat predstavlja esenco
luksuza, ki gradi znamko Bentley. Z
združitvijo elegantnega oblikovanja,
inženirske odličnosti in skoraj stoletne
tradicije ustvarjanja prestižnih Gran
Tourerjev jim je uspelo dostaviti resnično impresiven
produkt za tisti en odstotek najbogatejših na svetu.
Že na prvi pogled je očitno, da si je kabriolet stil sposodil od
kupejevskega brata, ki je uvedel evolucijo oblikovalskega
jezika z vpeljavo izklesane, mišičaste forme, prevzete iz
atraktivne študije EXP 10 Speed 6, predstavljene pred
tremi leti na ženevskem avtomobilskem salonu. Kljub
temu da je originalna receptura prestiža, ki jo je začrtal

predhodnik, ostala, so jo začinili z daljšo in nižjo stransko
linijo, z mogočnejšo masko in z novimi zadnjimi lučmi,
skratka s spremembami, ki jih je v vsej svoji slavi razkazal
že kupe Continental GT.
V primerjavi z njim kabrioletu sicer zmanjka nekoliko
elegance zaradi zložljive strehe, ki bo na voljo v sedmih
različnih odtenkih. Prvič tudi v tvidu, grobi volneni
28 Avto+šport

tkanini, iz katere si britanski aristokrati pri krojačih na
sloviti ulici Savile Row dajejo po meri izdelovati svoje
športne suknjiče in lovske obleke. Ne glede na izbran
material, se bo streha ob pritisku na gumb odprla v
19 sekundah in tako razkrila prefinjeno ročno izdelano
notranjost, ki se povsem sklada s premijskim zunanjim
izgledom avtomobila. Na račun prvovrstnega usnja in
Avto+šport 29

oglas
petrol2
redkega furnirja je kabina pravi biser avtomobila, ki pa ne zapostavlja prav tako pomembne tehnološke dovršenosti.
Voznik bo podatke o vozilu spremljal preko digitalne instrumentalne plošče, medtem ko bo sopotnik lahko nastavil
navigacijo, glasbo in še kaj preko radodarnega 12,3-palčnega zaslona, vgrajenega v tridelno vrtljivo enoto, ki jo je
mogoče za digitalni detox (kot so funkcijo opisali pri Bentleyju) spremeniti v minimalistično leseno ploščo ali v ploščo s
tremi analognimi številčnicami, ki prikazujejo čas, temperaturo in smeri neba.
Tako kot kupejevski sorodnik, tudi kabriolet pod pokrovom skriva mogočni dvanajstvaljnik za pravi užitek v vožnji. Motor
iz 6,0-litrske prostornine iztisne 626 ponijev, ki so preko 8-stopenjskega avtomatika poslani na vsa kolesa. Ti podatki
se prevajajo v pospeševanje do sto v le 3,7 sekunde in v končno hitrost 333 km/h, s čimer Bentleyjev Continental GT
Convertible obkljuka vse zahteve potencialnih kupcev, ki si želijo enega najboljših primerkov današnje avtomobilske
industrije.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Lamborghini SC18

VITEZ
TEME
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Lamborghinijev oddelek Squadra Corse je svoje obsežno znanje iz sveta
motošporta implementiral na svoj prvi povsem unikatni produkt – SC18.
Preprosto poimenovan, a izjemno vpadljiv Vitez teme je kljub ekstremni
dirkaški osredotočenosti prejel dovolilnico za vožnjo po običajnih cestah.

S

i predstavljate, da vas na cesti prehiti takšna
avtomobilska mojstrovina? Ljubitelji vroče
pločevine bi najverjetneje hitro pograbili telefon,
jo posneli in naslednji dan razkazovali vsem
prijateljem. Čisto logično, saj kot britev nabrušene linije
in impozantna zasnova sive karoserije, skombinirane
z golim karbonom in rdečimi dekorativnimi elementi,

kar kričijo po športni zmogljivosti. Pa ne pozabimo še
na noro masivno krilo na zadku, ki generira optimalno
količino podtlaka za pravo zabavo na dirkaški stezi.
Pridružujejo se mu takšne in drugačne aerodinamične
rešitve, ki svoj funkcionalni in estetski vrh dosežejo na
pokrovu motorja z dvanajstimi režami, ki izboljšujejo
hlajenje. Vse te ekstremne nadgradnje so oblikovalci in
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kot britev nabrušene linije in impozantna zasnova sive
karoserije, skombinirane z golim karbonom in rdečimi
dekorativnimi elementi, kar kričijo po športni zmogljivosti.

inženirji Squadra Corse razvili posebej za edinstvenega
SC18, a pri tem so si pomagali z dirkačema Huracán GT3
EVO in Huracán Super Trofeo EVO.
Lamborghini je za takšen ekskluziven produkt seveda
izbral najboljši motor iz svoje palete – dvanajstvaljnik,
ki iz prostornine 6.498 kubičnih centimetrov iztisne
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magičnih 770 konjskih moči, ki se na cesto prenašajo
preko 7-stopenjskega menjalnika. Gromozansko moč
na nov nivo popelje izjemno shujšano telesce na račun
vpeljave ultra lahkih materialov, hkrati pa izredno nizka
oddaljenost od tal (109 milimetrov) poskrbi, da bo srečni
voznik kot eno s cesto.

Ob tem bo lahko v udobju črno-rdečega interierja, v
katerem kraljuje alkantara skupaj s školjkastimi sedeži
iz ogljikovih vlaken, spremljal svoje kroge na račun
vrhunskega telemetrijskega sistema in tako izboljševal
nastop na dirkališču.
SC18 je zgolj prvi izmed posebnih projektov, ki bodo

zaživeli pod okriljem oddelka Squadra Corse. Ljubitelji
znamke torej kar z denarci na dan, da boste lahko skupaj
z Italijani pričeli oblikovati svoj neponovljivi dirkaški
Lambo, ki vam bo pognal kri po žilah.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Elegance is an attitude
Simon Baker

The Longines Master Collection

Range Rover Evoque

NOVI
EVOQUE
PO VZORU
VELARJA

Range Rover Evoque, ki je leta 2010 pretresel segment kompaktnih
SUV-jev, nadaljuje svoje popotovanje z novo generacijo, ki vpeljuje
sodobno oblikovanje po vzoru večjega brata Velarja in kot prvi
predstavnik koncerna JLR uvaja pametne tehnološke rešitve.
38 Avto+šport
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priskočila štirikolesni pogon in tehnologija Terrain
Response 2, ki avtomatsko zaznava površino, po kateri
se vozilo pelje, in glede na njo prilagaja vse sisteme. Kot
bratje pa bo tudi kompaktni Evoque lahko brodil po vodi
vse do višine 600 milimetrov.
Pod pokrovom bodo brneli 3- in 4-cilindrski bencinarji in
dizli, zaradi nove arhitekture bo na voljo tudi priključni
hibrid in blaga hibridna različica. Slednja bo ob zaviranju
pod 17 km/h ugasnila motor in shranjevala energijo,
ki bo ob speljevanju pomagala motorju in na ta način
poskrbela za manjšo porabo in bolj zeleno vožnjo v
prometnih konicah.
Za konec izpostavimo še pomembne tehnološke

N

ajmanjši Range Rover se je javnosti
pokazal v novi luči, a pri tem
oblikovalci niso odkrivali tople vode.
Evoque je doživel le manjšo evolucijo
oblikovalskega jezika, ki sledi smernicam lansko
leto predstavljenega Velarja, kupejevskega SUVja, ki želi kupce speljati predvsem Porschejevemu
Macanu in BMW-jevemu X6. Ključna prevzeta
elementa sta daljše in ožje zadnje LED luči
ter v karoserijo skriti ročaji vrat, ki prispevajo k
izčiščeni formi vozila. Druga generacija je ob tem
ohranila svojo elegantno kupejevsko silhueto,
ki se zaključuje v strešnem spojlerju, kot tudi
kompaktne mere, kljub temu da je grajena na
novi arhitekturi. Ta omogoča več prostora v
kabini, tako da bodo na zadnjih sedežih brez
težav sedeli tudi košarkaši, prinaša pa tudi več

inovacije, ki jih uvaja novi Evoque. Kot prvi na svetu
bo ponujal sistem Ground View, ki na zgornji zaslon v
kabini projicira 180-stopinjsko sliko pred vozilom, a
ob tem eliminira pokrov motorja za lažje parkiranje
in obvladovanje težkega terena. Zelo priročno je tudi
pomagalo ClearSight, ki ob slabi vidljivosti zaradi
potnikov ali prtljage na zadnjih sedežih vzvratno
ogledalo spremeni v zaslon, ki prikazuje sliko za
avtomobilom v visoki ločljivosti. Poleg tega bodo za
bolj udobno in manj stresno vožnjo skrbele številne že
poznane asistenčno-varnostne tehnologije.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

odlagalnih prostorov in za 10 odstotkov večji
prtljažni prostor, ki bo sedaj pogoltnil 591 litrov.
In prav interier je s prenovo doživel največjo
transformacijo; Evoque je prejel novi sistem
infotainment Touch Pro Duo z dvema na dotik
občutljivima zaslonoma, osvežen volan in
digitalne merilnike, ki omogočajo personalizacijo.
Vzdušje je na račun minimalističnega oblikovanja
in premijskih materialov spokojno, hkrati pa tudi
ekološko, saj bodo kupci namesto klasičnega
usnja lahko izbrali različne reciklirane materiale.
Pri proizvajalcu trdijo, da se bo baby Velar počutil
najbolj domače v mestu, a bo kot pravi član
Range Roverjevega klana zmožen zapeljati tudi
na bolj zahteven teren. Tu bosta na pomoč
40 Avto+šport
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UTRIPAJOČE
SRCE
PORSCHEJA

Pa je naposled le prišel novi 911, ki je med avtomobilisti vzbudil mešana
mnenja zaradi velike podobnosti s prejšnjo izvedenko, toda dejstvo ostaja, da
je 911 že od nekdaj oblikovna ikona in potemtakem ni nič narobe, da so se
dizajnerji držali preverjenega recepta in ga z le minimalnimi modifikacijami
izpopolnili do kraja.

Porsche 911
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“

Kljub
prenovi
911 ostaja
puristična
ikona in
utripajoče
srce
Porscheja

cesti, obenem pa so preoblikovali
zunanja ogledala in v karoserijo
skrili ročaje vrat. Toda največja
sprememba je doletela zadek,
ki je prejel popolnoma nov in
lahko rečemo tudi popolnoma
atraktiven svetlobni podpis.
Če je zunanjost novega 911
nepozornim očem videti skoraj
enaka predhodniku, pa to ne
moremo trditi za interier, ki je
krepko posodobljen. V ospredju
sta minimalizem in oblikovna
izčiščenost, opazna je tudi
usmerjenost k digitalizaciji z
novim 10,9-palčnim osrednjim
zaslonom, katerega infotainment
naj bi bil zasnovan zelo intuitivno
za hitro in varno upravljanje. Tu
so še pametni asistenčni sistemi,
od katerih je treba izpostaviti
premierno predstavljen in serijsko
vgrajen način vožnje Wet, ki zazna
vodo na cesti, opozori voznika in
glede na razmere prilagodi vse
nadzorne sisteme.
Prenovo so zaključili z novo
generacijo šestvaljnih pogonskih
enot, pri katerih je bil glavni

“

Če je zunanjost novega 911 nepozornim očem videti skoraj enaka predhodniku, pa to
ne moremo trditi za interier, ki je krepko posodobljen. V ospredju sta minimalizem in
oblikovna izčiščenost, opazna je tudi usmerjenost k digitalizaciji.

egenda, danes znana širom
sveta pod imenom 911,
je zaživela 12. septembra
1963, ko je Porsche na
domači razstavi pločevine v
Frankfurtu odgrnil tančico z
naslednika modela 356. Sedaj, 55
let kasneje, se je ta z veliko pompa
v ameriškem mestu angelov
reinkarnirala v svoji že osmi
generaciji, s katero je Porsche
nadgradil po mnenju številnih
najboljši športni avtomobil v
zgodovini, ki je zmogljivejši,
hitrejši in še bolj tehnološko
dovršen.
Brezčasni stil devetstoenajstice
so Nemci želeli ohraniti, zato so
jo doletele le manjše stilistične
spremembe. Telesce so razširili
za bolj impozanten izgled na
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Pro
UMETNE INTELIGENCE
7nm mobilni procesor s podporo umetne inteligence | Trojna kamera z novim

fokus nadgradnja zmogljivosti; v vročih
različicah S bodo motorji z večjimi
turbopolnilniki generirali 444 KM, kar
predstavlja 30-konjsko povišanje.
Novi kreaciji Porscheja se pridružuje
poseben časomer izpod rok sestrskega
oblikovalskega podjetja Porsche Design,
ki je prav tako puristično zasnovan kot
svetovno priznani športni avtomobil, a je
od njega še bolj ekskluziven, saj bo zaživel
v le 911 primerkih.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

OMOGOČAMO PLAČILO TELEFONA V 10 OBROKIH
brez obresti (EOM 0%)
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Škoda Scala

NOVO POGLAVJE

vključno s posebnimi teksturami, kontrastnimi šivi, z ambientalno osvetljavo in z oblazinjenjem
iz mikrovlaken. Potniki bodo novo Scalo, ki bo ponujala res široko paleto asistenčno-varnostnih
sistemov, prav tako lahko odklepali oziroma zaklepali s pomočjo pametnega telefona.
Za kompaktno Scalo, ki jo bodo na trg lansirali v prvi polovici leta 2019, bo na voljo izbira petih
turbopolnjenih motorjev z razponom moči od 90 do 150 KM.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Škoda pričenja novo poglavje s hatchbackom Scala, ki je kot prvi predstavnik
znamke baziran na novi platformi skupine Volkswagen, hkrati pa uvaja svež
oblikovalski jezik, sodobno zasnovan sistem infotainment in številne varnostne
tehnologije, s katerimi želi postavljati nova merila v svojem segmentu.

Z

a naslednika Rapida so se pri Škodi odločili za
ime Scala. To oznako so izbrali, saj v latinščini
pomeni stopnišče oziroma lestev in upajo, da
bo kompaktni model celotno znamko popeljal v
nove višine. Novi češki hatchback, s katerimi bodo ciljali
predvsem na mlade posameznike, ki jim veliko pomeni
atraktiven izgled vozila, je prejel dinamično oblikovanje
zunanjosti po vzoru avgusta predstavljene študije Vision
RS. S tem na zadku ne nosi več logotipa, ampak napis
Škoda, razpotegnjen čez prtljažna vrata.
Nov oblikovalski jezik je doletel tudi interier Scale, ki bo
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kot prvi model Škode opremljen z najnovejšo generacijo
sistema infotainment s prostostoječim na dotik
občutljivim zaslonom, pozicioniranim na minimalistično
zasnovani armaturni plošči. Ta bo z obkljukanjem
opcijskega sistem Virtual Cockpit velik kar 10,25 palcev,
kar je največ v segmentu. Čehi kljub kompaktnim
meram obljubljajo radodarno količino prostora v
kabini in prtljažniku, ki bo lahko pospravil zajetnih 467
litrov prtljage. Hkrati želijo z modelom postavljati nove
standarde v smislu prestižnega notranjega dizajna,
zato bodo na voljo številne možnosti personalizacije,
Avto+šport 49

Čeprav je Kalifornija največji trg za športne avtomobile na svetu, letošnji
losangeleški avtosalon ni bil tako navdušujoč kot v preteklosti, a reči, da nam
niso postregli z zanimivimi eksponati, bi bilo zmotno.

Los Angeles Auto Show 2018

ZANIMIVI
EKSPONATI
NA OGLED
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izgubil kanček svoje našpičenosti. Svoj debi je v
Los Angelesu doživel tudi legendarni Porschejev
športnik 911. Vsi pridevniki, ki bi jih hoteli slišati v
primerjavi s svojim predhodnikom, so bili izrečeni:
zmogljivejši, lažji, hitrejši. Tudi izgleda fenomenalno,
kljub temu da so nekateri izrekli kritike na račun
premajhne oblikovne svežine.
Na Mercedesovem štantu se je šopiril impozantni
Mercedes-AMG GT R Pro, v bistvu dirkalnik GT3 za
na cesto. To je bila direktiva, ki jo je šef AMG-ja zadal
svojim inženirjem in sodeč po agresivnem izgledu
in specifikacijah, so jo dosegli. Zmogljivostno temo
je nadaljeval rojak BMW, ki je čez lužo prišlepal
športno limuzino M340i, kateri se je pridružila cela
paleta bavarskih predstavnikov, izmed katerih je
bila za kalifornijsko sonce najbolj vabljiva serija 8
brez strehe, ki žal še ni šla pod nož pri najmočnejši
črki na svetu.
V Ameriko so prileteli tudi Japonci z Mazdo na čelu,
ki je predstavila težko pričakovano Mazdo3, za
proizvajalca zelo pomemben model, ki se premierno
poslužuje nove arhitekture in bencinskega motorja
SkyActiv. Po tem, ko se je Toyota z vpeljavo
nove generacije odločila, da bo oznako Corolla

Porsche 911

BMW M340i

BMW serije 8 kabriolet

N

ajvečji avtomobilski salon na zahodni obali ZDA je letos razvajal s kar 1.000 primerki vroče pločevine, od
katerih jih je bilo vsaj dva ducata povsem svežih, zato so se obiskovalci vsekakor lahko predajali avtomotivnim
užitkom. Najbolj sijoča zvezda v filmski prestolnici sveta je bil Audijev tretji električni predstavnik e-tron GT,
izredno poželjiv konceptni Gran Turismo, ki bo na ceste zapeljal šele v letu 2021 in bo do takrat bržkone

Audi e-tron GT concept

Mercedes-AMG GT R Pro
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Mazda3

uporabila na globalni ravni, je serijo zaključila z
limuzinsko inačico segmenta C, katero so si sedaj
lahko ogledali jenkiji. Zgolj za njih so pri Nissanu
le rahlo osvežili kompaktno Maximo, medtem ko
je Honda oživila ime Passport za povsem novega
križanca, ki se bo uvrstil med osemsedežnega Pilota
in manjšega CR-V-ja, ki ga je mogoče nabaviti tudi
pri nas.

Jeep Gladiator Mopar

Toda pri azijskem koncernu niso bili edini, ki so šli
v to smer. Ker so potrošniki čisto nori na križance
in športne terence, je bil ogromen del razstavnega
prostora namenjen takšnim in drugačnim
primerkom različnih proizvajalcev. Italijanski Fiat je
po nedavni domači predstavitvi modela 500X v Los
Angeles pripeljal za njihovo tržišče prilagojenega
brata, BMW je razkazal že videnega kralja svoje

terenske družine X7, Hyundai pa je dvignil tančico s prav
tako gromozanskega Palisada. Amerikanski prestiž sta
razkazovala Lincolnov Aviator, ki želi odgrizniti kos
pogače premijskima prodajnima asoma Q7 in XC90, ter
Cadillacov Escalade, tokrat v preobleki Sport, ki pa si te
oznake niti ne zasluži, saj prinaša le majcene stilistične
spremembe in nobenih nadgradenj pod kožo.
Ker je to pač L.A., mesto, kjer se obračajo veliki denarci
in kjer zvezdniki požrešno iščejo vpadljive avtomobilske
kreacije, s katerimi bodo obnoreli svoje sledilce, so bili
seveda prisotni tudi nepogrešljivi odpuljeni koncepti,
izmed katerih je največ pozornosti zahteval Jeepov žilavi
pick-up Gladiator, ki so ga z dodatki zmogljivostne
znamke Mopar spremenili v norega garača 4x4, ki v
kesonu prevaža dve kroski za adrenalinsko zabavo na
prostem.

Ker je to pač L.A.,
so bili seveda
prisotni tudi
nepogrešljivi
odpuljeni koncepti.

Fiat 500X
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Kia Soul EV

Cadillac Escalade Sport

Na povsem nasprotnem delu kongresnega centra, daleč
stran od 500-konjskih makin je bila postava drugega
velikega kalifornijskega avtomobilskega interesa precej
močna. Govorimo seveda o elektrificiranih vozilih, izmed
katerih je bila precej zanimiva vizija pred devetimi leti
osnovanega podjetja Rivian, ki je predstavil luksuznega
SUV-ja R1S, ki bo s sedmimi sedeži namenjen večjim

Rivian R1S

56 Avto+šport

družinam. Svetovni debi sta v mestu angelov doživela
še Kiin škatlasti Soul, ki je v novi generaciji občutno
privlačnejši, in BMW-jeva študija iNext, s katero želijo
Nemci prikazati svojo interpretacijo prihodnosti
mobilnosti. Barve zelencev sta nadaljnje zastopala
Subarujev prvi priključni hibrid Crosstrek in Toyotin
v Kaliforniji na vsakem vogalu videni Prius, opremljen

s štirikolesnim pogonom, ki je bil doslej na voljo le na
peščici trgov.
Z vse bolj prominentnimi avtosaloni v vzhajajočih trgih
postaja koledar avtomobilskih salonov vedno bolj
natrpan. Na razstavah, kot je losangeleška – samo ena
izmed štirih v Severni Ameriki – je, da ostanejo relevantne
in najdejo svoje niše. Z gotovostjo lahko rečemo, da je

ljubezen premožnih prebivalcev Kalifornije do zmogljivih
avtov, pogumnih oblikovnih konceptov in gorivo
srkajočih tehnologij recept za uspeh, kateremu morajo
organizatorji slediti v prihodnosti.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Hyundai Palisade
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Dinamična predstavitev BMW X5

X5 Z
APETITOM
PO TERENU
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digitaliziral analogne merilnike. Sredinski del armature
je po novem veliko bolj minimalističen, stikala klimatske
naprave so tako združena v eno samo vrsto in še ta so
integrirana v aluminijast šesterokotni del skupaj z dvema
zračnikoma, med katerima sta dva mala ekrančka, ki
prikazujeta izbrane nastavitve klimatske naprave. Spodaj
v drugi vrsti je še ozek pas fizičnih stikal za upravljanje
radijskih postaj, pod njim pa je dvignjen predal, v

BMW-jev X5 je eden izmed najbolj tipičnih predstavnikov prestižnih SUV-jev in
v svoji četrti generaciji je nedvomno tudi eden izmed boljših. Novega X5 smo
zapeljali tudi na motokros progi in preizkusili njegove terenske sposobnosti.

X

5 v svoji četrti generaciji oblikovno večje
revolucije ne prinaša, razen večjih, bolj
podolgovatih ledvičk in dodatnih centimetrov
v vse smeri. Premierno je pri njem opcijsko na
voljo zračno vzmetenje, ki s skupno 21,4-centimetrskim
odmikom od tal v razponu 8 centimetrov omogoča tudi
pravo terensko vožnjo in premagovanje zahtevnejšega
terena. Te zmogljivosti smo se tako odpravili preizkusiti v
Stično na pravo motokros progo, kjer je novi X5 preprosto
blestel in brez večjih težav plezal preko 32 stopinjskih
klancev. Opcijsko je na voljo še poseben offroad paket,
z izbiro štirih načinov vožnje, ki samodejno prilagajajo
višino podvozja, sistema xDrive, odzivnost pedala za
plin in hitrost menjalnika glede na trenutno podlago in
60 Avto+šport

razmere.
X5 je dobro opremljen z vsemi asistenčnimi sistemi,
ki jih znamka premore, in se premierno predstavlja s
pomočnikom, ki zmore samodejno voziti zadnjih 50
metrov prevožene poti vzvratno. Sistem si zapomni
premike volana za zadnjih 50 prevoženih metrov in tako
z enakimi manevri samodejno po isti poti vozi vzvratno,
voznik mora le nadzorovati hitrost, ki ne sme preseči 10
kilometrov na uro.
In če je oblikovno nova generacija evolucija stare, prinaša
notranjost X5 premierno med modeli BMW popolnoma
novo podobo, ki sta jo že prevzeli serija 8 in prihajajoča
nova serija 3. Osrednji ekran meri 12,3 palca in je lepše
integriran v armaturo in skoraj že v drugi ekran, ki je
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dizelskima, oba s tremi litri prostornine. Prvi, 30d, razvija
265 KM, medtem ko M50d s pomočjo štirih turbin
dostavlja kar 400 KM. Na bencinski strani je v ponudbi
še motor z oznako 40i in močjo 340 konjskih sil. Vstopni
dizel je na voljo od 78.095 evrov naprej, medtem ko
bo za 400-konjskega X5 M50d-ja potrebno odšteti vsaj
105.400 evrov.

Tekst: Jan Grobelšek, Foto: Žiga Intihar

OGLAS
ZANESLJIV
omv
TUDI
DO -40°C.

*

NAJBOLJŠE DIZELSKO GORIVO V SLOVENIJI:*
· ZANESLJIV V VSEH VREMENSKIH RAZMERAH
· ZAGOTAVLJA NAJUČINKOVITEJŠE IZGOREVANJE
· PODALJŠUJE ŽIVLJENJSKO DOBO MOTORJA
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Energija za
boljši vsakdan.

* -40°C je vrednost CFPP, izmerjena v skladu s standardom EN 590. Prednosti so odvisne od vozila, načina vožnje in tehničnega stanja motorja in se nanašajo na primerjavo z gorivom,
ki je skladno z najnižjimi lokalnimi zahtevami v skladu s standardom EN 590. Preizkusne rezultate goriva OMV MaxxMotion Diesel je potrdilo podjetje TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE.

katerem se nahajata držali za pijačo s funkcijo ogrevanja
oziroma hlajenja. Nova je tudi prestavna ročica, ki je
opcijsko lahko tudi takšna, v obliki kristala, kot jo vidite
na fotografijah. Klasične fizične gume na medsedežni
konzoli za upravljanje voznih programov in funkcij
osrednjega ekrana je sedaj zamenjala digitalna ploščica
z integriranimi stikali v površino, ki se ob pritisku prijetno
pogreznejo. Po novem je gumb za zagon motorja ob
menjalniku, tam najdemo tudi stikalo za uravnavanje
višine podvozja v primeru zračnega vzmetenja. Nekoliko
preoblikovani so paneli vrat in oblazinjenje armature.
Na splošno so seveda vsi materiali z novo ergonomijo
vrhunski, kar posledično pomeni odlično počutje vseh
potnikov, še posebej voznika za volanom.
Novi X5 je na voljo s tremi motorji, in sicer z dvema

Test: Hyundai Santa Fe 2,2 CRDi 4WD Impression

SANTA FE
V PREMIJSKE
VODE

Hyundaijev največji in hkrati najbolj premijski model Santa Fe se v svoji četrti
generaciji že kar konkretno spogleduje s predstavniki segmenta luksuznih
športnih terencev. Odlikujejo ga vodilni varnostni sistemi, prostornost, udobje
in nenazadnje dobro razmerje med dobljenim in ceno.
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tudi reliefni vzorci zvočnikov v vratih in na samem
oblazinjenju, kjer je vredno izpostaviti ročno prešito
oblazinjenje in nasploh odlično končno izdelavo, ki
dviga nivo udobja med potovanjem.
Izstopa predvsem dvodelna armaturna plošča, ki
poleg estetskega pridiha nudi še dodatno odlagalno
površino. Osrednji zaslon po novem stoji na
armaturki in v goli osnovi meri pet palcev. V testnem
primeru smo na armaturi imeli opcijski 8-palčni
zaslon z navigacijo in vso drugo multimedijo,
kakor tudi 8-palčni zaslon TFT, ki zamenjuje klasični
analogni merilnik hitrosti. Bogat seznam opreme
je tako zajemal še veliko panoramsko strešno

V

sake oči imajo seveda svojega malarja, a je
potrebno priznati, da Santa Fe s svojo široko
in visoko držo, zapakirano v nov Hyundaijev
oblikovalski jezik, izgleda kar atraktivno in
premijsko. Prednji del so oblikovalci povzeli po novi Koni,
kjer sta v ospredju velika kaskadna maska in dvodelna
žarometa, pri čemer so dnevne LED luči nameščene nad
zasenčena žarometa. Stranska linija je čista in praktično
povezuje prednje LED luči z zadnjimi, ki se raztezajo tudi
na bok, s čimer spominjajo na tiste v japonskih Lexusih.
Za mišičast izgled iz boka poskrbijo tudi izbočeni blatniki
in velika 20-palčna lita platišča. Še najmanj atraktiven je

zadek, pa tudi temu ne moremo nič zameriti, kjer v glavni
vlogi igrajo LED žarometi s 3D grafiko, smernika in luči za
vzvratno vožnjo pa se nahajajo na spodnjem odbijaču.
Z novo generacijo je Santa Fe konkretno pridobil
centimetre v vse smeri, pri čemer se je samo medosje
podaljšalo za 6,5 centimetrov, kar se občutno pozna na
prostornosti in udobju na zadnji klopi. Nekaj dodatnih
litrov (40) je na ta račun pridobil tudi prtljažnik, ki sedaj
lahko vase pospravi 625 litrov prtljage.
Notranjost novega Santa Feja je kar konkretno
spremenjena in dodelana, tako na področju ergonomije
kot samih materialov. Premijski občutek v kabini dodajajo

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
2.199 ccm
147 kW (200 KM)
440 Nm pri 1.750 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
10,0 s (0-100 km/h)
205 km/h

situacijah, kot so dež in sneg, seveda
pa hkrati omogoča, da je Santa Fe
sposoben preplezati tudi kakšen višji
hrib. Samodejni menjalnik pri višjih
hitrostih deluje dobro in prestavlja
dokaj tekoče, medtem ko se pri nižjih
hitrostih rad obotavlja in prepočasi
prestavi v višjo prestavo. Motor je
takrat tudi dokaj glasen, a ostaja
dokaj varčen. Na testu smo zabeležili
povprečje nekaj nad osmimi litri, smo
pa na relaciji brez težav dosegli porabo
pod osmimi litri, kar je za velikana, kot
je Santa Fe, odličen rezultat. Odlična je
tudi njegova cena, kjer za 50 tisočakov
dobite vse zgoraj opisano.

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

8,5 l/100 km
160 g/km
4.770 / 1.890 / 1.680 mm
1.930 kg
64 l
534 l
52.120 EUR

Tekst in foto: Jan Grobelšek

okno, gretje volana, gretje in
hlajenje
sedežev,
brezžično
polnjenje mobilnega telefona,
sistem
aktivnih
varnostnih
pripomočkov, združenih v paketu
Smart Sense, pa tudi prvič v
Hyundaijevih modelih projekcijo
voznih informacij direktno na
vetrobransko steklo.
Za pogon je skrbel 2,2-litrski
turbo dizel z okroglimi 200 KM, ki
se prenašajo preko samodejnega
8-stopenjskega menjalnika na vsa
štiri kolesa. Inteligentni štirikolesni
pogon HTRAC tako učinkovito
razporeja navor glede na oprijem
koles in trenutno hitrost in
skrbi za optimalen oprijem v
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Priljubljeni Fiat 500 ima tudi svojega večja brata, L-a, ki z enoprostorsko zasnovo
ni ravno najbolj svež konkurent modernim in popularnim mestnim SUV-jem, zato
so mu nadeli nekaj terenskega videza in ime Cross, da se bo lažje zoperstavil
SUV-smetani.

Test: Fiat 500L 1.6 Multijet Cross

ITALIJANSKI
KRIŽANEC
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E

noprostorcem je ladja že davno odplula, zato so
pri Fiatu svojemu družinskemu adutu dodali novo
stopnjo opreme Cross, ki model 500L spremeni
v enoprostornega križanca. Ohranja torej svojo
kupulasto obliko in hkrati izredno prostorno notranjost in
vsakodnevno uporabnost z dodanim videzom terenskih
zmogljivosti. To pomeni, da ima različica Cross dodan
bolj robusten sprednji odbijač, kakor tudi drugačno

občutno izboljšano, medtem ko se zdi, da je podvozje
preveč čvrsto in preslabo blaži, bolj ploski sedeži z malo
oporo pa k voznemu udobju ravno ne pripomorejo.
Je pa zato pravi biser 1,6-litrski dizelski motor s 120
konjskimi silami in 320 Nm navora. Je izredno prožen in
živahen, prav lepo zmerno vleče, ob vsem skupaj zna biti
tudi varčen. Brez težav smo se vozili tudi s porabo pod
sedmimi litri, a se je testno povprečje ustalilo pri 7,2 litrih.
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zgornjo masko, dodane plastične zaščite kolotekov,
unikatna platišča in 2,5 centimetra dodatno dvignjeno
podvozje. Ima tudi poseben program za prenos moči na
spolzki podlagi in asistenta, ki pomaga plezati po klancih
navzdol, pravega štirikolesnega pogona pa ne ponuja.
Kot že rečeno njegov glavni adut ostaja prostornost in
te v kabini ne primanjkuje. Priročen je vzdolžen pomik
zadnje klopi in 400-litrski prtljažni prostor s prilagodljivim
dnom, ki bi moral zadovoljiti vse
potrebe štiričlanske družine. Ergonomija
ni ravno na najvišjem nivoju, veliko
je trde plastike in končna sestava ni
ravno najboljša, a je okolje vseeno
prijetno z velikim osrednjim ekranom
na dotik in digitalnim zaslonom TFT v
sredini merilnikov. Upravljanje klimatske
naprave poteka preko treh velikih
okroglih gumbov, pod njimi pa najdemo
še stikalo za pomoč pri terenski vožnji in
vtičnico z USB vhodom. Udobje med
vožnjo je iz strani izoliranosti kabine

Menjalnik je ročni s šestimi prestavami, za katerega se zdi,
da so prestave dobro preračunane in usklajeno deluje z
dizlom v nosu. Volan je vsekakor premalo direkten, po
domače prazen, ima pa še dodatno mestno funkcijo, da
je sukanje slednjega še bolj lahkotno in brezčutno.
500L je malce slabši na področju varnosti in asistenčnih
sistemov, od katerih ima zgolj sistem proti naletu, ki
deluje le pri majhnih hitrostih. Na voljo je proti doplačilu
na seznamu dodatne opreme. Ima pa vzvratne senzorje
in kamero za lažje parkiranje, kar še kako pride prav pri

vsakodnevnem parkiranju.
Italijani za enoprostornega križanca s terenskim videzom
želijo nekaj malega čez dvajset tisočakov, kar nikakor ni
malo, sploh zato, ker konkurenca čistokrvne SUV-je z več
aktivne opreme nudi za podobno ceno, če ne celo za
manjšo, zato bo Fiatov križanec moral pošteno zaigrati
na čustva kupcev.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.589 ccm
88 kW (120 KM)
320 Nm pri 1.750 vrt./min.
6-stopenjski ročni
11,5 s (0-100 km/h)
183 km/h

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

7,2 l/100 km
114 g/km
4.276 / 1.800 / 1.679 mm
1.505 kg
50 l
400 l
22.490 EUR
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P

rvi splošni vtis daje občutek, da Kiini oblikovalci
niso želeli pretiravati z izstopajočim dizajnom in
so se odločili za nekoliko bolj zadržan, umirjen
pristop oblikovanja, ki naj bi bil predvsem po
željah Evropejcev. Ceed je namreč povsem evropski avto,
saj je tam zasnovan in proizveden in tudi prodaja se zgolj
v Evropi. A še vedno je na cesti tipično prepoznavna Kia
z masko v obliki tigrovega nosu, ki je še nekoliko širša in
atraktivnejša.
V primerjavi s predhodnim modelom, ima novi Ceed
precej bolj pokončno in ravno držo, ter daljši zadnji
previs, kar mu na cesti daje bolj samozavestno pojavo.
Testnik je bil oblečen še v lepo sijočo modro barvo, ki lepo
poudarja ravne in čiste linije, le za palec večja platišča bi
še moral imeti za piko na i, obut je bil namreč že v zimske
pnevmatike s 16-palčnimi platišči.

“

Ceed je povsem evropski
avto, saj je tu zasnovan in
proizveden in tudi prodaja
se zgolj v Evropi

“

Test: Kia Ceed 1.4 T-GDi LX Edition

KOREJSKI GOLF
CILJA VISOKO
Ceed v svoji tretji generaciji z bolj zrelim videzom odločno napada vrh
segmenta C, kjer je še vedno kot vodilni predstavnik segmenta zasidran VWjev Golf, a mu korejski paket lahko kar konkretno parira.
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Že serijsko zunanjost novega Ceeda
prinašajo dnevne LED luči v obliki ledenih
kock, ki so po novem nameščene v samih
žarometih, še bogatejša pa je serijska
oprema na področju varnosti, kjer je novi
Ceed naredil velik korak naprej.
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,
opcijsko je na voljo še veliko drugih
varnostnih sistemov.
Testno vozilo je bilo opremljeno z
drugim paketom po vrsti, to je LX Edition,
ki vsebuje že 7-palčni audio zaslon,
USB režo in samodejno dvopodročno
klimatsko napravo. Morda sem sam
med opremo pogrešal zgolj navigacijo
ali morda zimski paket, ki za 240 evrov
doprinaša še gretje prednjih sedežev in
volana, vse ostalo pa ima nivo opreme
Edition praktično pokrito. Tudi sami
materiali so z novo generacijo v kabini

postali še bolj mehki in prijetni na otip, kot je recimo
armaturna plošča, ki je odeta v črno mehko plastiko in
dekorativno prešita z umetnim šivom.
Z novo generacijo so zrasli tudi centimetri in posledično
je na zadnji klopi nekoliko več prostora za noge in
kolena potnikov, povečal se je tudi prtljažni prostor za
15 litrov in sedaj vase pospravi 395 litrov prtljage.
Novi Ceed je na voljo tako z bencinskimi kot tudi
dizelskim motorji in ker dizli počasi odhajajo v pozabo,
so pri Kii v ponudbo umestili popolnoma novi 1,4-litrski
turbo bencinski motor s 140 KM, s katerim je bil
opremljen tudi testni primerek. Motor se je izkazal
za izjemnega, tako na področju zmogljivosti kot na

področju varčnosti. Je izredno tih, v prostem teku
praktično neslišen in že pri izredno nizkih vrtljajih ima
na voljo dovolj navora, da pospešuje skoraj že športno.
Brez težav se zavrti do povsem rdečega polja in opravlja
z avtocestnimi prehitevanji in večjimi vzponi. Povprečna
poraba je na koncu testa pokazala okroglih sedem
litrov, a brez težav zmore shajati tudi s šestimi litri na
sto. Kia tovrstni paket nudi za manj kot 20 tisočakov,
medtem ko bi na primer pri nemškem konkurentu zanj
morali odšteti krepko preko 20.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

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

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.353 ccm
103 kW (140 KM)
242 Nm pri 1.500 vrt./min.
6-stopenjski ročni
8,9 s (0-100 km/h)
210 km/h
6,5 l/100 km
130 g/km
4.310 / 1.800 / 1.447 mm
1.315 kg
50 l
395 l
19.490 EUR
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Navtični koncern Ferretti je letošnjo izdajo prestižne razstave plovil v monaški
kneževini obogatil z novo superjahto Custom Line 120’, ki je prava paša za oči
in vir užitka za tiste, ki bodo na krovu, ko bo 38-metrska lepotica rezala valove
z vso eleganco, udobjem in močjo, ki jo premore.

76 Avto+šport

Custom Line 120’

Pièce de
résistance

Avto+šport 77

N

ov dragulj v kroni znamke Custom Line, ki je
znotraj skupine Ferretti znana po meri narejenih
plovilih, ki uresničujejo vse želje lastnikov na
račun neštetih personalizacijskih možnosti, je
flybridge superjahta z imenom 120’, ki je bila zasnovana
za raziskovanje čudes morja. S svojimi čudovitimi linijami
in proporcijami, s prostornim luksuznim interierjem in z
zmogljivim motorjem zagotavlja, da bo vsako potovanje
doživetje, ki se ga človek zapomni za vekomaj.
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Custom Line 120’ je prva kreacija, ki nosi podpis
oblikovalskega studia Francesco Paszkowski. Tam so si
zamislili impresiven sodoben, oster in minimalističen
dizajn ladijskega trupa, katerega je navdihnil svet
avtomobilizma kot tudi arhitekture. Povsem izčiščene
linije dopolnjujejo radodarna okna, ki se na glavnem
krovu raztezajo od tal do stropa, kar pri pogledu s profila
zares pusti nepozaben vtis.
Poleg uresničitve stilističnih ciljev so bili zelo pozorni na

stvaritev čim bolj aerodinamične oblike, ki bi omogočala
odlično zmogljivost ob čim manjši porabi. Pri tem so
si pomagali z implementacijo naprednih tehnologij
in materialov, ki jih običajno uporabljajo za izgradnjo
dirkalnih gliserjev. Izpostaviti je treba uporabo kompozita
prihodnosti, ogljikovih vlaken, ki so cenjena zaradi svojih
mehanskih lastnosti in majhne teže.
Inovativne rešitve pa se ne končajo tu; med kokpit
in lounge so pod kotom 45 stopinj vgradili stekleno
pregrado z nagibnim mehanizmom, ki lahko panelno

ploščo povsem skrije v strop in tako ustvari ogromen, kar
80 kvadratnih metrov velik neprekinjen prostor, katerega
vodilo je preprosto - uživanje na vodi. Na oblikovanje in
opremo interierja so vplivali najbolj luksuzni rezidenčni
projekti, tako da ne preseneča, da notranjost superjahte
izgleda kot palača. Na glavni palubi, ki predstavlja srce
plovila, je poleg formalne jedilnice, salona in kuhinje
umeščena tudi lastnikova suita, ki prav tako sledi visokim
estetskim standardom. Ko se spustimo po stopnicah
navzdol, najdemo še štiri kabine za goste z lastnimi
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kopalnicami kot tudi radodarne
prostore posadke, katere bo moralo
biti na jahti te velikosti kar nekaj, še
posebej, če lastnik želi, da ugodijo
vsem njegovim kapricam.
Medtem ko se bo na flybridgu
namakal v jacuzziju, se bo na primer
hotel razvajati s kozarcem šampanjca,
ali pa si bo zaželel malo adrenalinske
zabave in bodo pomočniki iz garaže
morali potegniti vodne igračke. Za
lažjo predstavo o dejanski razsežnosti
Custom Line 120’-ice lahko povemo,
da garaža poleg jet skija za tri osebe
hrani tudi skoraj 6-metrski gumenjak,
če bo katerega od dvajsetih gostov,
kolikor jih jahta sprejme, treba
pobrati v bližnji marini.

Nov dragulj v kroni znamke Custom Line je
flybridge superjahta 120’, zasnovana za
raziskovanje čudes morja

“

“

Najnovejšo članico družine Custom
Line, ki postavlja nove standarde
na področju oblikovanja, udobja
in zmogljivosti, poganja par
2.638-konjskih motorjev MTU, ki
omogoča najvišjo hitrost 25 vozlov,
hkrati pa ob pol manjši ekonomični
potovalni hitrosti ponuja izjemno
velikodušen doseg 1.100 navtičnih
milj.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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F1 – VN Brazilije
Lewis Hamilton je z 10. zmago v sezoni dirko pred koncem odločil tudi vse
dvome o naslovu konstruktorskega prvaka, katerega je že peto leto zapored
osvojil Mercedes. Drugo mesto je osvojil Max Verstappen, čast Ferrarija pa je
s tretjim mestom rešil Kimi Räikkönen.

MERCEDESU
PETI NASLOV
ZAPORED
82 Avto+šport
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Rezultati VN Brazilije:

P

o ugasnjenih rdečih lučeh sta Mercedesa
ohranila vodilni dve poziciji, a ne za dolgo, saj
je iz ozadja napadal Verstappen, ki je takoj na
začetku našel pot mimo Räikkönena, v 4. krogu
je prehitel Vettla, nato še Bottasa in že se je znašel na
zadku vodilnega Hamiltona.
Hamilton je Verstappna za seboj zadrževal vse do 20.
kroga, potem pa je zapeljal na postanek in menjavo
koles, Max pa je na stezi ostal še vse do 36. kroga.
Vseskozi je praktično vozil identične, če ne celo

1.

Lewis Hamilton
Mercedes

4.

Daniel Ricciardo
Red Bull Racing

7.

Charles Leclerc
Sauber

2.

Max Verstappen
Red Bull Racing

5.

Valtteri Bottas
Mercedes

8.

Romain Grosjean
Haas

3.

Kimi Räikkönen
Ferrari

6.

Sebastian Vettel
Ferrari

9.

Kevin Magnussen
Haas

hitrejše čase od Hamiltona s svežimi pnevmatikami
in ko se je 16 krogov kasneje naposled le ustavil v
boksih, se je na stezo vrnil na drugo mesto zgolj dve
sekundi za Hamiltonom. V štirih krogih je pripravil
napad in suvereno odvzel Hamiltonu prvo mesto
in se nemudoma oddaljil od svetovnega prvaka.
In ko je že vse kazalo, da bomo zadnjih 30 krogov
gledali Maxov samohod do nove zmage, se je slednji
nepotrebno zapletel z za krog zaostalim Oconom,
med katerima je prišlo do trka. Max se je posledično

zavrtel in izgubil praktično gotovo zmago, ki jo je
z obema rokama pograbil Hamilton. Ocon je sicer
za trk dobil 10-sekundno kazen, a krivda nikakor ni
bila zgolj na njegovi strani. Slednji se je namreč iz
boksov vrnil na stezo za vodilnim Verstappnom z
zaostankom enega kroga. A ker je imel nove gume,
je bil od Verstappna posledično hitrejši in pravila
dovoljujejo, da za krog zaostali dirkač lahko prehiti
vodilnega in se s tem vrne v isti krog. Ocon je to
brezkompromisno in tudi malce na silo storil, a
mu Max pri tem ni pustil praktično nič prostora
in trčenje je bilo neizogibno. Kljub vrtenju in
poškodovanemu dirkalniku je Verstappnu uspelo
v cilj pripeljati na drugem mestu, pred Kimijem
Räikkönenom v Ferrariju, ki se je v zadnjih krogih
branil napadov Ricciarda v drugem Red Bullu. Za
njim sta kot peti in šesti končala Bottas in Vettel,
pred Leclercom, Grosjeanom, Magnussenom in
Perezom.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC
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S spektakularno dirko za konec
sezone Formule 1 v Abu Dabiju
se je uspešno končalo prvenstvo
2018. S še zadnjo zmago v sezoni
sta Lewis Hamilton in Mercedes
potrdila svojo zmagovalno formo.
Za Lewisa Hamiltona je bila to 73.
zmaga v karieri, za Fernanda Alonsa
pa zadnja dirka v Formuli 1.
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F1 – VN Abu Dabija

Z ZADNJO
ZMAGO
POTRDIL
SVOJ PRIMAT
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na zadnji dirki sezone osvojil Max Verstappen, četrti
je bil njegov moštveni kolega Ricciardo, peti pa lanski
zmagovalec Abu Dabija Valtteri Bottas, ki je sicer štartal
z drugega mesta, a je imel zelo slabo dirko. Priljubljeni
Kimi Räikkönen je zadnjič sedel v kokpitu Ferrarija, zato
si je želel odličen rezultat, a je ob slovesu zaradi okvare

K

valifikacije je zopet dobil hitri Hamilton,
za njim sta se zvrstila Bottas in Vettel. Na
štartu je pričakovano povedel Hamilton in
zasledovalci za njim. Že v prvem krogu se je
zgodila spektakularna nesreča, zaradi katere je nastopil
varnostni avtomobil: s steze je po trčenju z Romainom
Grosjeanom namreč zletel Nico Hülkenberg, kateremu
se je avtomobil prevrnil na ograjo in obvisel obrnjen s
kolesi v zraku. K sreči se nemški dirkač ni poškodoval in
je čil in zdrav zlezel izpod vozila.
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Hamilton je izkoristil varnostni avtomobil za menjavo
pnevmatik in tako izgubil prvo mesto. Vodstvo je
ponovno prevzel v 33. krogu (od 55.), ko je imel postanek
takrat vodilni Red Bullov Daniel Ricciardo. Britanec je v
letošnji sezoni svetovnega prvenstva dobil kar 11 od
21 dirk, torej več kot polovico. S 408 točkami je postal
prvi dirkač v zgodovini, ki je v sezoni zbral več kot 400
točk. Prejšnji rekord je imel Sebastian Vettel (397 točk v
letu 2013), ki je tako na dirki kot v celotni sezoni osvojil
drugo mesto. Tretje mesto je kljub težavam z dirkalnikom

motorja odstopil v 7. krogu. Brez točk je ostal tudi bojeviti
Alonso, ki ga drugo leto ne bomo več videli v Formuli 1,
se pa bo morda vrnil leta 2020.

Tekst: Matjaž Tomlje
Foto: ISC

Rezultati VN Abu Dabija:
1.

Lewis Hamilton
Mercedes

4.

Daniel Ricciardo
Red Bull Racing

7.

Charles Leclerc
Sauber

2.

Sebastian Vettel
Ferrari

5.

Valtteri Bottas
Mercedes

8.

Sergio Perez
Force India

3.

Max Verstappen
Red Bull Racing

6.

Carlos Sainz
Renault

9.

Romain Grosjean
Haas
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MotoGP - VN Valencije in testiranja

SEZONA
2 0 1 8
JE KONČANA
Za nami je zadnja velika nagrada
sezone MotoGP, ki se je tradicionalno
odvijala na dirkališču Ricardo Tormo v
Valenciji. V letošnji sezoni je vreme kar
nekajkrat popestrilo dogajanje in tudi
tokrat je napovedan dež poskrbel za
spektakularne padce, prekinitev dirke
in veliko zmago Andree Doviziosa.
Andrea Dovizioso je v izjemno težkih
pogojih na stezi v Chesteju v Valenciji
premagal vso konkurenco, svetovni
prvak Marc Marquez pa je sezono
zaključil v njemu neobičajnem slogu s
padcem in z odstopom.
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slavnostna prireditev s podelitvijo nagrad najboljšim.
Dirkači pa si niso mogli privoščiti niti malo oddiha, saj
so jih le dan po koncu sezone prvenstva motoGP v
Valenciji čakala testiranja in priprave na sezono 2019. Na
dvodnevnih testiranjih so dirkači iskali prve občutke se je
končala s še eno izjemno dirko. Naslov prvaka je osvojil
Marc Marquez, drugo mesto Dovizioso, tretje Rossi, s
petim mestom na dirki za VN Valencije se je od dirkanja
v razredu motoGP poslovil legendarni Dani Pedrosa.
Po zadnji dirki se je v tem španskem mestu odvijala še

Ž

e sobotne kvalifikacije so kazale na razburljivo
zadnje dejanje na zaključku letošnje pestre
sezone. V elitnem razredu je kvalifikacije dobil
Maverick Viñales, prve v letošnji sezoni, čeprav je
s prvega mesta začel dirko v Austinu, a takrat je na čelo
kolone »napredoval« potem, ko je Marc Marquez prejel
kazen. Španec se je najprej moral prebiti in dokazati v
počasnejši skupini, kjer je tokrat pristalo veliko močnih
dirkačev, med njimi tudi Jorge Lorenzo, Valentino Rossi
in Andrea Iannone. Preboj v najhitrejšo skupino je uspel
le Iannoneju in Viñalesu. Za las je hitrejšo skupino zgrešil
Lorenzo, ki je končal na 3. mestu in tako zabeležil 13.
startno mesto. Da mu dirkališče Ricardo Tormo res ne
ustreza, pa je še enkrat več potrdil devetkratni svetovni
prvak Rossi, ki se je boril s težavami že na prostih
treningih, med kvalifikacijami pa zabeležil 16. mesto. V
prvi vrsti sta zadnjo dirko sezone začela še Alex Rins in
Andrea Dovizioso, Marc Marquez, ki je v enem izmed
prvih hitrih poskusov grdo padel, a se znova usedel na
svoj motocikel, pa si je privozil peti startni položaj. 27
krogov dolgo razmočeno dirko je odlično začel Alex Rins
in povedel v prvem krogu, sledili so mu Maverick Viñales,
Andrea Dovizioso in Pol Espargaro na KTM-u. Odlično je
dirko začel tudi Valentino Rossi, ki se je ob koncu prvega
kroga prebil že na osmo mesto, tudi Marc Marquez je
napredoval za mesto višje. Na začetku tretjega kroga se
je s padcem kot prvi poslovil Aleix Espargaro. Vse bolj
kaotične razmere so začele terjati svoj davek in kot po
ledu so iz dirke drseli dirkači v pesek. Petrucci je storil
napako in končal v pesku, krog prej je napako storil tudi
Jack Miller in končal ob stezi. V bitki za stopničke sta eden
za drugim iz steze zletela svetovni prvak Marc Marquez in
Pol Espargaro. Zaradi vseh padcev je tretje mesto zavzel
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Rossi, drugi je bil Dovizioso, Rins pa je imel v vodstvu že
več kot tri sekunde prednosti. Razmere na dirkališču so
postajale vse slabše in organizatorji so z rdečo zastavo
oznanili prekinitev dirke in za ponovni start je obveljal
vrstni red iz 13. kroga, kjer je bil v vodstvu Rins pred
Doviziosom in Rossijem. Po skoraj pol urni prekinitvi se
je preostalih 14. krogov dolga dirka nadaljevala, ko so
delavci uspeli počistiti stoječo vodo. Ponovni start je
znova odlično uspel Rinsu, ki je obdržal vodstvo, sledila
sta mu Dovizioso in Rossi. Na četrto mesto se je prebil
Pol Espargaro, peti je bil Dani Pedrosa. Vodilna trojica
si je že po prvem krogu privozila lepo prednost pred
ostalimi dirkači, ki so še ostali v dirki po prvem delu
pred prekinitvijo. Osem krogov pred koncem je Rossi v

boju za drugo mesto prehitel Rinsa,
medtem ko je Dovi na prvem mestu
imel že več kot sekundo prednosti
pred rojakom na yamahi. Pet krogov
pred koncem se je od dirke poslovil
devetkratni svetovni prvak, ki je v
drugem zavoju storil napako, padel
in končal v pesku. Italijan je z dirko
sicer nadaljeval in na koncu osvojil
13. mesto. V danem trenutku je
drugo mesto ponovno prevzel Rins,
tretji je bil Pol Espargaro, ki je lovil
prve stopničke za avstrijsko moštvo

v elitnem razredu. Do konca dirke je
Dovizioso ohranil mirno kri in vknjižil
še četrto zmago v sezoni. Drugo
mesto je pripadlo Rinsu, tretji je bil
Pol Espargaro. Razburljiva sezona
se je končala s še eno izjemno
dirko. Naslov prvaka je osvojil Marc
Marquez, drugo mesto Dovizioso,
tretje Rossi, s petim mestom na dirki
za VN Valencije se je od dirkanja v
razredu motoGP poslovil legendarni
Dani Pedrosa. Po zadnji dirki se je v
tem španskem mestu odvijala še
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Najmanjša kamera na svetu
z objektivom 24-720 mm*
Ujemite dogajanje s kompaktnim fotoaparatom DSC-HX99. Pričakujte boljšo kakovost
slike in zvezdno zmogljivost objektiva ZEISS® Vario-Sonar T * 24-720mm. Dodatno
zaslon na dotik, snemanje 4K s prikazom vseh slikovnih pik in snemanje Full HD 120p
funkcija počasnega gibanja omogočajo, da je fotoaparat DSC-HX99 odličen
vsestranski kompaktni fotoaparat.
slavnostna prireditev s podelitvijo nagrad najboljšim. Dirkači pa si niso mogli privoščiti niti malo oddiha, saj so jih le dan
po koncu sezone prvenstva motoGP v Valenciji čakala testiranja in priprave na sezono 2019. Na dvodnevnih testiranjih so
dirkači iskali prve občutke z motocikli za drugo leto, te pa so nadgradili v Jerezu na zadnjih letošnjih dvodnevnih testiranjih.
Ena največjih zanimanj v prihodnji sezoni bo zagotovo predstava Jorgeja Lorenza na hondi. Spoznavanje Španca z novim
motociklom se je v Valenciji končalo z 12. mestom in zaostankom dobrih osem desetink sekunde za najboljšim Viñalesom.
Začel je s skromnimi časi v Valenciji, zadnje ure testiranj v Jerezu pa je pokazal velik napredek in na koncu vpisal četrti čas
testiranj. Pred začetkom nove sezone dirkače čakajo še trije uradni testi, ki se bodo začeli konec januarja v malezijskem
Sepangu. Nato se bodo preselili še v Buriram na Tajsko, za konec bodo testirali na prizorišču prve dirke v sezoni v Katarju.
Dirkaški doktor pa je prepričan, da bodo šele ta testiranja pravi pokazatelj moči in napredka za novo sezono 2019.

Predstavljamo nov HX99 od Sony

Tekst: Jana Mihor, Foto: Janez Papež, ISC
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tel. 01/5001587 • e-pošta: info@acssony.si
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KLEMEN 041/501-543
SAŠO 041/792-617

GREGA 041/532-478
*Vidni kot (ekvivalent 35 mm)
“Sony”, “Cyber-shot” in njihovi logotipi so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Sony Corporation. Vsi drugi logotipi in blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

FORMULA ENA
Abu Dabi
Zadnja dirka sezone Formule 1 v Abu Dabiju, ki tradicionalno poteka zadnji vikend v novembru, je kot državni
praznik v mali zalivski državici kot tudi praznik za ljubitelje F1, ki se v velikem številu zgrnejo na otok Yas, kjer domuje
najmodernejša dirkalna proga na svetu, ki poleg dirke obiskovalcem ponuja še nešteto drugih priložnosti za uživanje.
Dirko je obiskalo tudi naše uredništvo in pozdravilo pomembne ljudi iz sveta športa, zabave in politike.

Bernie Ecclestone z ženo in Marco Tronchetti Provera

Kimi Räikkönen

Mansour Ojjeh
Nico Rosberg
Will Smith

Maurizio Arrivabene

Pierre Gasly

