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Največji srbski sin in največji svetovni iznajditelj Nikola Tesla, ki je s svojimi 
iznajdbami korenito spremenil človeštvo, je v svojih intervjujih predvidel 
bodočnost prometa: 
»Predvidevam, da bo razvoj letal večji od razvoja avtomobilov… Rešil se bo 
problem parkiranja v velikih mestih in ceste bodo postale nepomembne, 
ko bo naša civilizacija zamenjala kolesa za krila… Vem, da je gravitacija vse, 
kar potrebujete za letenje… Mogoče bo najbolj vredna aplikacija brezžične 
energije pogon letečih naprav, ki ne bodo nosile goriva in bodo brez ovir, 
ki jih imajo sedanja letala… Zdaj načrtujem leteče naprave brez krilcev, 
propelerjev in drugih zunanjih priključkov, ki bodo sposobne ogromnih 
hitrosti… Ne bi smeli biti presenečeni, če me nekega dne opazite, da od 
New Yorka letim do Colorado Springsa v napravi, ki je podobna plinskemu 
štedilniku in bi v njo lahko vstopili in odšli skozi okno. To bo majhna škatla, 
ne ogromna cigara«.
Če ta predvidevanja opišem po svoje, gre za leteča vozila različnih oblik od 
mini štirioglate kapsule za eno osebo do leteče naprave velikosti hiše za 
večje število ljudi in tovora. Oblika ne bo pomembna, ker se bo gibala v 
praznem prostoru in se bo atmosfera, ki nam danes ustvarja zračni upor, 
enostavno umaknila leteči napravi – »aviomobilu«. Vozilo se bo premikalo 
na principu gravitacije in anti-gravitacije, energetski vir za vzpostavitev teh 
sil bo Teslina brezžična energija. Hitrosti bodo zaradi odsotnosti zračnega 
upora, velikih moči gravitacijskega stroja praktično nezamisljive. Zjutraj 
boste v službo odleteli z mini aviomobilom kar iz vašega balkona in pristali 
na balkonu (garaži) v pisarni ali tovarni. Velemesta bodo polna zračnega 
prometa kot pred čebelnjakom, ko roji na tisoče čebel in se nobena ne zaleti 
ena v drugo. Tu nam bodo pomagali Teslini stolpi, ki bodo oddajali radijske 
valove, na katere bodo priključeni aviomobili in ogromni računalniki, ki 
bodo usmerjali želeni zračni promet brez kakšnih koli zastojev in nesreč. Vse 
tako, kot je predvidel Tesla s svojimi izumi. Nebo nad mestom bo virtualno 
razdeljeno na stotine meridianov, vzporednikov in vertikal, ki bodo ustvarili 
tridimenzionalno mrežo in po njih se bo ustvarjalo na tisoče virtualnih poti, 
po katerih bodo leteli aviomobili z veliko hitrostjo, ne da bi se zaletavali, kar bi 
bil problem, če bi vozili manualno, saj take vožnje ne zmore noben človeški 
um. Seveda bo mogoče voziti take naprave tudi samostojno tam, ko ne bo 
prometa in boste lahko uživali v letenju kot antični Ikar. Lahko boste izključili 
napravo, ki umika zračni upor, odprli streho, dobili veter v lase ter krožili okrog 
jezer, samotnih gozdov in prerij povsod po svetu. Ko boste izmučeni ali ko 
boste popili kozarček preveč, boste enostavno vključili sistem za avtonomno 
vožnjo in varno prišli domov, medtem ko boste udobno zleknjeni na fotelju 
v letalni napravi dremali na poti proti domu. Lahko boste z letečo napravo 
v velikosti stanovanja z bazenom leteli na dopust in tam pristali ob morju 
ali na otoku in vam ne bo treba najemati vil in hotelov. Ker boste leteli na 
Teslino brezžično svobodno in brezplačno energijo, bo potovanje kamorkoli 
po svetu zastonj.
Lahko se vam zdi ta uvodnik smešen in neumen, vendar to je zelo bližnja 
prihodnost. Od vseh vas je odvisno, ali bomo združili moči, odprli zaprašene 
Tesline patente in jih z moderno tehnologijo oživeli in prihodnost je v naših 
rokah tukaj in zdaj!

Matjaž Tomlje

Prihodnost prometa
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Renault je Kadjarja prvič predstavil leta 2015 in od takrat velja 
za enega izmed vodilnih SUV igralcev. Do sedaj so jih prodali 
že skoraj pol milijona po svetu, še bolj uspešno prodajo pa si 
nadejajo z osveženim modelom.
Na prvi pogled morda res ni bistvenih sprememb, ker so 
pri Renaultu dejali, da je oblika takšna, kot je kupcem všeč, 
zato je niso prav nič spreminjali. Le pomladili so jo z novo, 
malce večjo masko, kateri so dodali več kroma, z novimi LED 
lučmi v obliki črke C, kamor so integrirali tudi smernike, nov 
LED svetlobni podpis pa je dobil tudi zadek, kjer najdemo še 
prenovljen odbijač z več okrasne terenske plastike. Ponudbi 
so dodali tri nove barve, zeleno, sivo in modro, ter nova 
platišča v velikosti do 19 palcev.
Spremembe in izboljšave so tudi v kabini, kjer je na armaturki 
nov 7-palčni ekran, kateremu so odstranili vse fizične tipke 
in se v celoti upravlja na dotik. Novi so mehki sedeži s še več 
opore in z nastavljivim sedalnim delom po dolžini. V drugi 
vrsti so potniki po novem deležni prezračevalnih šob, dveh 
vhodov USB in 12V vtičnice.
Na voljo je nov paket opreme Black edition, ki v notranjosti 
prinaša sedeže, oblečene v alkantaro in delno usnje z rdečimi 
šivi, in črn strop. Od zunaj je prepoznaven po črno obarvanih 
ohišjih ogledal, unikatnih 19-palčnih platiščih in po zaščitnih 
oblogah na odbijačih v kontrastni barvi.
Za pogon bodo skrbeli nov bencinski 1,3-litrski motor Tce 
v izvedenkama s 140 oziroma 160 KM in dva prenovljena 
dizla, 1,5-litrski s 115 konji oziroma 1,8-litrski z močjo 150 
konj. Šibkejši bencinar je na voljo z ročnim šeststopenjskim 
menjalnikom, medtem ko je močnejša različica sparjena s 
samodejnim menjalnikom EDC, ki bo kasneje na voljo tudi 
v šibkejšem dizlu. 1,8-litrski dizel je kot edina izbira na voljo 
tudi s štirikolesnim pogonom, ki so si ga Francozi sposodili 
pri Nissanu.
Za prenovljenega Kadjarja pri Renaultu ponujajo 1.500 evrov 
popusta in brezplačen komplet zimskih pnevmatik, cene pa 
se pričnejo pri 20.490 evrih.

Renault Kadjar
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Q Max
Diesel
Zanesljiv v vseh 
razmerah
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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.
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Audijev najmanjši model A1 se po devetih letih 
predstavlja v drugi, povsem novi generaciji, ki je 
oblikovno precej bolj drzna in tehnološko naprednejša. 
Zunanjost novega malčka A1 je zares atraktivna. 
Predvsem njegov prednji del, kjer so veliko masko v stilu 
večjih modelov postavili bolj nizko in na obeh straneh 
odbijača dodali velike okrasne zračne reže. 
A1 je z drugo generacijo in s preoblikovanjem pridobil 
tudi nekaj centimetrov in sedaj v dolžino meri malce 
preko štirih metrov. Na voljo je zgolj v petvratni karoseriji, 
s čimer je postal bolj vsakdanje uporaben in v kabini tudi 
prostornejši. Konkretno je zrasel prtljažni prostor, za kar 
65 litrov, in sedaj vase pospravi 335 litrov prtljage.
Delovno okolje voznika je skoraj v celoti digitalizirano, A1 
je namreč prvi model nove generacije Audijev, ki je na 
voljo zgolj z enim osrednjim ekranom. Ta v osnovi meri 
8,8 palca, opcijsko pa je na voljo 10,1-palčni. Serijski v 
vseh različicah so tudi digitalizirani merilniki in nekateri 
asistenčni sistemi, kot sta sistem za zapuščanje voznega 
pasu in omejevalnik hitrosti. Sistem za samodejno 
zaviranje v sili s prepoznavo peščev in kolesarjev je na 
voljo opcijsko za 220 evrov, prav tako so opcijsko na 
voljo še asistent za parkiranje, vzvratna kamera in aktivni 
tempomat. V kabini je armatura novega A1 zasnovana 
zelo razgibano in je v celoti podrejena in usmerjena 
proti vozniku. Številne okrasne elemente in oblazinjenja 
si je mogoče omisliti v različnih barvnih kombinacijah, s 
čimer je A1 Audijev najbolj personaliziran model. 
Novi A1 bo na voljo le z bencinskimi turbo motorji, in 
sicer z oznakami 25, 30 in 35 TFSi. Prvi dve označujeta 
litrski trivaljni motor s 95 in 110 KM, 35 TFSi pa predstavlja 
1,5-litrski motor z močjo 150 KM. Vsi so serijsko spojeni z 
ročnim 6-stopenjskim menjalnikom, opcijsko sta na voljo 
tudi 6- in 7-stopenjska avtomatika. Vstopna cena za A1 z 
osnovnim motorjem in s paketom opreme Advanced bo 
znašala 19.990 evrov.

Audi A1
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Audi  Q3

Audi je predstavil drugo generacijo svoje prodajne 
uspešnice Q3, ki med premijskimi SUV-ji manjšega 
razreda velja za najbolj prodajanega. V drugi generaciji 
je tako odločno pripravljen obdržati primat nad 
konkurenti, kot so Volvov XC40, Mercedesov GLA in 
BMW-jev X1.
V drugo je Q3 občutno večji, prostornejši in digitalno 
izpopolnjen. V dolžino je zrasel za skoraj deset 
centimetrov, od česar je medosje pridobilo dobrih 
sedem centimetrov, kar pomeni, da je na zadnji klopi 
več prostora za noge in predvsem kolena. Po novem je 
zadnja klop tudi vzdolžno pomična za 15 centimetrov, 
kar pomeni, da lahko še dodatno povečamo prostornino 
prtljažnika, ki je že tako ali tako pridobil kar 70 litrov 
dodatnega prostora.
Audi se je v celoti poslovil od analognih merilnikov, zato 
so tudi pri Q3 serijski digitalni merilniki v velikosti 10,1 
palca, ki jih je mogoče nadgraditi tudi z 12,3-palčnimi. 
V goli osnovi ima Q3 tako le en digitalni ekran, ki 
nadomešča merilnike, na osrednjem delu armature pa 
ima namesto opcijskega 8,8- oziroma 10,25-palčnega 
ekrana luknjo oziroma predal. Radio in druge funkcije je 
tako mogoče upravljati izključno preko tipk na volanu, 
medtem ko ima klima svojo vrsto fizičnih stikal za 
upravljanje, ne glede na izbiro opreme.
Oblikovno sovpada z Audijevim novim oblikovalskim 
jezikom in od spredaj še najbolj spominja na največjega 
brata Q8, kjer se bohoti velikanska maska s pokončnimi 
kromanimi palčkami, nov je tudi LED svetlobni podpis 
tako spredaj kot zadaj in nasploh deluje novi Q3 

oblikovno bolj skladen in kompakten, z razširjenimi 
rameni in nekoliko manj napihnjenim zadkom.
Q3 bo na voljo v osnovnih različicah 35 TFSI in 35 TDI, 
kjer oba motorja dostavljata 150 KM. Na voljo bodo na 
bencinski strani še 40 in 45 TFSI, na dizelski pa 40 TDI. 
Pri uvozniku računajo, da bodo prodali več bencinskih 
različic. Cene se pričnejo pri 34.490 evrih za osnovni 
model z ročnim menjalnikom in s prednjim pogonom, 
opcijsko sta na voljo tudi samodejni menjalnik in 
štirikolesni pogon Quattro.
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nivojih opreme pa je serijski sistem za prepoznavanje 
prometnih znakov. Na voljo sta dva štirikolesna pogona 
in pet voznih programov.
Še največ novosti se skriva pod motornim pokrovom, kjer 
sta popolnoma nova bencinska motorja in posodobljena 
dizelska. Vstopni motor tako predstavlja novi bencinski 
litrski trivaljnik z močjo 120 KM, povsem nov je še 
1,3-litrski štirivaljnik v konfiguracijah s 150 oziroma 180 
konjskimi močmi. Na voljo je pet paketov opreme, cena 
za vstopni model pa znaša 17.990 evrov.
Ikonični Wrangler se je po letu 2007 predstavil v 
popolnoma novi, tokrat četrti generaciji, ki mu doprinaša 
cel kup tehnologije in tehničnih pomagal, ki jih v 
preteklosti ni bil deležen. Oblikovno je še vedno ohranil 
svojo ikonično škatlasto podobo, a gre v četrti podobi 
vseeno za najbolj modernega in tehnološko naprednega 
Wranglerja. Na zunanjosti so oblikovalci spremenili LED 
svetila, malce so pomladili motorno masko in še na novo 
preoblikovali velike trapezne blatnike, namestili so tudi 
nov motorni pokrov. Novi Wrangler ponuja pristno open-
air izkušnjo, saj lahko lastnik odstrani streho, vetrobransko 
steklo in vsa vrata. Streho je mogoče naročiti v različnih 
konfiguracijah, od platnene, električno zložljive, do 
tridelne snemljive trde strehe.
Notranjost Wranglerja je najbolj moderna in napredna 
doslej. Popolnoma na novo je zasnova osrednja konzola 

Ameriški Jeep je na slovenske ceste poslal tri nove 
oziroma prenovljene modele. Uporniškega Renegada, 
pravega klenega terenca Wranglerja in mestnega 
terenca Cherokeeja.
Renegade je najmanjši, a hkrati najpomembnejši 
predstavnik pestre Jeepove palete. Kot igralec v izjemno 
priljubljenem segmentu križancev občutno izstopa od 
svojih konkurentov po svojih off road sposobnostih, 
zato so njegove prodajne številke od leta 2014, odkar 
se je prvič pojavil na sceni, izjemno visoke. Tokrat je 
bil deležen prenove, ki na zunaj zajema novo obliko 
odbijačev, motorne maske in led svetil tako spredaj 
kot zadaj. Na voljo so nova platišča, prvič v velikosti do 
19 palcev. Prenovljena je tudi notranjost, kjer so malce 
bolj smiselno razporejena stikala in višje postavljena 
prestavna ročica, posodobljen osrednji ekran je na voljo 
v treh velikostih, in sicer v 5-, 7- ali v 8,4-palčni izvedbi. 
Izboljšani so tudi nekateri asistenčni sistemi, pri vseh 

Jeep Wrangler, Compass in Cherokee

z vsemi številnimi stikali. Zgornji del nove armature je po 
novem izjemno kratek, s čimer je zelo blizu vetrobransko 
steklo, ki je s tem dobilo bolj položno lego. Wrangler 
je odslej opremljen z vzvratno kamero in s parkirnimi 
senzorji, s sistemom za mrtve kote in z radarskim 
tempomatom. Novi Wrangler bo na voljo z dvema 
motorjema, in sicer z 2,2-litrskim štirivaljnim dizlom z 
200 konji in z 2,0-litrskim turbo bencinarjem z močjo 
272 konj. Na voljo so tri stopnje opreme (sport, sahara in 
rubicon) in dve karoserijski izvedbi z dvema ali s štirimi 
vrati. Cene se pričnejo pri 54.720 evrih.

Prenovo je doživel tudi mestni SUV Cherooke, ki je 
oblikovno tako bolj podoben večjemu Grand Cherokeeju 
in manjšemu Compassu. To pomeni, da je dobil nove 
odbijače in spremenjeno masko, na zadku najdemo tudi 
nova prtljažna vrata, ki sedaj nosijo registrsko tablico.
V notranjosti je Cherooke dobil novo multimedijo v dveh 
velikostih, izboljšane materiale in več opreme kakor tudi 
več asistenčnih sistemov. Za 70 litrov je zrasel prtljažni 
prostor, ki po novem meri 570 litrov. Za osnovni model s 
popustom bo potrebno odšteti vsaj 35.990 evrov.
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Lansko poletje je obiskovalce vsakoletnega srečanja GTI ob jezeru Wörthersee presenetilo razkritje novega Volkswagna, 
ki sliši na ime Golf GTI TCR. Kot ta oznaka namiguje, je konceptni avtomobil navdihnil zmagoslavni dirkalnik serije 
TCR in je bil tako opremljen s številnimi športno naravnanimi bonbončki kot tudi z vpadljivim stilom. Nemci so sedaj 
predstavili serijsko različico atletskega Golfa, ki bo tovarno v Wolfsburgu zapustila s turbopolnjenim motorjem z 286 KM, 
ki moč pošilja na prednja kolesa preko 7-stopenjske avtomatike. Zmožna bo pospeševanja do 250 km/h, ob eliminaciji 
elektronske omejitve pa vse do 260 km/h, s čimer bo tovrsten Golf postal najhitrejši GTI v postavi VW-ja. 

Plod sodelovanja znamk Aston Martin in Red Bull Racing, ki se z značko Valkyrie pridružuje poimenovanju z začetno 
črko V in se hkrati poklanja Valkiram, v nordijski mitologiji mogočnim bitjem, ki so spremljala bojevnike v raj, je v svoje 
roke dobil oddelek Q, ki lahko uresniči še tako neverjetne želje premožnih kupcev. 150 enot, ki so dobile dovoljenje za 
vožnjo po običajnih cestah, bodo tako lahko postale povsem unikatne mojstrovine, poleg novih materialov in barvnih 
kombinacij pa bodo z izbiro paketa Track Performance prejele tudi dodatno raven zmogljivosti ob obisku dirkališča. 

Aston Martin Valkyrie AMR Track Performance

Maserati Levante Vulcano

Za vse, ki jim običajni Levante ni dovolj, so pri Maseratiju pripravili limitirano serijo Vulcano, ki bo proizvedena v zgolj 150 
primerkih, ki se bodo peljali po evropskih in azijskih cestah. Za pogon bo skrbel zmogljiv 350- oziroma 450-konjski motor, 
zgrajen pri Ferrariju v Maranellu, poleg tega pa bomo posebno inačico od bolj plebejskega brata ločili po novem sivem 
odtenku karoserije, ki je bil zasnovan, da poudari športne linije italijanskega SUV-ja. Zunanji stil zaključujejo številni črni 
detajli, zatemnjena okna in 21-palčna platišča z rdečimi zavornimi čeljustmi znamke Brembo. Znotraj potnike pozdravi 
rdeč ambient s prvovrstnimi usnjenimi sedeži s funkcijo spomina, hlajenja in gretja, seveda pa ne manjka tudi legendarni 
logotip trizoba na naslonjalih. Vulkanski Levante znotraj prinaša še karbonske in kromirane poudarke, premijski zvočni 
sistem Bowers & Wilkins in posebno značko z napisom “one of 150”, ki priča o ekskluzivnosti vozila.

NOVOSTI

Volkswagen Golf GTI TCR

Fiat Tipa, ki je v domači Italiji vodilen v svojem segmentu, bo od sedaj dalje mogoče izbrati tudi v različici Sport, ki prinaša 
atraktivne stilistične poudarke in bogatejšo motorno paleto, toda poleg tega ne vpeljuje nadgradenj pod kožo. Verzijo 
Sport, ki bo na voljo zgolj za 5-vratnega Tipa, bomo prepoznali po bolj zašiljenih odbijačih, dinamičnemu difuzorju in 
strešnem spojlerju ter po širših pragovih. Italijani so prav tako določene elemente (masko, obrobo meglenk, zunanja 
ogledala in platišča) odeli v sijočo črno, ki se lepo poda kontrastni rdeči karoseriji, športni videz pa so zaključili z opcijskimi 
zatemnjenimi zadnjimi okni in s črno streho. A če bo zunanjost koga zavedla, da gre za Tipovega hot-hatcha, je v nasprotju 
interier zelo umirjen, saj so ga oblikovalci povsem odeli v črnino. Svež videz dopolnjujeta novi pridobitvi motorne palete, 
in sicer gre za 1,4-litrskega bencinarja s 95 KM in 1,3-litrskega dizla, ki razvija enako številko konjev.

Fiat Tipo Sport
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Fordov Mondeo je prejel nekaj vizualnih sprememb zunanjosti in notranjosti, nove asistenčne tehnologije in pogonske 
sklope, vendar je največja novost uvedba inačice Mondeo Hybrid Wagon, ki združuje uporabnost in prostornost karavana 
s hibridno učinkovitostjo. Tako v štirivratni kupejevski kot karavanski različici hibridni pogonski sklop, ki ga sestavljata 
2,0-litrski bencinski motor in električni motor, dostavlja 184 KM, ki se na cesto prenašajo s pomočjo samodejnega 
menjalnika. Hibridni Mondeo je opremljen s tehnologijo rekuperacije energije, ki zajame do 90 odstotkov energije, ki je 
običajno izgubljena med zaviranjem. Medtem karavanski zadek ponuja radodarnih 403 litrov prtljažnega prostora.

Električni pionir Leaf se je lansko leto uveljavil kot najbolje prodajano brezemisijsko vozilo na evropskem trgu, kar so 
Japonci sedaj počastili z dvema novima različicama, ki slišita na ime Leaf 3.ZERO in 3.ZERO e+. Prva prinaša 8-palčni 
zaslon za upravljanje infotainmenta z novimi funkcijami in sveže barve karoserije, medtem ko bo inačica e+, ki bo v 
Evropi zaživela v zgolj 5.000 enotah, razvajala z večjo močjo (160 kW) in daljšim dosegom (385 km). Obe različici sta 
opremljeni z Nissanovima tehnologijama e-Pedal in ProPILOT ter 8-letno (oziroma do 160.000 km) garancijo na baterije. 

Nissan LEAF 3.ZERO e+

Opel Zafira Life

Natanko dvajset let po premieri originalne Zafire je Opel sedaj uvedel četrto generacijo modela, ki bo na voljo v treh 
različnih dolžinah – inačica “Small” je dolga 4,60 metra, “Medium” meri 4,95 metra, različica “Large” pa je še 65 centimetrov 
daljša. S tem nova Zafira Life pokriva kar tri segmente vozil in tako lahko služi raznolikim uporabnikom, katere bo želela 
prepričati predvsem z vsestranskostjo, udobjem in naprednimi asistenčno-varnostnimi sistemi. Vozilo je svoj videz s 
tipičnim Oplovim obrazom in z dvodelno panoramsko streho pokazalo 18. januarja na avtosalonu v Bruslju, kjer so 
obiskovalci lahko pregledali tudi notranjost, ki nudi konfiguracijo s petimi, šestimi, sedmimi ali z osmimi usnjenimi 
sedeži. Novo Zafiro Life je že mogoče naročiti, medtem ko bo njena povsem električna varianta na trg zapeljala leta 2021.

NOVOSTI

Ford Mondeo Hybrid

Hyundaijev Ioniq, ki je pred tremi leti postavil nov mejnik kot prvo vozilo na svetu, ki je na voljo v treh različnih elektrificiranih 
pogonskih sklopih, danes pa z več kot 60.000 prodanimi primerki predstavlja enega ključnih stebrov znamke, se 
predstavlja v 2. generaciji, ki prinaša stilistično osvežitev in nadgradnjo asistenčno-varnostnih sistemov. Na prvi pogled 
bomo Ioniqe za modelno leto 2019 od starejših bratov ločili po predrugačeni maski in žarometih ter po novih odtenkih 
karoserije, znotraj pa tudi po prenovljenih stikalih za upravljanje klime. Opcijsko bo na voljo radodaren 10,25-palčni 
osrednji zaslon sistema infotainment, ki omogoča povezljivost preko aplikacij Android Auto in Apple CarPlay. Za udobno 
in varno vozno izkušnjo so novi Inoniqi opremljeni s paketom Hyundai SmartSense, poleg tega uvajajo svetovno novost, 
sistem “Green-zone Drive Mode”, ki avtomatsko menjava vozne načine za optimizacijo uporabe električnega motorja.

Hyundai Ioniq

Avto+šport  15  



Avto+šport  17  16  Avto+šport

Družba Petrol je odprla jubilejno 500. prodajno mesto, s čimer odločno sledi strategiji do leta 2022. Občina Mengeš 
je odslej bogatejša za novo Petrolovo prodajno mesto, zgrajeno po vseh najnovejših in najmodernejših standardih. 
Kupcem ponuja široko paleto različnih trgovinskih izdelkov, jedi iz programa mini Fresh in možnost opravljanja številnih 
storitev, kot so vplačilo loto listka, športne stave in nakup vstopnic za koncerte.23. januarja je na prodajnem mestu 
Mengeš Kamniška potekalo uradno odprtje, kjer je predsednik uprave Petrola Tomaž Berločnik predstavil strateško 
vlogo prodajnih mest za poslovanje Petrola, podžupan Občine Mengeš Bogo Ropotar pa je s ponosom predstavil, 
kako pomembno vlogo igra nova pridobitev za občino. 

500. Petrolovo prodajno mesto je po uspešnem uvajalnem obdobju prodajno mesto tudi uradno odprto. »Kot veleva 
naše poslanstvo s prodajnimi mesti po trgih Slovenije, Hrvaške, Črne gore, Bosne in Hercegovine, Kosova in Srbije 
skrbimo za odlično energijo na poti in kar nas še posebej veseli, ljudje so prodajna mesta vzeli kot svoja«, je povedal 
Tomaž Berločnik, predsednik uprave Petrola. S tem družba Petrol sledi ambiciozno zastavljeni strategiji 2018-2022, v 
sklopu katere bi naj do leta 2022 bilo v regiji že več kot 540 Petrolovih prodajnih mest.

Petrolovo 500. prodajno mesto

ZANIMIVOSTI

Članica uprave BTC Helena Petrin 
in član uprave Petrola Rok Vodnik
Članica uprave BTC Helena Petrin 
in član uprave Petrola Rok Vodnik

Predsednik uprave Petrola 
Tomaž Berločnik

Predsednik uprave Petrola 
Tomaž Berločnik

Boeingov leteči avto

Boeing je prikazal prototip svojega »letečega avtomobila«, ki je uspešno opravil svoj prvi, sicer kratek testni polet. 
Križanec med dronom, letalom in avtomobilom oziroma električno plovilo za »avtonomne polete na zahtevo« je po 
navedbah družbe poletelo v torek na letališču Mansassas, nedaleč od ameriške prestolnice Washington. Devet metrov 
dolg in osem metrov in pol širok hibrid med dronom in helikopterjem se je dvignil za nekaj metrov in v manj kot minuti 
tudi nežno pristal. V plovilu ni bilo potnikov. »Tako je videti revolucija, ki se je zgodila zaradi razvoja avtonomnosti,« 
so povedali pri Boeingu. »Prihodnji testi bodo namenjeni povečanju varnosti in zanesljivosti,« so poudarili in se še 
pohvalili, da so v enem letu napredovali od konceptualne ideje do letečega prototipa. Plovilo za dva ali štiri potnike je 
povsem avtonomno tako pri vzletanju kot pristajanju in samem potovanju, doseg ima 80 kilometrov.

Razvijajo tudi tovorno električno zračno plovilo, ki bi lahko prevažalo do 226 kilogramov tovora. Ameriški Boeing 
tekmuje z Airbusom in nekaterimi drugimi, med temi sta Uber in tudi naš Pipistrel, v razvoju avtonomnih zračnih 
plovil za osebno uporabo in dostavo tovora. S tem želijo razbremeniti cestni promet in menijo, da bodo »leteči taksiji« 
v prihodnosti nekaj povsem običajnega. Strokovnjaki sicer pravijo, da bo minilo kar nekaj let oziroma desetletij do 
uresničitve te ideje. Glavna težava je omejena kapaciteta baterij, prav tako počasi meljejo regulatorji.



Kolekcija Automobili Lamborghini

Na dogodku Pitti Uomo, enem najpomembnejših 
mednarodnih prireditev na področju moške mode, 
ki dvakrat letno v Firence pritegne največje modne 
poznavalce, je svojo novo kolekcijo pokazal tudi 
Lamborghini. Poleg vpadljivega modrega kabrioleta 
Huracána Performante so na ogled postavili številne 
kose, ki bodo po njihovem mnenju zaznamovali 
letošnjo zimo. Rdeča nit kolekcije oblačil, obutve in torb 
je sproščen luksuz, ki bo očaral sodobne popotnike 
z odličnim stilom, ki želijo, da je njihova garderoba 
kakovostna in hkrati funkcionalna. Oblačila so tako 
raztegljiva, udobna in dihajoča, seveda pa so opremljena 
tudi s potiski znamkinega slovitega divjega bika.

Kombinezon Sparco McLaren SP16+

Skupaj z italijanskim proizvajalcem avtomobilske 
opreme Sparco je McLarnu uspelo ustvariti dirkaški 
kombinezom, ki tehta le 590 gramov in se tako 
uveljavi kot najlažji na svetu. Ta novica ne preseneča 
preveč, saj je britanska znamka znana po svojem 
nenehnem zasledovanju lahkih materialov. Vsak 
kombinezom Sparco McLaren SP16+, ki ga certificira 
FIA, je ročno narejen v postopku, ki traja 12 ur, 
kupci pa lahko kot pri naročilu avtomobila izbirajo 
med številnimi barvnimi kombinacijami in vzorci. 
Če bo globina žepa to dopuščala, bodo lahko svoj 
skoraj tri tisoč evrov vredni kombinezom dopolnili 
z McLarnovo čelado, majico, dirkaškimi čevlji in 
rokavicami. Celoten paket bo kupca prikrajšal za vsaj 
6.200 evrov (brez dajatev državi).
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Časomer TAG Heuer Carrera Caliber Heuer 02

V čast mnogo prezgodaj preminuli brazilski legendi 
Ayrtonu Senni je TAG Heuer ustvaril dve posebni izdaji 
linije TAG Heuer Carrera. Oba kronografa krasi rdeč 
logotip v obliki črke S na številčnici in napis Senna na 
luneti, ob tem pa hišni kaliber 02 zagotavlja odlično 
natančnost in zanesljivost. Na uri s kovinskim paščkom, 
kakršnega je nosil tudi Senna, so členi oblikovani v obliki 
črke S, ultra lahki model s črnim keramičnim ohišjem 
pa je vpet na usnjen pašček. Ta časomer je opremljen 
tudi s komplikacijo tourbillon, zato bodo zanj Švicarji 
zahtevali 21 tisočakov, medtem ko bo kovinsko inačico 
mogoče nabaviti za bolj dosegljivih 6.350 bruseljčanov.

VOZNIKOVI MODNI DODATKI

OGLAS
givenchy
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Evolucija 
Huracána

Pri Lamborghiniju so v iskanju izrazitega vozniškega užitka ustvarili novo 
generacijo superavtomobila Huracán, ki si od predhodnikov sposoja vse najboljše 
lastnosti in jih nadgrajuje z novimi tehnologijami. Ekstremne zmogljivosti različice 
Performante tako kombinira z dovršenimi sistemi dinamične vožnje za zelo 
odzivno, a hkrati vsakodnevni uporabi primerno prijetno vožnjo.
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L a m b o r g h i n i  H u r a c á n  E V O
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Na prvem mestu so prenovili dizajn za 
doseganje optimalne aerodinamične 
učinkovitosti, a so pri tem ohranili svoj značilni 
oblikovni DNK. Obraz Huracána EVO priteguje 

poglede na račun novega prednjega odbijača in še 
povečanih rež za zajem zraka v obliki črke Y, medtem 
ko pogled s strani razkriva svežo zasnovo privlačnih 

Sledila je vgradnja mogočnega 5,2-litrskega prosto 
dihajočega desetvaljnika, ki sicer poganja celotno 
družino Huracán, a pri EVU tako kot v različici Performante 
razpolaga s kar 640 konjskimi močmi in 600 Nm navora 
ter tako skupaj z izredno nizko težo 1.422 kilogramov 
omogoča pospeške iz mirovanja do 100 km/h v pičle 2,9 
sekunde in noro končno hitrost 325 km/h. Da bo vozna 

centralni konzoli pozicioniran pokončno. Poleg urejanja 
funkcij klime, radia, navigacije in povezljivosti se preko 
slednjega upravlja tudi z opcijskim telemetrijskim 
sistemom, ki omogoča napredno beleženje in analizo 
krogov ob ljubiteljskem sekanju ovinkov na bližnjem 
dirkališču.
Ker s Huracánom EVO in z njegovo začetno ceno 

platišč. Toda največja transformacija je doletela zadek, ki 
priča o superiornih spretnosti avtomobila. Dvojne cevi 
dodelanega izpušnega sistema so pozicionirali višje, 
hkrati pa so nad njimi integrirali strešni spojler, ki skupaj 
s preoblikovanim podvozjem zaključuje vrhunski aero 
paket EVA, ki je v primerjavi s prvo generacijo Huracána 
kar 5-krat učinkovitejši.

izkušnja res na nivoju, so EVU kot prvemu predstavniku 
znamke namenili sistem LDVI (Lamborghini Dinamica 
Veicolo Integrata), ki nadzoruje vse aspekte delovanja 
vozila, da bi predvidel potrebe voznika in mu zagotovil 
pravo podporo pri upravljanju.
Tehnološka evolucija prinaša tudi nov sistem infotainment 
z 8,4-palčnim na dotik občutljivim zaslonom, ki je na 

184 tisoč evrov (brez dajatev) pri Lambotu ciljajo na 
pripadnike družbene elite, bodo strankam ob nakupu 
ponudili tudi ekstenzivne usluge personalizacijskega 
oddelka Ad Personam, da bo njihov pregrešno drag in 
hiter italijanski športnik zares unikaten.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Vrnitev 
japonske
legende
z bavarskim 
pridihom

Toyotina Supra, nad katero se 
avtomobilisti navdušujejo vse 
odkar je leta 1967 luč sveta 
ugledal njen predhodnik, 
poželjivi športni kupe 2000GT, 
je po 17 letih počitka vstala od 
mrtvih. Sedaj se bolj atraktivna 
kot kdajkoli prej predstavlja v 
novi inačici, ki ponuja odlično 
mešanico moči, agilnosti in 
precizne vodljivosti, dosežene 
na račun kratke medosne 
razdalje, široke tekalne površine 
pnevmatik, nizke teže, nizkega 
težišča in togega telesa.

Toyota Supra
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“Oprema M Performance predstavlja odlično platformo tako za 
funkiconalno kot šminkersko nadgradnjo

Supra je bila od nekdaj občudovana, status 
legende pa si je prislužila v novem tisočletju 
z glavno vlogo v prvem delu visokooktanske 
akcije Hitri in drzni, kjer se je z njo po ulicah Los 

Angelesa podil Paul Walker. Kljub zanimanju publike so se 
pri Toyoti odločili, da leta 2002 prenehajo s proizvodnjo. 
A to ni ustavilo govoric o obuditvi modela Supra, ki jih 
je v letu 2013 podkrepilo partnerstvo Toyote in BMW-ja 
pri snovanju platforme športnega avtomobila. Šušljanje 
je prestavilo v višjo prestavo 12 mesecev kasneje, 

ko so Japonci na detroitskem avtosalonu na ogled 
postavili novo iteracijo modela, takrat znano še pod 
psevdonimom FT-1. Toda Toyota je uradno potrditev o 
prihodu pete generacije dala šele lansko leto v Ženevi, s 
čimer je razveselila oboževalce po vsem svetu. Oživljeno 
serijsko verzijo, še skrito pod kamuflažo, je tistega 
poletja pognala po slavni hriboviti stezi festivala hitrosti 
Goodwood in s tem še dvignila pričakovanja. In sedaj se 
je po toliko letih čakanja Supra v vsej svoji slavi nastavila 
fotografskim objektivom in dokazala, da je popoln 
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naslednik ikoničnega modela.
Snovanje nove Supre, ki je v oznaki prejela še dodatek 
GR, ker je kot prvi globalni model znamke razvita v 
Toyotinem motošport oddelku GAZOO Racing, se je 
pričelo z zunanjimi merami, ki so jih definirali z optimalno 
agilnostjo, vodljivostjo in stabilnostjo v mislih. Pri tem so 
poskušali doseči t. i. zlato razmerje med dolžino medosne 
razdalje in širino tekalne površine pnevmatik, ki je služilo 
kot osnova za nadaljnje delo. Glavni inženir Tetsuya Tada 
je zasledoval cilj brezkompromisnega vozniškega užitka, 
zato se je držal tradicionalne zasnove modela s spredaj 
nameščenim šestvaljnim motorjem, ki poganja zadnja 
kolesa, in tako gradil na dediščini preteklih generaciji. 
Medtem je vodja oblikovalcev Nobuo Nakamura sledil 
smernicam, ki jih je s puristično, a izredno vznemirljivo 
formo zarisal konceptni predhodnik današnje GR Supre. 
Kombinacija dolgega pokrova motorja, kompaktnega 
telesca, mišičastih bokov, velikih koles in vpadljivega 
spojlerja, ki jo nadgrajujejo ostra, globoko v kožo vrezana 
svetila, je z eno besedo fenomenalna, poleg vizualnega 
ugodja pa poskrbi tudi za pravšnjo aerodinamično 
učinkovitost.
Čeprav si bavarski Z4 in japonska GR Supra delita 
plaftormo in mehanske dele, je njun zunanji izgled 
praktično popolnoma drugačen, medtem ko za interier 
slednjega ne moremo trditi. Že hiter pogled namreč 
razkriva tipično BMW-jevsko armaturo in tipke, ki se 
zaradi totalne osredotočenosti voznika na cesto družijo z 
zaslonom head-up in s prestavnimi uhlji, pozicioniranimi 
ob v usnje odetem volanu. Komplet zaključujejo 
novi dirkaško navdihnjeni sedeži, ki nudijo odlično 
udobje in podporo tudi ob vožnji na dirkališču. Zaradi 
kompaktnosti avtomobila prtljažnik ni ravno radodaren, 



oglas
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a vseeno dovolj velik, da pogoltne prtljago dveh oseb, ki 
se čez vikend odpravita na izlet.
In kaj so pri Toyoti vtaknili pod pokrov motorja? Ostali 
so zvesti uporabi šestvaljnega motorja, tokrat v trilitrski 
turbopolnjeni izvedbi s 340 konjskimi močmi in 500 Nm 
navora, sparjenega z 8-stopenjskim menjalnikom, ki ob 
uporabi sistema launch control omogoča katapultiranje 
iz mesta do stotke v 4,3 sekunde. Japonci že pojejo 
hvale zvoku in odzivnosti motorja, za objektivno oceno 
pa bomo morali še malo počakati. A glede na to, da je 
ekipa GAZOO Racing športnika neizprosno testirala 
na famoznem Nürburgringu, kjer je svojo potrditev za 

volanom podal tudi predsednik Toyote Akio Toyoda, 
jim glede vrhunskih voznih karakteristik lahko kar 
verjamemo na besedo.
Če vas je zgoraj opisano spodbudilo, da bi si GR 
Supro omislili tudi vi, naj povem, da bo model v 
prvem proizvodnem letu v Evropi zaživel v zgolj 900 
ekskluzivnih enotah, ki so glede na število njegovih 
fanatikov najverjetneje že rezervirane.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

DESIGN TECHNOLOGY ART

Zepter Slovenica d.o.o. Informativni prodajni center -  Gregorciceva ul. 13a, 1000 Ljubljana, tel: 01 422 28 40
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NAJMOČNEJŠI
CESTNO-LEGALNI

FORD V ZGODOVINI

F o r d  M u s t a n g  S h e l b y  G T 5 0 0 Ameriški žrebec Mustang je zaživel v najbrutalnejši različici doslej, ki 
tekmece napada na vseh frontah. Na drag dirkah bo odpihnil konkurenco 
s pomočjo osemvaljnika z več kot 700 konjskimi močmi in izjemno hitrega 

menjalnika z dvojno sklopko, na dirkališču bo nadvladal zaradi aerodinamične 
izpopolnjenosti in po meri narejenih Michelink, medtem ko bo na cesti očaral 

z nevarno drznim dizajnom in obširno integracijo karbona.
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“Oprema M Performance predstavlja odlično platformo tako za 
funkiconalno kot šminkersko nadgradnjo

Da bo svojo ekstremnost Shelby GT500 izražal tudi na 
zunaj, so oblikovalci pripravili resnično drzen stil, ki je v 
veliki meri podrejen aerodinamičnim ciljem. V ospredju 
je obraz z mogočno masko hladilnika in zajetnimi režami 
za zajem zraka, ki hlajenje izboljšajo za kar 50 odstotkov v 
primerjavi z modelom GT350, aero paket pa zaključujeta 

primerne gume Michelina in vrhunske zavore izpod rok 
Bremba. Rezultat je najhitrejše pospeševanje Fordovega 
konjiča doslej, vendar proizvajalec točnih specifikacij ni 
želel razkriti. Povedali so le, da bo avtomobil iz ničle do 
96 km/h potegnil v približno treh sekundah.

avtomobila ostali povezani s svetom in uživali v vseh 
funkcijah infotainment sistema SYNC3, so vgradili 
8-palčni osrednji zaslon in premium zvočni sistem B&O 
Play.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

nov spojler in difuzor na zadku.
Dirkaški duh je razviden tudi v interierju vozila, ki vključuje 
Recarove sedeže z veliko bočne opore, aplikacijo golega 
karbona na armaturi in semiša na oblogah vrat. Da bodo 
lastniki novega Shelbyja kljub dirkalni osredotočenosti 

Pisalo se je leto 1967, ko je ameriški dirkač in 
podjetnik Carroll Shelby s celovito predelavo 
svojega Mustanga ustvaril prvo generacijo 
ikoničnega modela Shelby GT500, sedaj pa se 

ta bogata zapuščina zmogljivostnih avtomobilističnih 
primerkov nadaljuje s tretjo generacijo, ki se pridružuje 
svojemu starejšemu bratu GT350.
V oddelku Ford Performance so ustvarjanje pričeli s 
srcem avtomobila – z motorjem, a ker so želeli, da 
se novi Shelby GT500 uveljavi kot najhitrejši cestno-
legalni Mustang, niso vgradili že razvite pogonske 
enote, ampak so ustvarili najbolj nor V8 v zgodovini 
znamke, ki dostavlja moč in navor na nivoju eksotičnih 
superavtomobilov. Da bo temu primeren tudi prenos 

skoraj nepredstavljivih 700 konjskih moči, kolikor jih 
razvija ročno narejena 5,2-litrska turbopolnjena enota, 
so izbrali 7-stopenjski menjalnik z dvojno sklopko, ki 
gladko prestavlja v manj kot 100 milisekundah, s čimer 
osvoji krono najpreciznejšega menjača v prodajni 
paleti Mustang. To odlično kombinacijo so nadgradili 
z znanjem, akumuliranim pri razvoju motošport 
programov Forda GT in Mustanga GT4, ki prinaša športne 
nastavitve šasije, napredne tehnologije, dirkalni stezi 
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911-ici so 
odrezali
streho

91
1 

C
ab

ri
o

le
t

P
o

r
s

c
h

e

Porschejeva oblikovna ikona 911 je luč sveta ugledala daljnega septembra 
1963, dvajset let kasneje pa so se Nemci odločili, da bodo za ljubitelje 
vetra v laseh pripravili tudi kabrioleta. Zaradi odličnega odziva kupcev se 
od takrat z vsako novo generacijo kupeja prikaže tudi inačica brez strehe, ki 
legendarni športni avtomobil predstavlja v drugačni luči.



Pri snovanju 911 Cabrioleta oblikovalci niso odkrivali 
tople vode, ampak so se držali začrtanega recepta 
klasične devetstoenajstice, katere osvežitev je 
nedavno prinesla le minimalne modifikacije. 

Širšemu telesu, predrugačenim ogledalom in svežemu 
svetlobnemu podpisu, ki ustvarjajo mogočnejšo 
prezenco na cesti, kabriolet dodaja platneno streho, ki se 
na račun novega mehanizma ob pritisku na gumb odpre 
oziroma zapre v 12 sekundah. Ta operacija je mogoča do 
hitrosti 50 km/h, ob tem pa poseben deflektor varuje 

vrat voznika pred ostrim vetrom.
Tudi interier kabria je prevzet iz originala, kar pomeni, da 
bodo ob spuščeni strehi mimoidoči lahko občudovali 
elegantno minimalistično zasnovano armaturno ploščo, 
na kateri kraljuje kar 10,9 palcev velik osrednji zaslon, 
preko katerega se dostopa do sofisticiranih asistentov za 
večjo varnost in udobje. Serijsko sta vgrajena že poznana 
pomočnika za parkiranje in nalet, medtem ko je povsem 
nov način vožnje Wet, ki zazna vodo na cesti, opozori 
voznika in glede na razmere prilagodi vse nadzorne 

sisteme. Puristični kabriolet bo sprva na voljo v dveh 
različicah: Carrera S z zadnjim pogonom in Carrera 4S, 
kjer bo moč speljana na vsa štiri kolesa preko novega 
8-stopenjskega menjalnika z dvojno sklopko. Sicer bo šlo 
za prelestnih 444 konjičkov, ki jih generira šestvaljni boxer 
motor, optimiziran za večjo učinkovitost in nižjo porabo. 
To bo dovolj, da kabrioleta iz mirovanja do stotke priletita 
v 3,8 oziroma 3,9 sekunde in nadaljujeta dominacijo, 
dokler števci ne pokažejo 304 oziroma 306 km/h. 
Kupci, željni še večje zmogljivosti, bodo lahko posegli 

po opcijskem paketu Sport Chrono, s katerim bodo 
pri pospeševanju odškrnili še nekaj desetink sekunde, 
ob dodatnem odprtju denarnice pa ta odličen paket 
zaključuje športna šasija s tršimi in krajšimi vzmetmi ter z 
manjšo oddaljenostjo od tal, ki 911 Cabriolet spremeni v 
še bolj vozniško orientiran avtomobil.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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INTELIGENTNI
NEMŠKI
LEPOTEC

Mercedes-Benz CLA

Nova generacija Mercedesovega kompaktnega štirivratnega kupeja ne bo 
kupcev očarala le na račun novih proporcij in športnejšega oblikovanja, ampak 
predvsem s številnimi inovacijami, zaradi katerih se CLA uveljavi kot eden 
najinteligentnejših predstavnikov v svojem segmentu. 
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Pri Renaultu so v čast svojemu moštvu v Formuli 1 izdelali posebno, omejeno serijo Clia R.S.18, ki je 
odeta v ikonične, aktualne bojne barve Renaultovega moštva F1, v črno in rumeno.

Lešnikova mojstrovina CLA že od premiere 
leta 2013 uživa vsestransko odobravanje 
in odličen sprejem ljudstva, ki so pokupili 
kar 750.000 primerkov, s čimer je prvi 

predstavnik nove generacije Mercedesovih 
kompaktnih modelov postal eden ključnih stebrov 
nemškega velikana.
Sedaj je prišel čas, da Mercedes svojemu 
štirivratnemu kupeju vdahne novo življenje. 
Rezultat je daljši, širši in nižji CLA, ki je zagotovo 
najbolj zapeljiv doslej. Kombinacija diamantne 
maske, podaljšanega pokrova motorja z izrazitimi 
linijami, atletskega profila in novih luči na zadku, ki 
sledijo smernicam večjega CLS-a, namreč ustvarja 
nezamenljiv športni karakter.

Znotraj je medtem očitna podobnost z vstopnim 
modelom A, ki se je z lanskim letom poslovil 
od t. i. pokrova nad instrumentalno ploščo in 
raje izbiral elegantne tekoče linije, ki v kabini 
ustvarjajo občutek prostornosti. Tudi pri CLA-ju 
so oblikovalci odstranili majhen prostostoječi 
ekran in namesto njega namestili razsežen 
zaslon, ki so ga uvedli pri razredu E. Od slednjega 
so prevzeli tudi atraktiven dizajn zračnikov v 
izgledu turbine, medtem ko je brat CLS posodil 
moderen multifunkcijski volan. 
Hkrati je novi CLA kot prvi model trikrake zvezde 
prejel prenovljen vmesnik MBUX, ki je premiero 
doživel v A-jčku, s čimer je nemški malček postal 
eno najpametnejših vozil v razredu. Enaka zgodba 
se sedaj piše s CLA-jem, ki lestvico postavlja še 
višje z nadgradnjo glasovnega upravljanja, ki 
se ga aktivira z besedama »Hey Mercedes«. Z 

avtomobilom se lahko tako rekoč »pogovarjamo« glede 
njegovih funkcij (npr. klime), prav tako pa nam brihtni 
sistem poda odgovore na najrazličnejša vprašanja, si 
zapomni naše priljubljene nastavitve in prepoznava 
naše geste. Skratka, gre za enega najbolj dovršenih 
operacijskih sistemov v industriji.
CLA svojih možgančkov ne nakazuje le s sistemom 
MBUX, ampak tudi z res široko paleto varnostno-
asistenčnih sistemov iz zastavonoše S, vključno s tretjo 
generacijo avtonomne vožnje, kjer lahko avtomobil na 
podlagi zemljevidov samodejno prilagaja hitrost pred 
ovinki, križišči in cestninskimi postajami.

Prenovo so pri Mercedesu zaključili z modifikacijami 
vzmetenja za doseg optimalne vozne dinamike kot tudi z 
aerodinamičnimi rešitvami, na račun katerih kompaktnež 
doseže zavidljiv koeficient upora 0.23.
V novem CLA-ju se bodo od majskega lansiranja dalje 
vrteli različni dizelski in bencinski motorji, medtem ko 
so Nemci za premiero avtomobila na sejmu zabavne 
elektronike CES izbrali inačico CLA 250, ki pod pokrovom 
skriva štirivaljnega bencinarja z 225 konjskimi močmi, ki 
sodeluje s 7-stopenjskim avtomatikom.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Daljši, širši in 
nižji CLA

je zagotovo 
najbolj zapeljiv 

doslej.
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VLADAR
DIRKALNIH
STEZ

Zgodba McLarnovih predstavnikov Longtail se je pričela leta 1997 z 
dirkačem F1 GTR “Longtail”, nato pa so Britanci 18 let kasneje to ime oživili 
z lansiranjem limitiranega kupeja 675LT in njegovega brezstrešnega brata 
675LT Spider, katerega omejena proizvodnja 500 enot je pošla v zgolj dveh 
tednih. Četrti in do sedaj finalni model, ki s ponosom nosi oznako Longtail, je 
lansko poletje razkriti kupejevski 600LT, ki je najhitrejši, najlažji in najmočnejši 
cestno-legalni McLaren linije Sports Series. 

McLaren 600LT Spider



Avto+šport  45  44  Avto+šport

Tej sloviti rodbini se z letošnjim letom pridružuje 
600LT Spider, kabriolet verzija 600-konjskega 
športnika, za katerega pri znamki obljubljajo 
optimizirano aerodinamičnost, brutalno moč, 

nizko težo in posebno ekskluzivnost, saj bodo model 
proizvajali le 12 mesecev.

Za osnovo petega modela LT, ki atributom kupejevskega 
brata dodaja brezstrešne užitke, je služil luksuzni športni 
kabriolet 570S, katerega so McLarnovi inženirji shujšali za 
100 kilogramov in tako na tehtnici pokaže hvale vredno 
številko 1.297, za kar proizvajalec trdi, da je vsaj 80 kg 
manj kot jih imajo preostali direktni tekmeci. Optimizacijo 
so nadaljevali z implementacijo enakih zmogljivostnih 
nadgradenj, ki so prepričale kupce modela 600LT Coupé. 
Poleg posodobljenega hladilnega in zavornega sistema, 
višje pozicioniranih izpušnih cevi in Pirellijevih dirkaških 
gum so vgradili mogočen 3,8-litrski osemvaljnik, iz 
katerega so iztisnili 600 ponijev in 620 Nm navora. V 
povezavi z 7-stopenjskim menjalnikom bo to dovolj, da 

se Spider tako kot svoj predhodnik do 100 km/h požene 
v 2,9 sekunde, medtem ko bo do dvestotke pridrvel v 
8,4 sekunde, kar je dve desetinki sekunde počasneje. Ob 
dvignjeni strehi se bo zabava nadaljevala vse do hitrosti 
324 km/h, ob brezstrešni vožnji pa se bo vznemirljivo 
pospeševanje zaključilo pri 315 km/h.
Ko smo že pri zložljivi strehi, naj povem, da so se pri 
McLarnu odločili za tridelno trdo različico, saj varnejša in 
odpornejša na obrabo kot alternativna platnena streha, 
hkrati pa v dvignjenem položaju ohranja čudovito 
silhueto in prefinjenost kabine kupejevskega 600LT. Toda 
ko se s pomočjo elektronike streha spusti, lahko potnika 
uživata ne samo v božanju sonca in vetru v laseh, ampak 



oglas

techno-
gym

tudi v bolj intenzivni zvočni simfoniji, ki jo zagotavlja 
unikatno nameščen izpušni sistem. Tedaj bodo vpogled 
v ekskluzivnega športnika dobili radovedneži, ki bodo 
oči napasli na karbonski kabini, ki je perfektno v skladu z 
zmogljivostnim DNK-jem vozila.

Kot Coupé ima tudi 600LT Spider, namenjen neizprosni 
nadvladi dirkalnih stez, začrtano omejeno proizvodnjo in 
s tem vrtoglavo visoko ceno 232 tisočakov.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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POROKA
LUKSUZA IN 

ZMOGLJIVOSTI
Toyotin luksuzni podaljšek Lexus je za debi svojega prenovljenega 
zmogljivostnega kupeja RC F izbral detroitski avtosalon, kjer so poleg klasične 
inačice razstavili tudi dirkaško osredotočeno limitirano izvedbo Track Edition, 
ki bo v prvi vrsti tekmovala z mišičnjaki ranga Audi RS5, BMW M4 in Mercedes-
AMG C63. Za to potezo so se odločili, ker želijo svojim strankam ponuditi 
produkt, ki združuje luksuzni avtomobil za vsakodnevno fijakanje s pošastjo, 
pripravljeno na nizanje hitrih krogov na dirkalni stezi.
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Lexus RC F Track Edition



odeta notranjost s športnimi sedeži, ki jih na vzglavnikih 
krasi logotip zmogljivostnega oddelka F.
Pod pokrovom izklesanega RC F-ja in njegovega 
brutalnega brata bo še vedno brnel 5,0-litrski prosto 
dihajoči osemvaljnik, ki tokrat razvija nič kaj skromnih 
457 KM in 520 Nm navora. Posodobitev za obe inačici 
že serijsko prinaša tehnologijo launch control, ki 
avtomatsko prilagodi vse sisteme za maksimalen 
pospešek iz mirovanja. Vse kar mora voznik narediti, je 
držati pedal za zavoro, pritisniti na gumb, pohoditi plin, 
da dvigne število vrtljajev motorja, in spustiti zavoro. 
Na ta način lahko avtomobil do 100 km/h požene v 

samo 4,5 sekunde. Japonci so Track Edition opremili 
še s posebej razvitimi Michelinovimi pnevmatikami in 
titanskim izpušnim sistemom, ki avtomobil oplemeniti z 
unikatnim zvočnim podpisom.
Model RC F Track Edition, ki predstavlja najnovejši 
mejnik Lexusove divizije F, bodo skupaj z bolj plebejskim 
sorodnikom na proizvodnji liniji začeli sestavljati v 
mesecu marcu.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Ker je tako Track Edition mnogo več kot le paket 
opreme za kupeja RC F, so ga Takumi mojstri 
razvijali skupaj z Lexusovimi dirkaškimi ekipami 
prvenstev Super GT in IMSA, da bi zagotovili 

odlično zmogljivost, ki jo ljubitelji visoko oktanske vožnje 
lahko raziskujejo v različnih pogojih. Pri setu nadgradenj 
je bila ključnega pomena izpopolnitev aerodinamičnih 
lastnosti, ki skupaj s strogim shujševalnim režimom 
dostavljajo navdušujočo izkušnjo za volanom. Poleg 
uporabe karbona za streho, pokrov motorja in 
sprednji splitter, so na zadek povesili zajetno krilo iz 
istega materiala, ki v primerjavi z aktivnim spojlerjem 

standardne različice modela generira do 26 kilogramov 
več podtlaka. Skupaj z implementacijo Brembovih 
keramičnih zavor za krotenje ekstremnega segrevanja 
ob vožnji na dirkališču, ki jih obdajajo lahka 19-palčna 
platišča, Track Edition na tehtnici pokaže 80 kilogramov 
manj kot RC F prejšnje generacije, a še pomembneje je, 
da nudi boljši oprijem in preciznejše krmiljenje.
Vroča različica je seveda prejela enake stilistične osvežitve 
žarometov, maske hladilnika in odbijačov kot klasični RC 
F, za takojšnjo prepoznavnost na cesti pa bo na voljo zgolj 
v odtenku bele in mat sive. Ekskluziven značaj vozila bo 
izražala tudi v rdečo usnje, alkantaro ter ogljikova vlakna 
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“
Športni kupe se je 

pokazal v lažji, hitrejši 
in drznejši preobleki.
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BMW je svojo serijo 7 za modelno leto 2020 osvežil z novo podobo, ki naj bi 
premijski limuzini podala še bolj samozavestno prezenco na cesti, za katero 
pa niso vsi avtomobilisti v en mah kriknili ”uau”.

BMW serije 7

NOV 
OBRAZ
BAVARSKE
SEDMICE
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Največja in hkrati najbolj kontroverzna 
sprememba je povečava ledvičk za kar 40 
odstotkov, s katero so želeli Bavarci ustvariti 
impozanten prednji del, a ker so hkrati še 

zožali žaromete, celoten obraz sedaj izpade nekoliko 
neproporcionalen. Preoblikovan je tudi s kromom 
obkrožen odbijač in pokrov motorja, ki je prejel bolj 
izklesane linije. Glede modifikacije zadka medtem ni 
bilo slišati večjih pritožb, saj so BMW-jevi oblikovalci 

elegantno nadgradili že tako odličen recept. Tudi tu 
najdemo vitkejša svetila, ki so povezana z manj kot 
centimeter široko LED pasico, pod katerimi po novem 
izpušni cevi obkroža bogatejša kromirana obroba. 
Stilistično preobleko zunanjosti zaključujejo novi odtenki 
karoserije in dizajni platišč, seveda pa bodo na račun 
široke palete personalizacijskih možnosti kupci lahko 
svojo serijo 7 spremenili v povsem edinstveno kreacijo.
Interier je, kot smo od tega ranga vozila navajeni, 

prečudovit, zato nam ni treba izgubljati preveč besed 
o njegovi izpopolnjenosti. Prešito Napa usnje se druži z 
leseno oblogo in s kromiranimi detajli, kar pa je še bolj 
pomembno, z izboljšavami stranskih oken in zadnjih 
blatnikov so uspeli luksuzno kabino narediti še bolj tiho, 
kar bo povečalo udobje potnikov predvsem na daljših 
potovanjih.
Ključne spremembe pod kožo se dotikajo prenovljene 

motorne palete, ki je bogatejša za novi osemvaljnik s 530 
KM iz lansko leto oživljene serije 8, ki bo vgrajen v različici 
750i xDrive in 750Li xDrive. Vrh ponudbe pa še vedno 
predstavlja mogočni 6,6-litrski V12, ki omogoča, da se 
inačica M760Li xDrive iz mesta do 100 km/h požene v 
samo 3,8 sekunde.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Koncept IMs s svojimi privlačnimi, na novo zamišljenimi zunanjimi proporci, z 
razpotegnjeno tehnološko napredno kabino, zmogljivim električnim pogonom 
in s pametnimi tehnologijami predstavlja najnovejši uvid v Nissanovo vizijo 
prihodnosti mobilnosti, ki bo brez emisij in smrtnih žrtev na cesti.

LIMUZINA
+
KRIŽANEC
=
IMS

Nissan IMs
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Ker trg križancev nenehno raste, povpraševanje 
po limuzinah pa vztrajno pada, so pri Nissanu 
inovativno združili obe obliki karoserije in 
novo pogruntavščino oklicali ”povzdignjena 

športna limuzina”. Prvi predstavnik novega segmenta je 
futuristična študija IMs, ki izgleda prekleto dobro. Kljub 
izostanku klasične maske na račun električnega pogona, 
je oblikovalcem z implementacijo ozkih, a drznih 
žarometov uspelo ohraniti znamkin značilen obraz v 
obliki črke V, medtem ko so s provokativnimi dimenzijami 

in z vpadljivim zadkom ustvarili športen karakter vozila. 
Hkrati so se poklonili svoji domovini s tradicionalnim 
japonskim geometrijskim vzorcem Asanoha, s katerim so 
okrasili stekleno streho, impozantna 22-palčna platišča in 
številne detajle v kabini, do katere se dostopa preko vrat, 
ki se odpirajo v stilu prestižnih primerkov Rolls-Roycea.
Pri snovanju študije je bilo eno glavnih vodil prostorna 
in udobna notranjost, zato so komponente pogonskega 
sklopa povsem skrili pod pod kabine ter se odločili 
atraktivno črno-zlato barvno zasnovo in unikatno 

razporeditev 2+1+2, pri čemer lahko v zadnji vrsti iz treh 
sedalnih mest nastane en izredno razkošen centralni 
sedež. Prav tako so avtomobil opremili z avtonomnim 
načinom vožnje, pri katerem se kabina IMs-a transformira 
iz na voznika osredotočenega kokpita v prijeten prostor, 
v katerem se potniki med vožnjo sproščajo in zabavajo.
V tem primeru bodo možgančki vozila sami upravljali z 
dvojico električnih motorjev, pozicioniranih na prednji 
in zadnji osi za optimalno razporeditev teže, ki preko 
štirikolesnega pogona na cesto pošilja 483 konjskih moči, 

ob tem pa 115-kWh baterija ponuja zajeten brezemisijski 
doseg v višini 600 kilometrov.
Zaenkrat IMs ostaja zgolj študija, a smo ob premieri 
izvedeli, da bo Nissan do leta 2022 na trg lansiral kar 
sedem novih električnih vozil, med katerimi bi se lahko 
znašla tudi zmogljiva povzdignjena športna limuzina.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC



Glavna revolucija se je zgodila v notranjosti 
prodajne uspešnice, ki so jo povsem 
pretresli, da že na prvi pogled deluje bolj 
sofisticirana in udobna. Doslej je bila kabina 

Clia namreč precej plastična, zato je prenova več kot 
dobrodošla. Pri snovanju je bila prioriteta oblikovalcev 
uporaba kakovostnih materialov za doseg odlične 
ergonomije. Začrtali so nov dizajn armature, vgradili 
so nov volan in sedeže, majhen ekranček zamenjali z 
radodarnim 9,3-palčnim vodoravno pozicioniranim 
zaslonom, pod katerim stojijo moderne tipke in stikala 
za upravljanje klime, kakršne poznamo že iz Dusterja. Še 
ena pomembna novost je uvedba digitalnih merilnikov, 
ki jih je mogoče personalizirati, tako kot bo mogoče s 
številnimi barvnimi odtenki kabino Clia prilagoditi svoji 
osebnosti. Prav tako so namesto klasične ročne zavore 
umestili minimalistično elektronsko verzijo.

Renault Clio

Francoski Renault je razkril peto generacijo svojega izredno uspešnega 
Clia, ki so ga od lansiranja leta 1990 prodali kar v 15 milijonov enotah, s 
čimer je postal najbolje prodajani predstavnik znamke in hkrati vodilni 
model segmenta B v Evropi.

Novega Clia bo od starejših bratov mogoče ločiti tudi po 
osveženi zunanji podobi, ki je mnogo bolj dinamična. 
Spredaj k temu pripomore večja maska, mišičast 
pokrov motorja in vpadljivejši odbijač, toda največja 
sprememba pripada žarometom v obliki črke C, ki si jih 
je Clio V sposodil od večjega Megana. Pogled s profila 
nadgrajujejo 17-palčna platišča in kromirana obroba 
oken, moderniziran je tudi zadek s svežo zasnovo svetil. 
Da bi izboljšali aerodinamičnost vozila, so prenovo 
zaključili z znižanjem telesca za 30 milimetrov. Kljub 
temu da je novinec 14 milimetrov krajši od predhodnika, 
v notranjosti ponuja več prostora in se pohvali s 
391-litrskim prtljažnikom, za kar pri Renaultu trdijo, da je 
največ v segmentu.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Novo poglavje



ROJSTVO
INOVACIJ

Po štirih z najnovejšo tehnologijo nabitih dnevih, kjer so svoje videnje prihodnosti 
180 tisočglavi množici prikazovale tako globalne znamke kot tudi vizionarski 
startupi, se je zaključil lasvegaški tehnološki spektakel CES, ki se ga je letos s 
svojimi novostmi udeležilo tudi 11 vodilnih proizvajalcev vozil.
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brez voznika v naslednjem desetletju postali razširjeni v 
mnogih večjih mestih, zato je na CES-u predstavilo, kako 
namerava biti del tega novega segmenta.
Sejma se je ponovno udeležil kitajski startup Byton, 
ki je na ogled postavil posodobljeno verzijo svojega 
futurističnega avtomobila M-Byte, ki naj bi se skupaj s 
svojim ogromnim 48-palčnim zaslonom v proizvodnjo 
odpravil še pred koncem letošnjega leta.
Veliko začudenih in navdušenih glav je bilo na stojnici 

Harley-Davidsona, ki je dvignil tančico s svojega prvega 
električnega motorja, ki iz mirovanja do 96 km/h pospeši 
v 3,5 sekunde, ob tem pa njegova litij-ionska baterija 
zagotavlja radodaren doseg 177 kilometrov.
Zanimanje je vzbudil tudi Hyundai s svojo študijo 
Elevate, ki je pravzaprav neustavljivi avtomobilski robot, 
s katerim bodo reševalci na račun njegovih štirih nog 
zlahka potovali po zahtevnem terenu in tako hitreje 
dosegli ponesrečence.Odkar je pred 52 leti svojo pot pričel danes 

največji sejem zabavne elektronike na svetu, 
služi kot platforma za naznanitev in premiero 
na tisoče produktov, od katerih so mnogi 

transformirali naša življenja. Za demonstracijo svojih 
najnovejših tehnologij na CES-u se vedno bolj odločajo 
tudi avtomobilski proizvajalci, saj lahko na ta način svoje 
napore v sferah avtonomne vožnje ter elektrificiranih 
in povezanih avtomobilov predstavijo tudi občinstvu, 
ki morda ni tako seznanjeno z njihovimi blagovnimi 
znamkami.
Svoje inovacije so tako poleg 4.500 drugih firm na 
270.000 kvadratnih metrih razstavnega prostora 
premierno pokazali Mercedes-Benz, BMW, Audi, Nissan, 
Hyundai in številni drugi.
Pa pojdimo po abecednem redu. Audi je v puščavskem 
zabavišču Las Vegas prikazal tehnologijo Audi Experience 
Ride, ki s pomočjo virtualne realnosti čisto vsakdanjo 
vožnjo v šolo ali trgovino spremeni v pravo doživetje. 
Gibanje avtomobila so namreč uskladili z VR video igrico, 
ki sopotnike potopi v drug svet, in tako postavili nov 
mejnik zabave v avtomobilu.
Povsem drugačno prihodnost mobilnosti, ki po 
navedbah strokovnjakov niti ni tako oddaljena, je 
medtem razkazovalo podjetje Bell s prototipom letečega 
taksija, katerega ključna lastnost je optimizacija časa 
njegovih potnikov.
BMW je po eni strani navdušil, po drugi pa prestrašil 
mimoidoče s svojim samovozečim motorjem R 1200 GS, 
ki ga Bavarci ne nameravajo pripeljati na proizvodni trak, 
ampak bo služil zgolj za razvoj varnostnih sistemov na 
prihajajočih modelih Motorrad.
Presenetilo je podjetje Bosch, znano predvsem po hišnih 
aparatih, ki predvideva, da bodo električni mini busi 
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Rojaki pri Kii so medtem šli v drugo smer in raziskovali, 
kako lahko avtomobil s pomočjo umetne inteligence 
prepoznava človeške emocije in tako glede na veselje, 
žalost ali utrujenost voznika prilagaja ambientalno 
svetlobo, temperaturo in glasbo.
Mercedes je namesto na tradicionalnem avtosalonu 
novo generacijo CLA debitiral kar na CES-u, saj ta prinaša 

evolucijo infotainment sistema MBUX, ki je lani na istem 
prizorišču ugledal luč sveta, preden so ga pri trikraki 
zvezdi vgradili v novega malčka razreda A.
Na stojnici Nissana se je medtem bleščal izjemno uspešni 
električar Leaf v nadgrajeni različici e+, ki prinaša več moči 
in daljši doseg. Hkrati so razkrili svojo vizijo vozila, ki bo 
voznikom pomagalo »videti nevidno« z združevanjem 
realnega in navideznega sveta; takšno prihodnost vožnje 
je tehnologije željna množica doživela v interaktivni 
tridimenzionalni izkušnji.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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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
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Le tri dni po zaključku sejma zabavne elektronike CES je svoja vrata odprl prvi 
večji avtomobilski salon leta – NAIAS, ki ga je najbolj zaznamovalo razkritje 
legendarne Toyotine Supre, pa tudi množični izostanek evropskih proizvajalcev.

Korejci svojega hatchbacka Elantro GT odeli v športno 
opremo N Line, ki za jenkije predstavlja najboljši približek 
evropskega atleta i30N.
Ameriško čast so na drugi strani razstavnega centra branili 
veliki trije - General Motors, Ford in Fiat Chrysler. Kot 
šampion obiskovalcev se je uveljavil Mustang Shelby 
GT500, ki je s 700 mogočnimi vranci najnevarnejši 
cestno-legalni Ford v več kot 100-letni zgodovini 
znamke. S petdesetimi zvezdami posejano zastavo so 
ponosno vihteli tudi v FCA-jevi hčerinski družbi Ram, ki 
je z modeli Heavy Duty dostavila najbolj žilave pick-upe 
za premagovanje zahtevnega terena. Ameriško postavo 

Severnoameriški avtosalon (NAIAS), katerega 
zametki segajo na prelom devetnajstega 
in dvajsetega stoletja, sicer že leta beleži 
nazadovanje v smislu zmanjšane ponudbe 

razstavnih vozil na račun padajočega zanimanja svetovnih 
avtomobilskih znamk, a je sedaj padel na najnižjo točko 
doslej. Za preskočitev potovanja v historično srce 
ameriške avtomobilske industrije – Detroit, so se odločili 
praktično vsi pomembnejši evropski proizvajalci (BMW, 
Audi, Mercedes-Benz, Porsche, Jaguar, Land Rover, Volvo 
itd.), ki so svoje novosti raje pokazali na CES-u, na drugih 
konkurenčnih dogodkih ali zgolj preko svojih digitalnih 
kanalov. Tako so letos obiskovalci lahko oči napasli na 
le 30 debijih, medtem ko jih je bilo lani mogoče videti 
več kot dvakrat toliko. Prav zato so organizatorji sprejeli 
odločitev, da bo nekdanja zvezda med globalnimi 
avtosaloni letos zadnjič na sporedu v mesecu januarju. 
Da bi se čim bolj oddaljili od sejma zabavne elektronike, 

ki jim je speljal večino strank, so NAIAS prestavili na 
sončne junijske dneve, s čimer upajo, da bodo lahko 
ponovno privabili evropske gigante.
Kljub manjši raznovrstnosti je bilo na ogled kar nekaj 
zanimivih premier, pretežno izpod rok ameriških, 
japonskih in korejskih proizvajalcev. Izmed 750 
razstavljenih vozil je največ pozornosti požela težko 
pričakovana peta generacija Toyotine Supre, ki so jo 
razvili v motošport oddelku GAZOO Racing, platformo 
pa si deli z BMW-jevim roadsterjem Z4. Tudi sestrski Lexus 
je pokazal atraktivno zverinico, luksuznega športnega 
kupeja RC F, ki bo poleg serijske različice zaživel v divji 
limitirani izvedbi Track Edition, ki je pripravljena na norenje 
po dirkališčih. Z učenjem Američanov, kako izgleda 
najnovejša iteracija azijske vroče krvi, so nadaljevali 
na štantu Hyundaija in Subaruja. Japonci so pokazali v 
ikonične zlate copate obutega najzmogljivejšega STI-ja 
doslej, ki pod pokrovom skriva 341 konjev, medtem ko so 

Kot šampion 
obiskovalcev 
se je uveljavil 
Mustang 
Shelby GT500, 
ki je s 700 
mogočnimi 
vranci 
najnevarnejši 
cestno-legalni 
Ford v več 
kot 100-letni 
zgodovini 
znamke. 

Toyota Supra

Hyundai Elantra GT N Line 

Shelby GT 500

Subaru STI S209



je zaključil Cadillac, ki je poleg debija povsem novega 3-vrstnega SUV-ja XT6 
(malo pozno) napovedal svoj prvi električni avtomobil.
Med brezemisijskimi vozili je sicer največjo kolono občudovalcev zbrala 
kitajska študija Entranze, ki je pravzaprav futuristična kombinacija križanca 
in enoprostorca, medtem ko je most med karoserijsko obliko križanca in 
limuzine gradil model IMs, ki predstavlja najnovejši uvid v Nissanovo vizijo 
prihodnosti mobilnosti.
V največjem mestu zvezne države Michigan, ki je zaradi tamkajšnjih 
avtomobilističnih štabov prejelo vzdevek »Motor City«, je kot edini evropski 
delegat deloval Volkswagen, ki pa niti ni pokazal pravega nemškega modela, 
ampak za ameriški trg povsem prilagojenega Passata.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Cadillac XT6Volkswagen Passat

Ram Heavy Duty GAC Entranze



UNIKATNO
DOŽIVETJE Na slavnostni 50. izdaji salona plovil Boot Düsseldorf, eni najpomembnejših 

prireditev na koledarju navtične industrije, so obiskovalci lahko oči napasli 
na novemu predstavniku Sunseekerjeve bogate prodajne palete – na 
modelu 74 Sport Yacht, ki že na prvi pogled očara s svojim veličastnim 
športno-elegantnim videzom.
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Izmed osmih modelov, ki so jih pri Sunseekerju konec 
januarja razkazali v nemškem Düsseldorfu, je zagotovo 
najlepše sijala 23-metrska mojstrovina z imenom 
74 Sport Yacht, ki razkazuje najnovejše oblikovalske 

smernice britanske znamke. Te kljub flybridgu ustvarjajo 
izredno dinamičen izgled, ki s samozavestjo priča o 
spretnostih plovila.
Pri snovanju športne, a hkrati elegantne 74-ice, so 
oblikovalci in inženirji dobili direktivo ustvariti jahto, kjer 
se tehnologija in lepota združita v popolno ravnovesje, 
kjer nič ni prepuščeno naključju in kjer križarjenje 
postane resnično edinstveno doživetje. In sodeč po 
videzu in specifikacijah, jim je nič kaj skromne smernice 
uspelo uresničili.
Ker je prijetno druženje ključni element novega delegata 
linije Sport Yacht, so temu namenili zelo veliko prostora, 
tako zunaj kot znotraj. Na krmo so postavili radodarno 
blazino za sončenje, medtem ko je premec prejel še 
zajetno zofo v obliki črke U skupaj z mizico, na katero 
bodo gostje lahko odložili svoje koktejle. Flybridge ne bo 
ponujal zgolj užitka v vožnji ob nežnem božanju sonca, 
ampak se bo na račun svoje veličine dokazal tudi kot 
idealen prostor za zabavo in sprostitev v stilu.
Ob morebitnem slabem vremenu bodo gostje zavetje 
našli v interierju jahte, ki uteleša odličnost Sunseekerja. 
Eleganca se oblikuje v sodobnem osebnem prostoru, 
kjer je vsaka podrobnost odraz estetskega namena. 
Velika okna spuščajo v luksuzni salon veliko naravne 
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svetlobe, hkrati pa ponujajo čudovite poglede v prav vse smeri. 
Ob tem inovativni mehanizem vrat, ki se lahko povsem skrije v 
tla, omogoča, da v naravne tone odeta notranjost postane eno z 
zunanjostjo.
Na spodnji palubi medtem najdemo moderno opremljeno ladijsko 
kuhinjo in jedilnico ter tri prestižne kabine z lastnimi kopalnicami. 
Ker pa pri Sunseekerju stremijo k čim večji fleksibilnosti, je mogoče 
jedilnico po želji zamenjati z dodatno kabino, kar pomeni, da na 
jahti lahko v vsem njenem udobju in luksuzu tudi čez noč uživa 
osem gostov, za katere skrbita dva člana posadke.
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big r

Zapeljiva lepotica 74 Sport Yacht svoj odličen paket, s katerim bo največjemu britanskemu 
graditelju plovil zagotovo pripeljala mnogo novih strank, zaključuje z vgradnjo zmogljive 

pogonske enote, zaradi katere bo jahta valove krotila s hitrostjo 38 vozlov. 

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Fordov Focus pred kupce stopa v svoji četrti generaciji tehnološko 
izpopolnjen, tako na področju varnosti kot same vozne dinamike in v 
Golfovem razredu postavlja nove standarde. Oblikovno je všečen kot še 
nikoli, z možnostjo številnih personalizacij opreme, zato ni nič presenetljivega, 
da je suvereno odnesel letošnji naziv slovenski avto leta.

Test: Ford Focus 1,0 EcoBoost ST-Line

Slovenski avto leta
Focus je med slovenskimi kupci 

od nekdaj veljal za izjemno 
priljubljenega hatchbacka, a 
je nekako vedno bdel v senci 

ikoničnega Golfa. A zdi se, da se bodo 
oziroma da so se karte v njegovem razredu 
že kar temeljito premešale, o čemur priča 
tudi Focusov naziv slovenski avto leta 2019.
Oblikovalci so pri Fordu nedvomno opravili 
odlično delo in zrisali najlepšo karoserijo 
za Focusa do sedaj. Najbolj so spremenili 
zadek vozila, kjer so povsem nove luči in 
tudi povsem nov velik napis Focus na sredini 
prtljažnih vrat, ki dodatno poudari širino 
vozila in prinaša v dizajn nekaj dinamike. 
Dodelan je seveda tudi sprednji del z novo 
masko, dinamičnim dizajnom luči in novim 
odbijačem. Luči so v osnovi halogenske, 
mogoče pa je izbrati prilagodljive LED 
žaromete, ki jih je testni primerek imel in so 
se odrezali vrhunsko, zato bi jih priporočal 
vsakomur, ki kupuje novega Focusa, da jih 
izbere na seznamu dodatne opreme.
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Priporočil bi tudi športni paket ST-Line, v katerega je bil 
oblečen testni Focus. Slednji res še dodatno poudari 
Focusovo športnost in dinamiko z nekoliko nižjim in s 
tršim podvozjem, z atraktivnimi odbijači in s temnimi 
litimi platišči v velikosti 18 palcev. Tudi v potniški kabini 
pusti svoj pridih s popolnoma črno notranjostjo s 
poudarki rdečih šivov, z masivnim športnim volanom in 
z majhno, športno prestavno ročico, s katero se je pravi 
užitek rokovati, saj je menjalnik z izjemno kratkimi in s 
čvrstimi hodi športno naravnan. Športno naravnana je 
tudi njegova vozna dinamika, ki je nedvomno najboljša 
v razredu. Občutek na volanu je fantastičen, voznik preko 
njega dobro čuti cesto in čeprav je podvozje na račun 
športne lege trše naravnano, lahko Focus prekrižari 
udobno marsikateri avtocestni kilometer, vsekakor pa 
je v ospredju natančna vodljivost, ki voznika kar vabi na 
vožnje med ovinke. Edini minus pri vsej športni vožnji 
in odlični vozni dinamiki je malce podhranjen oziroma 

premalo odziven litrski trivaljnik, ki dostavlja 125 konjskih 
moči. Za vsakodnevno vožnjo in tudi za malce bolj 
zahtevnega voznika povsem dovolj, za tistega s težjo 
desno nogo in takšnega, ki bi si želel, da motor sovpada 
z videzom avtomobila, pa žal ne bo prava izbira. Sta pa 
na izbiro še dve močnejši bencinski različici, kakor tudi 
dizel, ki tako ali tako počasi odhaja v pozabo. Klasičen 
zvok trivaljnika in njegova podhranjenost prideta torej 
do izraza ob vrtenju v visoke obrate, kamor te Focus sam 
po sebi sili, pri vsem pa najbolj trpi poraba, ki gladko 
presega osem litrov. V povprečju bi lahko rekli, da je 
realna med 7 in 9 litri, odvisno od voznika in njegovih 
vsakodnevnih poti.
Testni Focus je bil založen s številnimi dodatnimi paketi 
opreme, kot so zimski, tehnološki, družinski in design 
paket, v skupni vrednosti približno 6.000 evrov, kar na 
koncu ceno dvigne na dobrih 28 tisočakov, a bi na račun 
kakšnega paketa ali dva dodatne opreme manj, sam raje 
izbral močnejši motor.
Na voljo je tudi povsem osnovni paket Trend, malo bolj 
založen Titanium in še prestižni Vignale. Menimo, da mu 
ST-Line še najbolj pristaja, toliko bolj v kovinsko rdeči 
barvi, zaradi katere je na cesti med množico pleha res 
opazen.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

 ST-Line še 
dodatno poudari 

Focusovo športnost 
in dinamiko.
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cena vozila

trivaljni, vrstni, turbobencinski
999 ccm
92 kW (125 KM)
200Nm pri 1.400 vrt./min.
6-stopenjski ročni
10,3 s  (0-100 km/h)
198 km/h

8,3 l/100 km
112 g/km
4.378 / 1.825 / 1.471 mm
1.322 kg
52 l
375 l
28.245 EUR (s popustom)

Tehnični podatki
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Rahla 
posodobitev

za Hyundaijevega
paradnega konja

Na test smo zapeljali enega izmed najbolj priljubljenih SUV-jev, ne samo pri 
nas, tudi globalno naj bi bil eden izmed bolje prodajanih, novega, pardon, 
prenovljenega Hyundaijevega paradnega konja, Tucsona.



motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.598 ccm
85 kW (116 KM)
280 Nm pri 1.250 vrt./min.
6-stopenjski ročni
11,8 s  (0-100 km/h)
175 km/h

7,0 l/100 km
126 g/km
4.480 / 1.850 / 1.660 mm
1.741 kg
62 l
513 l
33.340 EUR (s popustom)

Tehnični podatki
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pasu in opozarjanje na prečni promet, do 360-stopinjske 
kamere okoli vozila in funkcije samodejnega parkiranja. 
Aja, tudi prtljažna vrata se odprejo povsem samodejno, 
brez potrebne brce pod odbijač. Pogoj je le, da s ključem v 
žepu stojite nekaj sekund v neposredni bližini prtljažnika. 
Slednji vase pospravi korektnih 513 litrov, kar je tudi eden 
izmed njegovih atributov.
V testnem primerku smo preizkusili nov dizelski motor z 
1,6 litri prostornine, ki zamenjuje 1,7-litrskega. Na voljo 
je v dveh konfiguracijah, in sicer z močjo 116 KM in 136 
KM. Mi smo preizkusili šibkejšega v kombinaciji z ročnim 
menjalnikom in s pogonom na prednji kolesi. Čeprav se 
po podatkih na papirju zdi motor podhranjen, se v praksi 
izkaže za popolnoma korektnega kompanjona, ki zna 
prisluhniti in ustreči predvsem zelo ležernim oziroma 
nedeljskim voznikom. Ob priganjanju se še zmeraj čisto 
korektno pelje, le hrup motorja je ob višjih obratih malce 
moteč, kakor tudi poraba, ki se je gibala med 7 in 8 litri na 
sto.
Iz racionalnega vidika bi sam vsekakor posegel po kakšnem 
kosu opreme manj in bi na ta račun raje izbral močnejšega 
1,6-litraša, s čimer bi se na koncu malce skompenzirala 
tudi cena. Takšen namreč, z vso opremo in z najšibkejšim 
motorjem, krepko presega ceno 30 tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Oblikovno z novim oziroma s prenovljenim 
Tucsonom tople vode oblikovalci niso 
odkrivali, saj je zunanja oblika še zmeraj 
dovolj sveža in atraktivna, zato so ji le malce 

pogladili gubice z novimi odbijači, naredili so večjo in 
ostrejšo masko, ki je pridobila še dodatno kromano 

lamelo. Na zadku so stanjšali luči in izpušni cevi oblikovali 
v še bolj pravilno trapezoidno obliko. Ponudbi so dodali 
nekaj novih litih platišč in obogatili barvno paleto, ki 
sedaj zajema 11 karoserijskih barv. In to je bilo to, kar so 
naredili na temo lepote.
Poleg osveženega zunanjega videza prinaša prenovljeni 
Tucson bolj kakovostne materiale v kabini, posodobljeno 
motorno paleto in številne nove varnostne sisteme.
Več novosti najdemo v notranjosti. Tudi tu bi se marsikdo 
znal obregniti ob to, da je še vedno enaka kot v prejšnjem 
modelu. Pa ni, no, v osnovi seveda je, le malce bolj 
moderno deluje na videz z novim ekranom na dotik, ki 
so ga po novem postavili samostoječe na vrh armature, 
ki je dobila ovalno usnjeno oblogo.
Stikala klimatske naprave so ostala nespremenjena, le 
malce nižje je vse skupaj z zračniki vred postavljeno. 
Testni primerek je bil opremljen z najbogatejšim paketom 
opreme Impression, nato pa naloudan s praktično vso 
mogočo dodatno opremo. Imel je vse, kar si človek lahko 
pri takšnem avtu na seznamu dodatne opreme lahko 
omisli. Od usnjenega oblazinjenja s funkcijo zračenja 
prednjih in gretja zadnjih sedežev, panoramske strehe, 
gretja volana, kopice varnostnih sistemov, kot so sistem 
za mrtve kote, samodejno ohranjanje vozila znotraj 
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Testni primerek je bil 
opremljen z najbogatejšim 

paketom opreme 
Impression in naloudan z 

vso dodatno opremo.
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Test: Kia Ceed 1,0 T-GDi LX Edition

Čistokrvni
Evropejec

Kia je s svojim priljubljenim Ceedom že v tretji generaciji, ki jo oblikujejo, 
razvijajo in proizvajajo v Evropi.
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motor
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menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

emisije CO2
mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

trivaljni, vrstni, turbobencinski
998 ccm
88 kW (120 KM)
172 Nm pri 1.500 vrt./min.
6-stopenjski ročni
11,1 s  (0-100 km/h)
190 km/h
7,5 l/100 km
122 g/km
4.310 / 1.800 / 1.447 mm
1.297 kg
50 l
395 l
15.490 EUR (s popustom)

Tehnični podatki
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Ceed je poleg Sportaga Kiin najbolj 
priljubljen model, namenjen pa je 
zgolj evropskemu trgu in kot tak tudi 
predstavlja steber Kiine evropske 

prodaje. Zato je tudi zadnja generacija narejena 
izključno za evropske kupce in krojena po njihovih 
željah.
Iz oblikovnega vidika lahko opazimo, da je 
v njem veliko manj azijskega pridiha in vse 
več evropskega, bolj umirjenega oblikovanja. 
Posebnost prejšnje generacije je bila ravno v njeni 
obliki, saj je bil njen nos in prednji del izredno 
nizek in usmerjen v tla, ki so ga sedaj zamenjali z 
bolj konvencionalno, umirjeno obliko. Zadržano se 
drži tudi od zadaj, popestrijo ga le žarometi z LED 
svetlobnim podpisom. Tega najdemo tudi spredaj, 
v obliki štirih ledenih kock, ki so že integrirane v 
same žaromete, ki sicer v polnem snopu svetijo še 
v halogenskem sistemu.
Testni primerek je bil založen s paketom opreme 
LX Edition, ki predstavlja rahlo nadgradnjo 
osnove, kar pomeni da gre za drugi paket po vrsti. 
Posledično to pomeni kar veliko muzike, sploh za 
ta denar, za približno dobrih 16 tisočakov, čeprav 
se na papirju vsebina drugega nivoja opreme sliši 
sila suhoparno. No, pri Kii to pomenijo 16-palčna 
lita platišča, že omenjeni dnevni LED žarometi, 
samodejni preklop med dolgim in zasenčenim 
snopom. V kabini pa na račun LX Editiona najdemo 
samodejno dvopodročno klimatsko napravo, 

sedempalčni zaslon na dotik, povezavo s telefonom, 
tempomat, senzor za dež, celo vzvratno kamero, morda 
smo pogrešali le parkirne senzorje in navigacijo.
Tudi na področju varnosti Ceed že v osnovi ponuja 
kar nekaj serijskih varnostnih rešitev, kot so sistem za 
preprečevanje naleta, opozorilnik za nezbranost voznika 
in sedem zračnih blazin. Sistemi, kot so sistem za nadzor 
mrtvih kotov, tempomat, prepoznavanje prometnih 
znakov in prepoznavanje pešcev, so rezervirani za najvišjo 
stopnjo opreme. Občutek v kabini je vsekakor boljši kot 
pri predhodnem modelu. To velja predvsem na račun 
končne izdelave in nekaterih materialov, malenkostno 
so spremenili tudi samo ergonomijo stikal in armature.
Nekaj centimetrov je novi Ceed pridobil, zato je vožnja 
na zadnji klopi dvema odraslima bolj prijazna, nekaj 
malega je na račun dodatnih centimetrov pridobil tudi 
prtljažnik, ki po novem sprejme 395 litrov prtljage, 15 več 
kot prej.
Še največ sprememb je pod pokrovom motorja, kjer 
Ceed ponuja nove motorje, predvsem bencinske. 
Nedolgo nazaj smo tako preizkusili Ceeda z 1,4-litrskim 
turbo bencinskim motorjem s 140 konji, ki se je izkazal za 
varčnega in hkrati zmogljivega. Tokrat smo v praktično 
podobni konfiguraciji, kar se tiče opreme, preizkusili še 
litrski trivaljnik, z močjo 120 KM. Na papirju se morda sliši 
povsem dovolj, a se mu manjko četrtega valja in nekaj 
več prostornine pozna, predvsem pri sami dinamiki, 
nenazadnje še bolj ob višji porabi, medtem ko bo 
zadovoljil potrebe nezahtevnega voznika.
V povprečju smo na 100 kilometrov tako porabili več kot 

sedem litrov, s tem da smo vozili bolj kot ne umirjeno in 
nič kaj dinamično, zato bi morda iz vidika performans in 
varčnosti, raje izbral za 1.000 evrov dražjega bencinarja. 
Takšen testni paket z malim mlinčkom v nosu pri Kii 
nudijo za približno 16 tisočakov, z vsemi vključenimi 
popusti.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Test: Renault Clio 0,9 TCe I feel Slovenija

KRALJ
SLOVENSKIH
CEST

Renault je leto dni nazaj predstavil ekskluzivno 
omejeno serijo vozil Clio I feel Slovenia, ki so izdelani 
v Revozu in izključno namenjeni slovenskim kupcem.

Clio je skoraj tako rekoč slovenski, bi 
lahko rekli, ne samo da ga izdelujejo 
v novomeškem Revozu, tudi najbolj 
pogost in priljubljen avtomobil na 

slovenskih cestah je, zato so se pri Renaultu 
odločili, da lansirajo izdajo I feel Slovenia, ki temelji 
predvsem na bogati opremi v sloganu »vse, 
kar imajo veliki«. To pomeni, da omejena izdaja 
temelji na paketu opreme Intense in doprinaša 
LED luči Pure Vision spredaj in zadaj, parkirne 
senzorje z vzvratno kamero, sredinski naslon 
za roke, samodejno klimatsko napravo, kartico 
za prostoročno odklepanje in zagon vozila ter 
multimedijski sistem z navigacijo, občutljiv na 
dotik v velikosti sedmih palcev. 
Kupec lahko brezplačno izbere še eno izmed 
kovinskih barv zunanjosti in enega izmed treh 
oblazinjenj notranjosti. V testnem primeru je šlo 
za živo rdečo kovinsko barvo, v kabini pa so nas 
razvajali v delno usnje oblečeni in z močno peno 
polnjeni udobni sedeži, ki poleg dobrega izgleda 
nudijo tudi veliko bočne opore. 
Pod pokrovom motorja je sedaj namesto 
1,2-litrskega agregata nov 0,9-litrski motor TCe 
z borimi 75 konjiči, ki sodeluje s 5-stopenjskim 



- 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!
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teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

trivaljni, vrstni, turbobencinski
898 ccm
56kW (75 KM)
140 Nm pri 2.250 vrt./min.
5-stopenjski ročni
12,1 s  (0-100 km/h)
178 km/h
7,4 l/100 km
113 g/km
4.090 / 1.732 / 1.434 mm
1.090 kg
45 l
300 l
13.290 EUR (s popustom)

Tehnični podatki

ročnim menjalnikom. Kombinacija je zadovoljiva v 
mestnem prometu, kjer hitrosti načeloma ne presegajo 
60 km/h, ko pa je potrebno dodati malo več plina, navora 
in moči hitro zmanjka. Podhranjenost motorja se občuti 
pri višjih, avtocestnih hitrostih, takrat je moteč tudi sam 
hrup trivaljnika, zaradi slabše zvočne zatesnjenosti pa 
tudi zunanji šumi. Clio kljub svojim minusom odločno 
ostaja kralj slovenskih cest. Pred nami je tudi že povsem 
nova generacija, še boljša, še bolj napredna, oblikovno 
dovršena in tehnološko izpopolnjena, ki bo nedvomno 
prepričala številne Slovence. Razlog, zakaj imamo Slovenci 
tako radi Clia, je tudi njegova cenovna dostopnost. Testni 
primerek z opremo I feel Slovenia, katere je malo morje, 
in z vstopnim bencinskim motorjem namreč ne preseže 
cene 16 tisočakov, brez vključenega popusta.

Tekst in foto: Jan Grobelšek


