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Sejem bil je živ

»Sejm bil je živ. Prodal i on je Lahom tam par 
volóv.« Tako je pred 100 leti Aškerčev Martin prodal 
vlečne vole, danes pa moderne avtomobilske 
tovarne prodajajo svoje volovske vprege, ravno 
tako na sejmih. Že kar preveč jih je na svetu. Tako 
se avtomobilske tovarne odločajo po prioritetah, 
ali bodo nastopile na vseh. Res bi potrebovali 
samo en svetovni veličastni sejem celotne 
avtomobilske industrije, kjer bi nastopili vsi 
avtomobilski proizvajalci. Tak sejem bi se vsako leto 
selil iz kontinenta na kontinent in tam bi si pravi 

poznavalci in kupci ekskluzivno ogledali vse novosti. 
Poleg tega bi imeli še nešteto manjših lokalnih 
prodajnih sejmov, ki bi zaostajali z množičnostjo in 
ekskluzivnostjo in bili namenjeni lokalnim trgom. 
Tako bi svetovna avtomobilska industrija prihranila 
velike denarce, ki jih milo rečeno, plačamo vsi mi 
kupci avtomobilov. Zdaj ena avtomobilska tovarna 
prikazuje svoje prodajne premiere v Detroitu, druga 
v Šanghaju, tretja v Parizu. Prenekateri mlajši in 
modernejši kupec pogleda avtomobilske novosti 
kar na spletu in si gre potem svoj ljubljeni model 

ogledati v salon.
Sam si najraje ogledam avtomobilski salon v 
Ženevi. Tam pridejo pokazati svoje nove modele 
najbolj ekskluzivne in luksuzne znamke ter najboljši 
proizvajalci športnih avtomobilov. Poleg tega je 
sejem relativno majhen in zaradi tega pregleden 
in tako dovoljuje obiskovalcem, da v enem dnevu 
pogledajo vse, kar najboljši nudijo. Tudi Ženeva 
kot svetovljansko mesto ponuja vzorno turistično 
ponudbo z Ženevskim jezerom in alpsko kuliso v 
ozadju. Ženeva premore odlične hotele in vrhunsko 

kulinariko, tako da vsak obiskovalec dobi, kar si 
zaželi. No, mi smo se osredotočili na vrhunske 
izdelke ene največjih svetovnih industrij: na njegovo 
veličanstvo - avtomobil!

Matjaž Tomlje
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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

Mercedesov razred B je po svetu prepričal že poldrugi 
milijon kupcev, s 3.500 prodanimi primerki pa velja tudi 
za najbolje prodajanega Mercedesa pri nas. Predstavlja 
se v popolnoma novi, tretji generaciji. Oblikovno 
ne deluje več kot enoprostorec, temveč izgleda kot 
razširjen, povišan in podaljšan malček A. V primerjavi s 
prejšnjo generacijo je nekoliko daljši, centimeter širši 
in kar štiri centimetre nižji, kar ga naredi na videz bolj 
kompaktnega in športnega, a hkrati je še vedno ohranil 
svojo notranjo prostornost in se tako znebil videza 
enoprostorca. Res da se je pri tem zmanjšala prostornina 
prtljažnika za 33 litrov in sedaj meri 455, a je po novem 
razred B opremljen z vzdolžno pomično zadnjo klopjo 
za 14 centimetrov, kar pomeni, da se lahko prostornina 
prtljažnika poveča tudi do 705 litrov.
Zasnova notranjosti sledi tisti v manjšem razredu A, kjer 
sta v ospredju 2 serijska digitalna zaslona v velikosti 7 
palcev, opcijsko pa sta na voljo tudi 10,25-palčna, podprta 
z vmesnikom MBUX, preko katerega lahko voznik 
komunicira z vozilom in na ta način opravlja določene 
funkcije vozilo kar samo. Po razredu A je prevzel tudi vse 
asistenčne sisteme, tako da ni le pameten, temveč tudi 
varen. 
Bogata motorna paleta je sestavljena iz štirih motorjev 
v sedmih konfiguracijah, nudijo vse od 85 do 165 kW 
moči, na voljo je tudi novi 8-stopenjski samodejni 
menjalnik z dvojno sklopko, kakor tudi 7-stopenjski. 
V goli osnovi je razred B opremljen s šeststopenjskim 
ročnim menjalnikom. Štirikolesni pogon je zaenkrat 
rezerviran za močnejši bencinski različici, kasneje bo 
na voljo tudi pri močnejših dizelskih izvedbah. Vstopna 
cena znaša dobrih 25 tisočakov in po ceniku zraste skoraj 
do polnih 40.

Mercedes-Benz razred B
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Ford Focus Active

Pri Fordu so trend križancev vzeli kar resno, zato so se 
odločili, da bodo pripravili terenski paket Active, s katerim 
so že opremili Fiesto, sedaj pa je terensko preobleko 
dobil še slovenski avto leta, novi Focus.
Terenska šminka je na voljo tako za kombilimuzinsko 
različico kot tudi za karavansko wagon. Prepoznati jo 
bo mogoče po drugačnih odbijačih s srebrno zaščito 
tako spredaj kot zadaj, po plastičnih obrobah blatnikov, 
strešnih nosilcih, napisih Active na boku in po unikatnih 
litih platiščih v velikosti 17 ali 18 palcev. Karoserija 
je za lažje premagovanje terena od tal dvignjena za 
dodatne tri centimetre, a v ponudbi Focus Active nima 
štirikolesnega pogona. Zato pa ima na izbiro pet različnih 
voznih programov.
V ponudbi sta dva bencinska in dva dizelska motorja, 
skupaj je na voljo pet konfiguracij. Vstopni motor 
predstavlja bencinski litrski trivaljnik s 125 KM, močnejši 
1,5-litrski EcoBoost pa razvija 150 oziroma 182 KM. Za 
dizelske navdušence sta tu 1,5-litrski EcoBlue s 120 KM in 
močnejši 2,0-litraš z močjo 150 KM. V osnovi so motorji 
spojeni z ročnim menjalnikom, za dobra dva tisočaka 
doplačila je na voljo tudi samodejni 8-stopenjski 
menjalnik. Kot smo že omenili, štirikolesnega pogona v 
ponudbi ni.
Cena za vstopni model s popustom se tako začne pri 
21.220 evrih, za karavansko različico pa bo potrebno 
primakniti še 650 evrov.  
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Toyota RAV4

Toyotin RAV4 se kupcem predstavlja v popolnoma 
novi, že peti generaciji, in tako kot njegov predhodnik 
stavi predvsem na hibridni pogonski sklop.
Toyota je ravno z modelom RAV4, bi lahko rekli da že 
davnega leta 1994, premierno združila kakovostne 
lastnosti terenske vožnje z vsakdanjim mestnim 
vozilom in tako je ravno RAV4 pionir sedaj izjemno 
popularnega in hitro rastočega SUV segmenta. Do 
sedaj so v štirih generacijah prodali več kot 8,5 milijona 
primerkov po svetu, zato s peto generacijo računajo na 
kar velik prodajni delež znamke.
Novi RAV4 je v primerjavi s predhodnim modelom za 
kar pet centimetrov krajši, kar je nekoliko nenavadno, 
a je kljub temu prostorsko zrasel, saj so medosju 
namenili dodatne tri centimetre. V širino je zrasel za 
centimeter, s čimer so ustvarili presenetljivo prostorno 
kabino, kakor tudi večji prtljažni prostor, ki je zrasel za 
kar 79 litrov in sedaj meri 580 litrov.
Oblikovno gre za popolnoma nov avtomobil. Ostre 
linije izražajo veliko več dinamike, oglate obrobe 
blatnikov in visoka pokončna drža pa naredijo 
avtomobil robusten in terensko naravnan. V notranjosti 
gre bolj za evolucijo obstoječega kot pa za revolucijo, 
kjer so uporabili številne kakovostnejše materiale, 
prečistili osrednji del z manj stikali in osrednji 8-palčni 
ekran postavili na vrh armature, ki so jo zaradi boljše 
preglednosti občutno znižali. Prostora na zadnji klopi 
je zares veliko, tudi za višje, tisti nad 190 centimetrov 
bodo imeli še dodatnih 10 centimetrov prostora več za 
kolena, kar je zares impresivno.
Kakor smo že v uvodu omenili, pri Toyoti v ospredje 
postavljajo hibridni sklop nove generacije. Gre za 
kombinacijo 2,5-litrskega bencinskega motorja in 
elektromotorja, katerima služi izboljšani brezstopenjski 
menjalnik CVT. Na voljo je tako s prednjim kot s 
štirikolesnim pogonom. Slednji dostavlja 222 KM, 
medtem ko prednje gnani 218 KM. Kupec si lahko 
izbere tudi klasični bencinski pogon, kjer je pod 
pokrovom motorja 2,0-litrski bencinar z močjo 175 KM. 

A statistični podatki pravijo, da se kar 96 % kupcev odloči 
za hibridni pogon.
Paketov opreme je šest, cene pa se gibljejo vse od slabih 
30 tisočakov do dobrih 40. Doplačilo za štirikolesni pogon 
znaša tri tisočake, za menjalnika CVT pa slaba dva. Povprečni 
slovenski kupec izbere hibridni pogon s srednjim paketom 
opreme Elegant in na koncu odšteje za novega RAV4 
približno 36 tisočakov. Pri Toyoti pričakujejo, da bodo do 
konca leta prodali 425 vozil.
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DOMAČE NOVOSTI

Fiat je svojemu križancu 500X-u, ki temelji na platformi 
Jeepovega Renegada in velja za enega izmed najbolj 
popularnih v svojem segmentu, namenil rahlo prenovo.
Italjiani so tako kupcem ponudili osveženega 500X-a, ki 
več novosti skriva pod pločevino, navzven pa le izurjeno 
oko opazi, da se je malenkostno spremenila tudi oblika 
odbijačev, maske in luči. Slednje so zadaj dobile serijsko 
LED tehniko, spredaj pa so serijske LED dnevne luči, 
medtem ko je za polne LED potrebno doplačilo. Ponudbi 
so dodali tudi dve novi karoserijski barvi in obogatili 
ponudbo platišč, ki merijo od 16 do 18 palcev.
Kupcem sta na voljo dve karoserijski različici, in sicer bolj 
mestna, poimenovana urban in bolj terensko naravnana 
z oznakama city cross in cross, ki se od prve ločita po 

dodatni oddaljenosti od tal in terenskih dodatkih, med 
seboj pa ju ločuje specifična dodatna oprema.
V notranjosti je tudi prišlo do manjših posodobitev, a 
so te minimalne. Preoblikovani so merilniki in volanski 
obroč, nadgrajen je tudi osrednji 7-palčni ekran na dotik 
s sistemom Uconnect, ki je del serijske opreme in že v 
osnovi ponuja povezljivost s sistemoma Apple CarPlay 
in Android Auto. Kar zajeten je seznam varnostno 
asistenčnih sistemov, od katerih jih je kar lepo število 
serijskih. Govorimo o sistemih za branje prometnih 
znakov, omejevalniku hitrosti, opozorilu na prečni 
promet in opozorilu za nenadno menjavo voznegu 
pasu. Proti doplačilu je kupcem na voljo samodejni 
sistem zaviranja, radarski tempomat in sistem na 
nadzor vozil v mrtvem kotu. Opcijski asistenti so na 
voljo le pri različicah z oznakama city cross in cross.
Največ svežine 500X skriva pod pokrovom motorja, kjer 
najdemo dva popolnoma nova bencinska motorja in 
posodobljenega dizla. Prvi v ponudbi je litrski trivaljnik 
GSE s 120 KM, sledi pa mu 1,3-litrski GSE s štirimi valji, 
ki dostavlja 151 KM. Seveda sta oba podprta s turbino. 
Na dizelski strani ostaja že poznani 1,6-litrski turbodizel 
s 120 konjskimi močmi in 320 Nm navora, ki je dražji 
za približno tisočaka. Oba močnejša motorja sta 
opcijsko na voljo tudi z robotiziranim 6-stopenjskim 
menjalnikom, ki je v osnovi sicer ročni. Čez kakšen 
mesec dni se bo ponudbi pridružil tudi štirikolesni 
pogon.
Cene za novega 500X-a se pričnejo pri dobrih 17 
tisočakih in po ceniku segajo vse do 25 tisočakov.

Fiat 500X
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Na zasneženi pokrajini Pokljuke smo spoznali tehnologijo BMW xDrive, 
ki ne pozna meja. XDrive v različnih modelih BMW X nas je sredi idilične 
zimske pravljice popeljal na mejo mogočega in nam po žilah pognal kri. Po 
ekskluzivnem BMW razvajanju, udeležitvi predstavitve biatlona in uživanju v 
lokalnih specialitetah izkušenih mojstrov, smo se novinarji pomerili v hitrostnem 
preizkusu z BMW X2 in mirni roki streljanja v tarčo, ob koncu pa smo spoznali 
popolnoma novi model, prvi BMW X7.

Foto: Žiga Intihar

xDrive
ZIMSKA ARENA
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Žirija 60 avtomobilističnih novinarjev iz 23 držav je laskavi naziv Evropski avto leta prvič podelila Jaguarju, in sicer njihovemu 
električarju, modelu I-Pace, ki je tako premagal šest drugih finalistov: Alpino A110, Citroëna C5 Aircross, Forda Focus, Kio 
Ceed, Mercedesa razreda A in Peugeota 508. I-Pace, ki združuje zmogljivost športnega avtomobila in praktičnost SUV-ja, 
je od lansiranja pred letom dni na globalni ravni prejel že kar 55 nagrad in so ga prodali v približno 8.000 primerkih, od 
katerih jih je 75 odstotkov dom našlo na evropskih tleh.

Daimler in BMW Group sta naznanila, da bosta skupaj razvijala novo generacijo tehnologij za visoko avtomatizirano 
vožnjo (raven 3 in 4 na lestvici SAE), ki naj bile pripravljene za trg sredi prihajajočega desetletja. Cilj dolgoročnega 
strateškega partnerstva je stvaritev fleksibilne in zanesljive platforme, pri čemer se bodo osredotočali predvsem na 
varnost potnikov. Takšna združitev moči dveh vodij na področju naprednih tehnologij bi lahko ustvarila ogromno 
dodatno vrednost za njihove kupce, hkrati pa zelo razširila avtonomno vožnjo, ki bo v prihodnosti prispevala k manj 
nesrečam in zastojem, hkrati pa bo znatno razbremenila voznike. 

Sodelovanje Daimlerja in skupine BMW

Porsche razširja svojo ponudbo na področju elektromobilnosti, saj se bo prvemu 100% električnemu predstavniku – 
Taycanu in njegovi izpeljanki Taycan Cross Turismo, ki bosta na trg lansirani v roku enega leta, v začetku naslednjega 
desetletja pridružil proizvajalčev prvi električni kompaktni SUV. Toda ne bo šlo za povsem nov model, kajti pri Porscheju 
so se odločili, da bodo elektrificirali Macana, ki ga bodo sestavljali v tovarni v Leipzigu, tako kot Taycan pa bo baziran na 
znamkini novi električni platformi. Porsche je izkazal znatno predanost elektrifikaciji svojih vozil, saj bo do leta 2022 v to 
področje investiral več kot šest milijard evrov, hkrati pa napoveduje, da bo do leta 2025 polovica vseh njihovih novih 
prodanih vozil imela električni pogonski sistem.

ZANIMIVOSTI

Evropski avto leta 2019

Spustite prihodnost v svoj dom

Zakaj bi se obremenjevali z dodatnimi napravami in TV vmesniki ob televiziji, neprivlačnimi kabli, neželenim izklopom 
HDMI kabla, imeli dva ali več daljincev, če potrebujete le eno? T-2 TV aplikacijo, namreč. Nespremenjena TV izkušnja 
vam je tako na dosegu ene tipke. Doba pametnih televizorjev, ki so vse bolj pogosti, je na široko odprla vrata popolnoma 
novemu konceptu IPTV vmesnika kot t. i. »softclienta«. Namesto fizične naprave imate lahko zgolj aplikacijo. Tako 

boste lahko televizijo upravljali z enim daljincem, vmesnika pa ne boste več potrebovali.
T-2 TV aplikacija je grafično popolnoma enaka meniju obstoječega TV vmesnika. Naročnikom T-2 storitev omogoča 
ogled v standardni, visoki in 4K ločljivosti. Poleg tega pa lahko uporabljajo tudi ostale TV funkcionalnosti: snemalnik, 
časovni zamik, ki omogoča ogled nazaj s slikovnim prikazom, napreden elektronski programski vodič, priporočilni 
sistem, TOP dogodke pri športnih dogodkih, izposojo vsebin v videotekah na zahtevo, pregled sporeda, nastavitve 
opomnikov in še mnogo več. Uporaba je popolnoma enaka, kot ste jo že vajeni iz sedanjega TV vmesnika. Z naprednim 
iskalnikom lahko iščete točno določeno radijsko ali TV oddajo, pregledate TV spored in nastavite snemanje ali opomnik, 

poslušate radio ali pa naročate vsebine iz videoteke.
Aplikacija je naročnikom T-2 storitev na voljo v spletni trgovini Google Play za pametne televizorje ter TV BOX-e z 
OS Android in v trgovini Apps za Samsung Tizen. Podrobnejše informacije so na voljo na telefonski številki 064 064 

064 ali na spletni strani www.t-2.net.
Elektrifikacija Porscheja
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Kamiq po besedah proizvajalca združuje prednosti SUV-ja – višji sedalni položaj, boljši pogled na cesto, udobnejši vstop 
in izstop – z agilnostjo in vodljivostjo kompaktnega vozila. Gre za urbanega križanca, ki naj bi bil zmožen zapeljati tudi 
izven ustaljenih tirnic, kot njegove svetle točke pa znamka našteva zanimiv dizajn, prostorno kabino in številne asistenčne 
sisteme. Fotografije tretjega člana Škodine SUV družine, ki bo namenjen le Evropejcem, razkrivajo atraktiven že poznan 
oblikovalski jezik z na novo zasnovanimi ozkimi prednjimi žarometi. Kot nova kompaktna Scala, ki zamenjuje Rapida, 
Kamiq na zadku ne nosi več znamkinega logotipa, ampak napis Škoda, razpotegnjen čez prtljažna vrata. 

Audi R8 V10 Decennium

Volkswagen Touareg V8 TDI

Volkswagen predstavlja svojega paradnega konja Touarega v inačici z osemvaljnim dizlom, ki je najmočnejši tovrstni 
motor, vgrajen v SUV-ja nemških proizvajalcev. Touareg V8 TDI, ki se je javnosti poklonil na ženevskem avtomobilskem 
salonu, bo s pomočjo 4,0-litrske pogonske enote s 415 konji in s kar 900 Nm navora pospeševal vse do hitrosti 250 km/h, 
medtem ko bo stotico osvojil v 4,9 sekunde. Kupci, ki bodo posegli po najzmogljivejšem velikanu VW-ja, ki bo na trg 
lansiran konec maja, bodo lahko izbirali med dvema linijama opreme – Elegance in Atmosphere, pri katerih so serijsko 
vključeni številni bonbončki: usnjeno oblazinjenje, kromirani detajli, pedala iz nerjavečega jekla, zračno vzmetenje, 
elektronsko odpirajoč se prtljažnik, 19-palčna platišča in mnogi asistenčno-varnostni sistemi.

NOVOSTI

Škoda Kamiq

V domači Španiji so pri Seatu odvrgli tančico z zelo simpatičnega brezemisijskega Minima, ki po besedah proizvajalca 
združuje najboljše lastnosti avtomobilov in motociklov, v želji zmanjšati ogljični odtis vozil v mestih kot tudi prometne 
zastoje in pomanjkanje parkirišč. Gre torej za futuristično zasnovan električni kvadricikel, namenjen prevozu dveh oseb, ki 
želi premagati izzive urbane vožnje. Seatov Minimó, ki je pripravljen na avtonomne tehnologije ravni 4, je prav tako prvo 
vozilo, zasnovano za storitve deljene mobilnosti, ki bi lahko zmanjšalo operativne stroške souporabe električnih vozil 
s pomočjo inovativnih sistemov za zamenjavo baterij. Seat je s konceptom, katerega serijska različica bo sledila v letu 
2021, dokazal, da vztrajno sledi trendom avtomobilske industrije, povezanih z elektrifikacijo, avtomatizacijo in z deljeno 
mobilnostjo.

Seat Minimó
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V poklonu desetim letom vgradnje desetvaljnega motorja v Audijev najbolj športni avtomobil R8, so v nemškem 
Ingolstadtu pripravili posebno različico Decennium, kar v latinščini pomeni desetletje, omejeno na 222 ekskluzivnih 
enot. Prosto dihajoči 5,2-litrski V10 s 620 KM je odet v prelep odtenek bronaste barve, v kateri se bleščijo tudi številni 
drugi poudarki, ki se odlično podajo mat sivi karoseriji in črni kabini. Kupejevski V10 Decennium, ki se do 100 km/h 
katapultira v le 3,1 sekunde, odhaja v prodajo letošnjo pomlad skupaj s klasično različico temeljito osvežene Audijeve 
ikone R8, vendar s kar precej višjo ceno v višini 222 tisoč evrov.



moške, je pravi odraz brezčasne klasike z dotikom 
modernosti, ki z raztegljivimi materiali in s številnimi 
skritimi funkcionalnostmi v ospredje postavlja voznika. 
Cene sadov prvega sodelovanja McLarna in Belstaffa se 
pričnejo pri 175 evrih, medtem ko bo za zvezdo kolekcije, 
dihajočo usnjeno jakno, treba odšteti 1.295 evrov.
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Kolekcija Mini 60 Years

Okroglih 60 let, v katerih se je Mini v svetu avtomobilizma 
uveljavil na račun svojega unikatnega karakterja in 
zabavne vožnje, britanski proizvajalec praznuje z bogato 
življenjskostilno kolekcijo, v kateri bo nekaj zase našel 
vsak njihov oboževalec. Karizmatičen stil ikonične 
znamke skupno izžareva 50 različnih izdelkov v igrivih 
odtenkih rumene, zelene in rdeče, izmed katerih so 
najbolj všečna oblačila, v katera se bodo lahko odeli tako 
moški in ženske kot tudi najmlajši pristaši Minija. Tem se 
pridružujejo prtljaga v retro stilu, številne otroške igrače 
in simpatičen set za zabavo na plaži, ki ga sestavljajo 
vrček in kozarci za osvežilne pijače, nogometna žoga in 
loparji za namizni tenis.

VOZNIKOVI MODNI DODATKI

OGLAS
givenchy

Set prtljage Montblanc x BMW

Prestižna znamka Mont Blanc, znana širom sveta po svojih 
vrhunskih pisalih, je za dolgoletnega partnerja BMW 
kreirala novo kolekcijo prtljage, ki se povsem prilega 
prtljažniku kupeja prerojene serije 8. Za vseh 5 različnih 
modelov (torbo za kitaro in obleko, dve potovalki in kovček), 
ročno narejenih v Firencah, so izbrali le najkakovostnejše 
usnje v rdeči in črni barvi. Temu primerna je ekskluzivnost 
kolekcije, ki jo sestavlja le 15 setov za resnični luksuz na 
poti. Mont Blancova prtljaga je že na voljo v BMW-jevem 
münchenskem razstavnem centru BMW Welt, kjer bodo 
15 kupcev prikrajšali za 14.900 evrov.

Kolekcija Belstaff x McLaren

V iskanju inovacij in dizajna je McLaren ustvaril prvovrstno 
kolekcijo oblačil za moške in ženske, pri čemer mu je 
pomagal proizvajalec oblačil Belstaff, prav tako svetovno 
poznana britanska znamka, ki verjame v avtentičnost, 
tehnično dovršenost in udobje. Kolekcija izčiščenih 
linij, elegantnih silhuet in minimalistične barvne palete, 
ki jo sestavljajo trije ključni kosi za ženske in deset za 
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Poklon 
italijanskemu 
geniju

Italdesign DaVinci

Najnovejša kreacija izpod rok oblikovalske firme Italdesign se poklanja 
kreativnemu geniju Leonardu da Vinciju, katerega eklektičen pristop je služil 
kot vir inspiracije za stvaritev dih jemajočega električnega Gran Turisma.
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Po 1,5 milijona evrov vrednemu presežnemu 
superšportniku Zerounu Duerti, ki smo ga kot 
eni redkih posameznikov na svetu imeli možnost 
preizkusiti tudi sami, pri Italdesignu v letu 500. 

obletnice da Vincijeve smrti pišejo novo poglavje svoje 
uspešne zgodbe s konceptnim GT-jem DaVinci, ki naj 
bi bil z nekaj minimalnimi spremembami pripravljen za 
proizvodnjo.
Ostre linije, izklesane površine in vpadljive reže opazovalca 
prepričajo v sekundi, a ključna posebnost premijskega 
potovalnika so slovita galebja vrata, ki izpiljeno eleganco 
popeljejo na nov nivo. Z dolžino 4.981 in s širino 2.124 
milimetrov in s skoraj s tri metre dolgo medosno razdaljo 

lahko DaVinci udobno posede štiri potnike, a kljub temu 
ohrani svojo športno osredotočenost, poudarjeno z zelo 
nizko oddaljenostjo od tal.
Namestitev električnega pogona je vodji oblikovanja 
pri torinskem Italdesignu Filippu Periniju omogočila 
reinterpretacijo nekaterih značilnih elementov 
znamkinih novejših modelov. Odličen primer tega je 
zračni kanal v obliki črke Y, prvič uporabljen leta 2017 
pri kupejevskemu Zerounu. Ker tokrat ni potrebna 
vpeljava tradicionalne maske hladilnika, je ta zasnovan 
do ekstrema, saj zavzema večino prednjega dela vozila in 
tako vsakomur sporoča svoj športni karakter.
Visoke estetske cilje so si pri Italdesignu zadali tudi pri 
kreiranju interierja GT-ja, kjer vlada luksuzni ambient, 
ponešen v prihodnost. Sijajno ergonomijo so dosegli 
z implementacijo le najbolj kakovostnih materialov, 

medtem ko tehnološko naravnanost izražajo trije zasloni; 
prvi zamenjuje klasične merilnike, drugi je pozicioniran 
pred sovoznikom, medtem ko tretji biva v centralni 
konzoli. Še en sofisticiran bonbonček predstavljajo 
osvetljeni gumbi za upravljanje klime, odeti v alkantaro, 
česar v avtomobilski industriji do sedaj še niso videli.
Prekrasni DaVinci, ki se bo do 17. marca sončil pod 
sojem žarometov ženevskega avtosalona, je po besedah 
Italdesigna sicer zamišljen kot električno vozilo, a ker 

bi lahko služil tudi kot inovativna platforma za različne 
avtomobilske znamke, bi ga glede na njihove želje lahko 
opremili tudi s tradicionalnim motorjem z notranjim 
zgorevanjem, pri čemer bi se dizajn avtomobila le rahlo 
spremenil.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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X3 IN 
X4 
PRVIČ V
RAZLIČICI

m
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BMW X3 M in X4 M

Najbolj vroča črka na planetu M prvič steguje svoje lovke tudi na področje 
visokozmogljivih križancev; injekcijo moči sta tako prejela bavarska X3 in 
X4, ki bosta za najbolj zahtevne kupce na voljo tudi v verziji Competition, ki 
prinaša ekskluzivne stilistične elemente skupaj z dodatno mero surove moči.
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Za pogon najnovejših predstavnikov družine M 
skrbi najmočnejši V6, ki so ga kdajkoli vtaknili 
pod pokrov vozila BMW M, ki iz 3,0-litrske 
delovne prostornine generira 480 vrancev. Kot 

da to ne bi bilo dovolj, so ga inženirji za hujši različici 
Competition navili, da razvija dodatnih 30 KM, s čimer je 
presežena magična meja petstotih konjev.
S takšno količino moči bo upravljal 8-stopenjski 
samodejni menjalnik, ki jo bo razporejal na vsa štiri kolesa 
preko znamkinega odličnega pogona xDrive, posebej 
prilagojenega za vozila z značko M. Optimalna stabilnost, 
agilnost in oprijem bodo še kako pomembni pri norem 
pospeševanju in šviganju čez ovinke; tako X3 M kot večji 
X4 M bosta do stotice poletela v 4,2 sekunde, medtem 
ko bosta njuna brata Competition pri tem hitrejša le za 
desetinko sekunde.
Ker so vse štiri različice čistokrvni produkti M, poleg 
nabildanega motorja prinašajo številne nadgradnje, 
začenši s prilagodljivim vzmetenjem, z okrepljeno šasijo 
in z zmogljivimi zavorami, ki bodo kos brutalni moči. 
V meniju iDrive si voznik lahko shrani dve nastavitvi 
voznih sistemov, ki ju lahko nato kadarkoli aktivira preko 
gumbov M na volanu in tako prične svojo avanturo.

Da se bodo M-ove X trojke in štirke takoj vizualno ločile 
od množice dvignjenega pleha, so jih opremili s paleto 
unikatnih oblikovnih poudarkov. Zunaj se ti dotikajo 
zastrašujočih črnih ledvičk, škrg in zunanjih ogledal, 
21-palčnih lahkih platišč M ter izpušnega sistema s 
štirimi cevmi, medtem ko znotraj prinašajo športne 
sedeže z usnjenim oblazinjenjem kot tudi volan in 
prestavno ročico izpod rok M-a, ki ju prepoznamo po 
značilnih rdečih detajlih. A za tiste, ki jim globina žepa 
to omogoča, se personalizacija vozila ne ustavi na tej 
točki, kajti od avgusta dalje bo mogoče izbrati še opcijski 
paket M Carbon, ki zunanjost vozila obogati z mnogimi 
vpadljivimi karbonskimi elementi.
Nove pridobitve modelov BMW M, ki želijo kupce 
prepričati z odličnostjo vozne dinamike, agilnosti in 
preciznosti, bodo na bojne linije poslane v mesecu aprilu.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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PRESEŽEK
zmogljivosti in 
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Huracán EVO Spyder je 
oborožen z vsemi novotarijami 

za osupljive vozne presežke, 
a so mu ustvarjalci pri 

italijanskem Lamborghiniju 
v nasprotju s kupejevskim 
bratom vcepili samosvojo 

osebnost in samozavest, ki 
ju superšportnik dosega na 
račun zložljive strehe, ki ob 

skritju v prtljažnik voznika 
razvaja s čudovito simfonijo 
desetvaljnika, mimoidočim 

pa omogoča vpogled v 
ekskluzivni interier 200 tisoč 

evrov vrednega vozila.

Huracán EVO Spyder je 
oborožen z vsemi novotarijami 

za osupljive vozne presežke, 
a so mu ustvarjalci pri 

italijanskem Lamborghiniju 
v nasprotju s kupejevskim 
bratom vcepili samosvojo 

osebnost in samozavest, ki 
ju superšportnik dosega na 
račun zložljive strehe, ki ob 

skritju v prtljažnik voznika 
razvaja s čudovito simfonijo 
desetvaljnika, mimoidočim 

pa omogoča vpogled v 
ekskluzivni interier 200 tisoč 

evrov vrednega vozila.



Ravno pred otvoritvijo ene najpomembnejših prireditev 
na avtomobilističnem koledarju, veličastnega 
ženevskega avtosalona, se je družina Huracán 
razveselila novega člana, saj je nedavno razkriti EVO, 

ki si od predhodnikov sposoja vse najboljše lastnosti in jih 
nadgrajuje z novimi tehnologijami, prejel brezstrešnega brata, 
ki bo na cestah zahteval še več pozornosti.
Huracán EVO Spyder je tako obdržal zmogljivosti različice 
Performante ter aerodinamične lastnosti in dovršene sisteme 
dinamične vožnje, ki jih je uvedel prvi predstavnik linije EVO. 

Kljub temu da gre za izredno zmogljiv, 
agilen in odziven, skratka zabaven 
športni avtomobil, pri Lamborghiniju 
obljubljajo, da je primeren tudi za 
vsakodnevno vožnjo.
Saj ne rečem, da ne bi vsak zaprisežen 
avtomobilist vsako jutro iz postelje 
skočil kot iz topa, da bi se čim prej lahko 
usedel v svojega EVA Spyder, kateremu 
pod pokrovom rohni 640-konjska 
desetvaljna pošast, prevzeta iz divjega 
modela Huracán Performante, ki je 
predlani na zloglasnem Nürburgringu 
postavil nov rekord za serijske 
avtomobile. Medtem ko 5,2-litrski 
pogonski sklop v kupejevskem EVU 
stotko doseže v zgolj 2,9 sekunde, se 
bodo potencialni lastniki Spyderja 
morali zadovoljiti z dejstvom, da bodo 
enak podvig dosegli dve desetinki 
sekunde kasneje. Toda hkrati bodo lahko 
doživeli povsem drugačno senzorično 
izkušnjo, ki jo pričarata emotiven zvok 
prosto dihajočega motorja in prefinjen 

izpušni sistem. Da bo to mogoče, 
bodo s pritiskom na gumb morali 
spustiti elektrohidravlično mehko 
streho, ki za ta postopek potrebuje 
17 sekund. Da jim ob tem veter 
ne bo povzročal preglavic, skrbita 
zadnje okno in integriran zračni 
kanal.
Najnovejša tehnologija je pot našla 
tudi v notranjost vozila, kjer se 
bohoti nov sistem infotainment 
s pokončno pozicioniranim 
8,4-palčnim zaslonom, ki skupaj s 
kombinacijo najkakovostnejšega 
usnja in alkantare ter s poudarki 
v barvi karoserije ustvarja pravi 
dirkaški luksuz.
Preden bo letošnjo pomlad postavni 
in zmogljivi Huracán EVO Spyder 
krenil v prodajo s ceno 202 tisoč 
bruseljčanov, si ga zainteresirane 
stranke lahko ogledajo v Ženevi.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

“

“

eVO spyder si od 
predhodnikov 

sposoja vse 
najboljše 

lastnosti in 
jih nadgrajuje 

z novimi 
tehnologijami.
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OKNO V
PRIHODNOST
CUPRE

Cupra Formentor

V času eksplozije segmenta križancev je odločna svoj kos pogače odrezati 
tudi ne več kot eno leto stara znamka Cupra, predhodno delujoča pod 
Seatom, ki svoje ambicije nakazuje z atraktivnim konceptom Formentor, ki je, 
kot veleva tradicija iz leta 1982, ime dobil po enem najlepših španskih krajev, 
rtu otoške Majorke, ki ga obdaja prečudovito Balearsko morje.
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Cupra, ki je že od nekdaj odražala Seatov 
športni značaj, je z lanskim letom postala 
neodvisna znamka, ki bo ustvarjala visoko 
zmogljive avtomobile z unikatno identiteto. 

Seat je sicer že ob tej priložnosti predstavil prvi model 
znamke, Cupro Ateco, ki razvaja s številnimi unikatnimi 
detajli zunanjosti in notranjosti kot tudi z 2,0-litrskim 
motorjem z 296 konjskimi močmi, toda do sedaj Španci 
pod okriljem Cupre niso razvili povsem lastnega modela.
No, to se je spremenilo, ko so ob praznovanju prvega 
rojstnega dneva razkrili študijo Formentor, ki po 
besedah proizvajalca uteleša bistvo Cupre, tj. ustvarjanje 
produktov za zahtevne stranke, ki želijo izstopati iz 
množice z osupljivim in izklesanim videzom avtomobila, 
ki že na daleč nakazuje na svoj športni karakter. Razvojno 
ekipo je to poneslo v kreiranje vozila, ki združuje 
prednosti dinamične vožnje z udobjem SUV-ja in ki hkrati 
nakazuje na prihodnost znamke tako z oblikovnega kot s 
tehnološkega vidika.

medtem ko napredno tehnologijo dostavljata digitalni 
kokpit in 10-palčni prosto stoječi zaslon.
Za pogon Formentorja, ki je svetovni debi doživel 
v Ženevi, so izbrali visoko zmogljiv, a do okolja bolj 
prijazen priključni hibrid, ki bo z visoko izhodno močjo 
(242 KM) in s takojšnjim navorom električnega motorja 
najverjetneje zadovoljil pričakovanja voznika.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Na ulici bo Formentor zagotovo opažen, kar je tudi bil 
cilj oblikovalcev, ki so si zamislili kombinacijo izklesanih 
kontur, ostrih linij in dinamičnih proporcev. Dvobarvna 
karoserija resda spominja na bolj robustna vozila SUV, 
toda nižja oddaljenost od tal dokazuje, da Formentor ne 
bo lazil po zahtevnem terenu, ampak bo namesto tega 
raje premagoval ovinke.
Detajle v barvi bakra so implementirali tudi v kabino, 
ki kot zunanja podoba priča o sofisticiranosti vozila. 
Športno-eleganten premijski ambient gradijo usnjeni 
školjkasti sedeži ter kromirani in sijoči črni poudarki, 
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“FORMENTOR nakazuje 
na prihodnost znamke 

tako z oblikovnega kot s 
tehnološkega vidika.
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NOVA
FERRARIJEVA

MOJSTROVINA

Ferrari F8 Tributo

Ferrari 488 GTB ni svetovno hvaljen samo zaradi pošastne zmogljivosti večkrat 
nagrajenega osemvaljnega motorja, ampak tudi zaradi poželjivega izklesanega 
dizajna, zato so Italijani v ustvarjanje njegovega naslednika morali vložiti kar 
nekaj ur, da bi dosegli še višji nivo oblikovalske in tehnološke odličnosti.
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Toda v Maranellu so z najnovejšim modelom 
F8 Tributo znova dokazali svojo sposobnost, 
da kreirajo popolnoma svež koncept športne 
dvosedežne Berlinette V8, in to štiri desetletja od 

njene uvedbe. Z imenom so se poklonili pogonski enoti, 
ki daje življenje temu poskočnemu konjiču. Na račun 
magičnih 710 KM, ki jih razvija, gre za najmočnejšega 
osemvaljnika v zgodovini znamke (če odštejemo motorje 
v unikatnih kreacijah), ki postavlja nove standarde za 
zmogljive motorje. Ferrarijev 3,9-litrski biturbo V8 je 

namreč na podelitvi za nagrade Mednarodni motor leta 
že tri leta zapored ugnal konkurenco v najprestižnejši 
kategoriji, hkrati pa je bil lani okronan s posebno častjo, 
ki ga prinaša naziv “Najboljši motor v zadnjih dveh 
desetletjih”.
Kot vse te lovorike dokazujejo, je Ferrarijev V8 v svetu 
avtomobilizma resnično merilo športnosti in voznega 
užitka, ki so ga tokrat vgradili v dvosedežni F8 Tributo, 
izpiljen do popolnosti. V primerjavi z modelom 488 
GTB, ki ga zamenjuje, prinaša novo mešanico stilne 

prefinjenosti in tehnoloških inovacij, ki omogočajo 
še boljšo vodljivost, zmogljivost in udobje. Tribut je 
za 40 kg lažji, za 10 % bolj aerodinamično učinkovit in 
dostavlja dodatnih 49 konjičkov. Pri Ferrariju obljubljajo, 
da superšportnik vseh 710 KM dostavlja brez kakršne koli 
turbo luknje in ob tem ustvarja veličastno zvokovno sled. 
Podviga 0-100 in 0-200 km/h doseže v 2,9 in 7,8 sekunde, 
to sanjsko pospeševanje pa se ustavi, ko cager pokaže 
številko 340.
Kot že rečeno, F8 Tributo poleg nadgradenj vozne 

izkušnje dostavlja tudi večjo mero seksapila s pomočjo 
novega oblikovalskega jezika, ki odraža ekstremno 
aerodinamično izpopolnjenost avtomobila. Številne 
elemente si sposoja od družinskega člana 488 Pista, 
ki je luč sveta ugledal na lanskoletnem ženevskem 
avtosalonu, kjer je v vsej svoji slavi letos zasijal tudi F8 
Tributo.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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POVRATEK
DIZELSKEGA SQ5

Audi SQ5

Evropejci, ki menijo, da je Audijev SQ5 z bencinskim motorjem preveč 
požrešen, bodo sedaj lahko ponovno izbrali inačico, opremljeno z dizelskim 
šestvaljnikom, ki rezgeta s prav nič skromnimi 347 konjskimi močmi. Temu 
asistirata blag hibridni sistem in električni kompresor, ki vročemu SUV-ju 
zagotavlja takojšni navor in hipno pospeševanje.

Z 
SQ5 TDI so Audijevci 
želeli združiti zmogljivost, 
učinkovitost in športen stil. 
Prva stvar v načrtu za doseg 

tega cilja je bila vgradnja dizla s šestimi 
valji, kateremu se poleg klasičnega 
turbopolnilnika pridružuje električni 
kompresor, ki bo odpravil izzive turbo 
luknje in tako dostavljal takojšnje 
pospeševanje, hkrati pa bo učinkovito 
nižal porabo. Skupaj z 48-voltnim 
hibridnim partnerjem, prevzetim iz 
velikana SQ7 TDI, se bo ta namreč 
lahko zmanjšala do 0,7 litra na 100 
prevoženih kilometrov, saj ob spustu 
plina rekuperira do 12 kW energije, 
ki se shranjuje v litij-ionski bateriji, 
od koder se dinamično razporeja do 
avtomobilovih električnih sistemov. 
Uporaba blage hibridne tehnologije 

pri hitrostih med 55 in 160 km/h 
pa se lahko namesto v hranjenju 
energije rezultira v do 40-sekundnem 
jadranju z izklopljenim motorjem, 
zato pri nemškemu proizvajalcu štirih 
krogov navajajo povprečno porabo 
na osnovi voznega cikla NEDC v višini 
6,6 litrov.
Poleg skrbi za učinkovitost SQ5 so 
inženirji veliko ur vložili v izpopolnitev 
najzmogljivejše različice Audijevega 
3,0-litrskega dizelskega motorja, da 
razvija 347 konjskih moči in 700 Nm 
navora, ki se preko 8-stopenjskega 
avtomatskega menjalnika prenašajo 
na vsa štiri kolesa. Rezultat je doseg 
100 km/h iz mirovanja v 5,1 sekunde, 

na poti do elektronsko omejene 
najvišje hitrosti 250 km/h.
Na športen značaj vozila nakazuje 
vpadljiva zunanja podoba, ki 
jo ustvarjajo izraziti odbijači, 
velika kolesa in maska z dvojnimi 
aluminijastimi letvicami, medtem 
ko mnogi logotipi S na telescu in v 
elegantnem interierju nakazujejo, da 
ne gre za običajno Q petico.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Ford Focus ST
Focusa 4. generacije je v svoje roke vzel zmogljivostni podaljšek modrega 
ovala Ford Performance, ki je v najhujši različici linije ST iz hatchbackovega 

2,3-litrskega turbopolnjenega bencinarja iztisnil 276 vriskajočih konjev.

Natanko pred letom dni smo spoznali novo 
generacijo Fordovega hatchbacka Focusa, ki 
so ga od lansiranja v letu 1998 po svetu prodali 
v več kot 16 milijonih enot. Več kot očitno je 

bilo, da so pri proizvajalcu model zasnovali iz ničle, da bi 
ustvarili vrhunskega tekmovalca v evropskem segmentu 
srednje velikih avtov, saj so naredili korak dlje tako na 
področju tehnologije kot tudi udobja, prostornosti in 
celotne vozne izkušnje.
Toda najstrastnejši ljubitelji tega avtomobila so s 
prihodom 4. generacije v hipu postavili vprašanje, kdaj 

bosta na voljo tudi vroči inačici ST in RS. Medtem ko 
bomo morali na slednjo malo raketo še malce počakati, 
je sedaj pred nami vražiček z značko ST, ki so ga razvili 
v zmogljivostnem oddelku Ford Performance. Tam 
so gradili na vozni dinamiki klasičnega Focusa, da bi 
dostavili mamljive užitke hot-hatcha v sicer praktičnem, 
udobnem in moderno zasnovanem avtomobilu.
Ključnega pomena je bila okrepitev znamkine nove 
arhitekture s posebnimi konfiguracijami vzmetenja, 
zaviranja in prenosa moči, da bi dostavili najbolj odzivno 
in agilno izkušnjo za volanom Focusa ST – tako na 
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VRAŽIČEK 
Z ZNAČKO



“ v oddelku Ford Performance so gradili na vozni dinamiki 
klasičnega Focusa, da bi dostavili mamljive užitke hot-hatcha v 
sicer praktičnem, udobnem in moderno zasnovanem avtomobilu.
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cesti kot dirkalni stezi. V primerjavi 
s predhodnikom bo voznikom z 
novima pogonskima enotama na 
voljo več moči in navora; posegli 
bodo lahko po 187-konjskemu dizlu, 
ki je najmočnejši tovrstni motor v 
družini Focus, ali po bolj vročekrvnem 
bencinarju, ki na cesto dostavlja 
skoraj 90 KM več in tako do 100 km/h 
potrebuje manj kot 6 sekund. Skupaj 
z njima bosta sodelovala športni 
šeststopenjski ročni menjalnik ali 
sedemstopenjski avtomatik, prvič 
pa bodo pri Focusu ST na voljo 
različni vozni programi, ki prilagajajo 
temperament vozila specifičnemu 
voznemu scenariju. K preskoku od 

elegantnega potovalnika do brzinske 
zverinice bodo pripomogle tudi 
pametne tehnologije, ki izboljšujejo 
oprijem in stabilnost vozila. Pri 
Fordu ne glede na izbiro motorja 
obljubljajo navdušujoče pokanje iz 
auspuha, ki ustreza karizmatičnemu 
videzu vozila.
Fleksibilnega Focusa ST bodo tako 
kot njegovega predhodnika v 
Fordovi nemški tovarni izdelovali v 
petvratni hatchback in karavanski 
različici, v prodajo pa ga bodo poslali 
letošnje poletje.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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NAJHITREJŠI
SUV NA SVETU

Krono najhitrejšega serijskega SUV-ja na svetu je Lamborghinijevemu Urusu 
speljala Bentleyjeva prav tako prestižna Bentayga v novi brutalni različici 
Speed, pa čeprav le za las. Vseeno se bo italijanska pošast lahko zadovoljila z 
dejstvom, da pod njenim pokrovom bije srce s 24 poskočnimi poniji več.

Bentley Bentayga Speed



željam. Na zahtevo bodo inženirji še dodatno 
revizirali športni program za ekstra vznemirljiv 
občutek za volanom.
Da bi videz modela Bentayga Speed ustrezal 
mišicam pod pokrovom, so namestili izstopajoč 
strešni spojler in 22-palčna platišča, čeprav je po 
mojem mnenju še vedno povsem dolgočasen 
v primerjavi z Lamborghinijevim vročekrvnim 
Urusom in njegovimi kot britev ostrimi linijami. A 
nenazadnje imajo vsake oči svojega malarja, zato 
je tudi prav, da nam proizvajalci nudijo vedno 
več različnih modelov v takšnih in drugačnih 
specifikacijah.

S končno hitrostjo 306 km/h je Bentayga 
Speed postavila nov mejnik na področju 
športnih terencev. To impresivno številko 
omogoča nabildana verzija znamkinega 

mogočnega 6,0-litrskega dvanajstvaljnika, ki 
generira izjemnih 626 konjskih moči in kar 
900 Nm navora, za kar bodo mnogi rekli, da je 
povsem neumno v vozilu takšne teže in dimenzij. 
Pa ni, če imate (preveč) pod palcem in želite s 
svojim SUV-jem frajerju v športnem avtomobilu 
nakazati, kako se zadevi streže. Iz mirovanja do 
100 km/h bo namreč velika Bentayga poskočila 
v zgolj 3,9 sekunde. Ob tem bo za pravo mero 
stabilnosti skrbel štirikolesni pogon, štirje vozni 
programi pa za optimalno prilagajanje podvozja 
in odziva motorja voznikovim trenutnim voznim 

Toda če je postava bolj zadržana, mislim, da glede zasnove 
interierja nihče ne bo imel pripomb. Bentley je namreč 
nesporni mojster pri ustvarjanju prvovrstne kabine, kjer 
je luksuz v izobilju. Potniki se v objemu alkantare, prvič 
uporabljene v Bentaygi, in prečudovitega prešitega usnja 
ne morejo počutiti drugače kot v nebesih. Da ne počiva 
le zadnjica, ampak tudi oči, poskrbijo šivi v kontrastnem 
odtenku, poudarki karbona in diskretne značke Speed.

Impresivno luksuzna in v inačici Speed prav tako 
zmogljiva Bentayga bo šla v prodajo konec leta (cene pri 
Bentleyju niso razkrili), navadni smrtniki pa si jo bodo do 
17. marca lahko ogledali na ženevskem avtomobilskem 
salonu.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Tekmec
Teslinemu 
Modelu 3

Polestar 2

Na sceno se je pripeljala luksuzna kompaktna limuzina Polestar 2, ki želi 
električno zmogljivost približati množicam, s čimer se uveljavlja kot edini 

direktni tekmec Teslinemu izjemno popularnemu Modelu 3.
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Vizualni stil švedskega električarja je navdihnil prvi 
predstavnik znamke, toda tekom oblikovnega procesa 
se je ta razvil v bolj ostro interpretacijo premijskega 
hibrida. Vrhunec avantgardne zasnove predstavlja oster 
svetlobni podpis na zadku, medtem ko je notranjost 
kot pri Volvu tipično skandinavsko izčiščena in odeta v 
alternativne materiale.
Za pogon bosta skrbela dva električna motorja, ki 
ju poganja baterija s kapaciteto 78 kWh, ki obljublja 
radodaren doseg 500 kilometrov. Ker je integrirana v 
tla, prispeva k togosti podvozja in zniža raven hrupa in 
vibracij. Da bo polnjenje čim bolj enostavno, znamka 

vzpostavlja strateška partnerstva, ki bodo omogočala 
lastnikom dostop do največjih javnih omrežij za polnjenje 
na svetu.
Ker je v sam DNK Polestarja integrirana elektrificirana 
zmogljivost, mora biti vozna izkušnja Polestarja 2 res na 
nivoju. Električni pogonski sklop generira zajetnih 408 
KM in 660 Nm navora, kar se prevaja v pospeške iz ničle 
do sto v manj kot petih sekundah.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Polestar je poleti 2017 napovedal odcepitev 
od Volva, čemur je v oktobru sledilo razkritje 
njihovega prvega modela, zmogljivostnega 
hibrida Polestar 1, ki razvija 600 konjskih 

moči in kar 1.000 Nm navora, ob tem pa nudi 150 km 
brezemisijskega dosega, kar je zaenkrat največ med 
hibridi. Nato so Švedi aprila 2018 na avtosalonu v 
Pekingu razkrili, da bo zanj na stari celini treba odšteti 155 
tisočakov, poleg tega pa so napovedali, da bodo v letu 
2019 lansirali nov produkt, srednjevelikega električarja, ki 
bo slišal na ime Polestar 2, kateremu bo sledil Polestar 3, 
električni SUV z aerodinamično silhueto.

In sedaj je pred nami luksuzna Polestarjeva dvojka, ki 
bo širšemu občinstvu dokazala, da so tudi električni 
avtomobili lahko privlačni in uživaški. 100% brezemisijska 
kompaktna limuzina bo v skladu s tem opremljena z 
začetno ceno 39.900 evrov. A tisti, ko jo želijo pridobiti 
čimprej, bodo morali temu znesku pristaviti kar nekaj 
zelencev, saj bo prvih dvanajst mesecev proizvodnje, ki 
se bo pričela v začetku leta 2020, cena višja za okroglih 
20 tisočakov. Toda to bo mogoče le na trgih Kitajske, 
ZDA, Kanade, Belgije, Nemčije, Nizozemske, Norveške, 
Švedske in Združenega kraljestva, kamor bodo romali 
Polestarji 2.
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Vrhunec avantgardne 
zasnove predstavlja 

oster svetlobni podpis 
na zadku, medtem 

ko je notranjost 
kot pri Volvu tipično 

skandinavsko 
izčiščena in odeta 
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materiale.
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Alfin 
hibridni SUV

Luč sveta je ugledala prva elektrificirana Alfa Romeo, zamišljena v obliki 
kompaktnega premijskega SUV-ja, ki ohranja tipične oblikovne smernice 
italijanskega stila, toda jih ponaša v prihodnost in tako ustvarja poželjivo 
mešanico bogate dediščine in predvidevanja novih načel dizajna.

Alfa Romeo Tonale
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Pri Alfi Romeo so že pred časom naznanili, da 
pripravljajo presenečenje za ženevski avtosalon 
in sedaj smo izvedeli, da gre za konceptnega 
SUV-ja, pri katerem se dinamična lepota druži 

z elektrificiranim pogonskim sklopom. Pravzaprav je 
Tonale, ki se kot večji brat Stelvio imenuje po gorskem 
prelazu v severni Italiji, prvi priključni hibrid znamke, 

s katerim si želi Alfa izboriti svoj del profitov v vztrajno 
rastočem segmentu urbanih križancev. Pri proizvajalcu 
iz Torina pravijo, da bo poleg prestižnega italijanskega 
dizajna Tonale razvajal z dovršeno ergonomijo, s 
kakovostnimi materiali in z odlično dinamiko.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

“ “

Tonale je 
študija prvega 

elektrificiranega 
premijskega 

SUV-ja izpod rok 
italijanske Alfe 

Romeo.



ŽENEVA
2 0 1 9
Ženevska avtomobilska ekstravaganca letos šteje že častitljivih 
89 let in v tem času se je uveljavila kot najpomembnejši tovrstni 
dogodek na planetu, ki navkljub že desetletje dolgemu 
zmanjševanju zanimanja proizvajalcev za razstavljanje na 
tradicionalnih avtomobilskih salonih kot magnet privablja 
radovedne obiskovalce in z njimi tudi najpomembnejše 
avtomobilistične znamke sveta.
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Ključ do uspeha tega sicer manjšega 
avtomobilističnega salona se skriva v njegovem 
prestižu, saj na ogled ne postavlja le najnovejše 
produkte širom sveta poznanih proizvajalcev, a 

tudi eksotične kreacije, ustvarjene v striktno limitiranih 
številkah in namenjene le najbolj petičnim kupcem. Le 
kje drugje kot v Ženevi bomo navadni smrtniki imeli 
priložnost takšne mojstrovine občudovati od blizu?
Da gre res za senzacijo brez primere v avtomobilski 
industriji, potrjuje letošnje število svetovnih in evropskih 

premier. Na tleh ženevskega avtosalona bodo do 
nedelje 17. marca obiskovalci spoznavali več kot 150 
takšnih in drugačnih novosti izpod rok praktično vseh 
večjih igralcev. Da svojih ambasadorjev letos ne bodo 
poslali v Švico, so se odločili le ameriški Ford, korejski 
Hyundai, švedski Volvo in britanska Jaguar in Land Rover. 
Organizatorji šova se s tem niso preveč obremenjevali, 
saj so te proste stojnice hitro pograbila številna še ne 
svetovno poznana imena z ambicioznimi načrti.
Pa začnimo z najbolj ekskluzivnimi primerki, na katerih 

smo letos napasli oči. Zaradi široke ponudbe je kar težko izpostaviti zvezdo dogodka, a mislim, da ne bomo ustrelili 
v prazno, če zatrdimo, da je to bila Bugattijeva najnovejša stvaritev z imenom La Voiture Noire. Sicer se to sliši kot 
nekaj izredno sofisticiranega, a pravzaprav v prevodu iz francoščine pomeni črn avto. No, če je ime preprosto, njegove 
zmogljivosti in cena definitivno niso. Edinstveno vozilo, ki se poklanja historičnemu modelu Type 57 SC Atlantic, se 
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Matjaž Tomlje in direktor Lamborghinija
Stefano Domenicali ob njihovem 
Huracánu EVO Spyder.

Matjaž Tomlje in Detlev von Platen, 
član uprave Porscheja, zadolžen za 
marketing in prodajo.
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je namreč zapisalo v zgodovino kot najdražji nov 
prodan avtomobil, za katerega je nek bogataš odštel 11 
milijonov evrov (ta astronomska cifra je še brez dajatev, 
ki jih bo zahtevala država). Kljub temu da je kupec ostal 
anonimen, se šušlja, da gre za Ferdinanda Piëcha, bivšega 
predsednika uprave skupine Volkswagen. A to ni bila 
edina premiera Bugattija, pregrešno dragemu unikatu 
je namreč družbo delala posebna izdaja Chirona, ki 
se poklanja 110. obletnici znamenitega francoskega 
proizvajalca.
V Ženevi so bile s svojimi ekskluzivneži prisotne tudi 
druge znamke pod okriljem koncerna VW, med njimi je bil 
morda najbolj opazen Lamborghini, ki je publiki razkazal 
kar dva nora roadsterja. Že nekaj časa smo sicer vedeli, da 

oblikovalska firma Italdesign, je na dogodku pustila svoj 
pečat z električnim Gran Turismom, poimenovanim po 
kreativnemu geniju Leonardu da Vinciju.
V Švico so svoje najnovejše izdelke iz vseh koncev 
Evrope prišlepali tudi drugi stvaritelji superavtomobilov. 
Kot ponavadi je za pravi šov poskrbel Ferrari, ki je 
dvigoval utrip z naslednikom ikoničnega modela 488 
GTB, krščenim z imenom F8 Tributo. Njegove tekmece 
za zelence kupcev z globokimi žepi so pokazali tudi pri 
Paganiju, Koenigseggu, McLarnu in Aston Martinu, ki je z 
novo znamko Lagonda občinstvu razkril svojega prvega 
SUV-ja, študijo luksuznega električarja, ki ga je navdihnil 
svet superjaht. 
Poleg velikih imen so svoje mišice napenjali produkti 

bo na ogled postavljen postavni Huracán EVO Spyder, 
toda divji bikci so nas presenetili s premiero vročekrvnega 
Aventadorja SVJ Roadster, brezstrešnega brata 
avtomobila, ki je lansko leto svojo nadvlado dokazal 
z novim rekordom za serijske avtomobile na slovitem 
Nürburgringu. Poleg dveh športnikov brez strehe je 
razstavljal Bentley, ki je prav tako pokazal presežek 
avtomobilske industrije – njihova Bentayga Speed je 
z injekcijo moči namreč postala najhitrejši serijski SUV 
na svetu. Nasprotje brzinskemu luksuzu je predstavljal 
ultimativni zbirateljski potovalnik Continental GT, ki ga 
je v poklon stoletnici znamke in njeni dirkaški dediščini 
predelal Bentleyjev personalizacijski oddelek Mulliner. 
Ena najnovejših pridobitev skupine Volkswagen, 

običajnemu potrošniku manj znanih podjetij. Italijanska 
Pininfarina je navdušila z električnim GT-jem Battista, 
ki razpolaga z več moči kot Bugattijev priznani Chiron. 
Rimčev baterijski paket namreč poganja štiri električne 
motorje, ki razvijajo vrtoglavih 1.874 konjev. Več kot pol 
manj, a vseeno impresivnih 603 KM medtem rezgeta pod 
pokrovom elektrificiranega dvosedežnega kupeja Mark 
Zero, ki ga je zasnoval sin prej omenjenega Ferdinanda 
Piëcha. V nasprotju je tradicionalnemu motorju z 
notranjim zgorevanjem ostala zvesta ostro zasnovana in 
iz karbona zgrajena Ginetta Akula, ki jo poganja prosto 
dihajoči osemvaljnik. 
Zdaj pa omenimo še kaj novih avtomobilov, ki si jih 
bo povprečni kupec celo lahko privoščil. Hitre vožnje 



željne avtomobiliste bi lahko prepričala mala raketa 
Abarth 595 esseesse, ki praznuje 70 let znamke 
škorpijona, električna limuzina Polestar 2, ki želi ukrasti 
kupce Teslinemu Modelu 3, ali pa VW-jev paradni konj 
Touareg, ki se na račun novega osemvaljnika uveljavi 
kot najmočnejši nemški dizelski SUV. Ko smo že pri SUV-
jih, tančico je s svojega čisto novega modela CX-30, ki 
se uvršča med manjšega CX-3 in večjega CX-5, dvignila 
Mazda, prenovljenega GLC-ja pa so medtem pokazali 
pri Mercedesu. Ta je sicer v Ženevo dostavil kar šest 
svetovnih premier, od katerih je večina izkazovala svojo 
predanost elektrifikaciji. Enako pot sta ubrala nemška 
velikana Audi in BMW, saj na njunih stojnicah praktično 
ni bilo moč videti nič drugega kot hibride in povsem 
električna vozila. Na tem mestu je potrebno izpostaviti, 
da je proizvajalec s štirimi krogi razkazal že svoj peti 
povsem električni model Q4 e-tron, ki bo na trg lansiran 
konec prihodnjega leta. Elektrifikacija je bila na sploh 
velika tema na ženevski razstavi, kjer so Alfa Romeo, 
Fiat, Kia, Nissan, Seat, Cupra in Škoda z najbolj svežimi 
zelenimi koncepti prikazovali svoje prihodnje usmeritve. 
Poleg najnovejše sijoče pločevine je bil soj žarometov 
v ločeni hali usmerjen tudi v čudovite časomere 
švicarskega giganta TAG Heuerja, poseben vrhunec 
dogodka pa je predstavljala podelitev nagrad za Evropski 
avto leta. 60-članska žirija je laskavi naziv prvič podelila 
Jaguarju, in sicer njihovemu električnemu križancu 
I-Pace, ki je premagal šest drugih finalistov: Alpino A110, 
Citroëna C5 Aircross, Forda Focus, Kio Ceed, Mercedesa 
razreda A in Peugeota 508.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Elektrifikacija je bila 
velika tema na ženevski 
razstavi, kjer so Alfa 
Romeo, Fiat, Kia, Nissan, 
Seat, Cupra in Škoda s 
svežimi zelenimi koncepti 
prikazovali svoje 
prihodnje usmeritve. 
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Test: Mercedes-Benz CLS 350d 4MATIC AMG Line

PIONIR
ŠE VEDNO

ORJE
LEDINO

Pred 15 leti je Mercedes svetu predstavil prvega štirivratnega kupeja, 
razred CLS. Pionirju so s časom sledile tudi druge znamke, a se zdi, 
da tokrat že v tretji generaciji še vedno suvereno nakazuje smernice 
in vodi prestižno igro športno kupejevskih limuzin.
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merilniki, z desno ploščico pa lahko posegamo v funkcije 
glavnega menija, radia, klimatske naprave itd., ne da bi za 
to morali odmakniti roke z volana. Posebnost interierja 
so zračne reže, ki so zasnovane v obliki letalskih turbin 
in imajo tudi funkcijo ambientalne osvetljave, kar je 
res prava paša za oči. Slednje spreminjajo barvo glede 
na to, ali voznik zviša temperaturo (rdeče), ali jo zniža 
(modro). Večina tehnologije in vseh asistenčnih sistemov 
je povzetih iz razreda S, kar pomeni, da zna CLS skoraj 
že povsem samostojno krmiliti. V praksi to pomeni, da 
sam prebira omejitve preko navigacije in glede na njih 
prilagaja hitrost, samodejno krmili znotraj označenega 
pasu, samodejno z aktivacijo smernika prehiteva vozilo 
na avtocesti itn.

Mercedes je, kot smo že rekli, leta 2005 s prvo 
generacijo CLS-a odprl popolnoma nov, 
nišni razred športnih kupejev z dodatnim 
parom vrat. Avtomobil je nemudoma postal 

nova zvezda zvezde, kar za tretjo generacijo verjetno čez 
15 let ne bomo mogli trditi, pa čeprav je avtomobil, ki ga 
vidite na slikah, prava paša za oči, kjer koli se pojavi in je 
dobesedno pravo tehnološko čudo. A kljub temu ni tako 
legendaren in poseben, kot je bil pionir leta 2005. Modeli 
so si v današnjem času med seboj precej podobni, sploh 
Mercedesovi in tudi manjši, manj prestižni, se ponašajo s 
funkcijami in z rečmi, ki so včasih bile rezervirane zgolj za 
najprestižnejše modele, zato znotraj znamke ne izstopa 
več tako kot njegova predhodnika. Vsekakor pa širše 
gledano postavlja smernice.
Z novo generacijo so avtomobil še malenkost podaljšali 
in tako v dolžino meri skoraj polnih pet metrov in da 
so ohranili skladno športno silhueto, so ga morali za 
približno dva centimetra spustiti nižje k tlom. Avto je 
res dolg kot ponedeljek, z dolgim, ostrim nosom, ki 
spominja na morskega psa, ozkimi LED žarometi in z 
markantno masko, izgleda kar nevarno, še posebej če je 
oblečen v paket AMG Line z velikimi 20-palčnimi platišči. 
Stranska silhueta je umirjena in čista in lepo preide v 
malce privzdignjen zadek, katerega se marsikdo še ni 
navadil. Tudi meni sprva na slikah ni bil všeč, kasneje 
ko sem se ga nagledal v času testnih voženj v živo, pa 

mi je nekako prirasel k srcu. V primerjavi s predhodnim 
modelom so popolnoma spremenili zadnja prtljažna 
vrata in odbijač. Tablico so prestavili nekoliko nižje pod 
pokrov prtljažnega prostora in namestili ožje luči, ki se 
zajedajo proti sredini zadka. Od predhodnika ima novi 
CLS tako v prtljažniku za 45 litrov prostora več in vase 
sprejme spodobnih 520 litrov. Sicer je nakladalna luknja 
malce ozka in nizka, je pa zato tunel dovolj dolg, da boste 
notri spravili komplet golf palic.
Tudi v notranjosti so v primerjavi s prejšnjima spremenili 
koncept sedenja na zadnji klopi. Prej sta bila na zadnji 
klopi zgolj dva posamična sedeža, ločena z grebenom, 
tokrat pa so namestili še tretji sredinski sedež, s čimer je 
CLS postal še bolj praktičen in uporabnejši. Zadnja klop 
zaradi nizko spuščajoče se strehe pač ni primerna za tiste 
najvišje, kar pa premožnega lastnika verjetno sploh ne bo 
zanimalo. V večji meri bo kraljeval za volanom sam ali pa 
mu bo spredaj delala družbo kakšna mična gospodična.
O samem interierju in izbranih materialih ne gre 
izgubljati preveč besed. Koncept notranjosti je povzet iz 
modela E, bolj natančno iz E kupeja. To pomeni, da sta 
v ospredju dva velika, 12,3- palčna zaslona, kjer eden 
prevzema funkcijo merilnikov, drugi vse ostale funkcije 
avtomobila. Upravljanje poteka na tri načine, in sicer 
preko vrtljivega gumba ali drsne plošče ob naslonjalu 
za roke ali preko dveh manjših drsnih ploščic na volanu. 
Z levo upravljamo v celoti z levim ekranom, torej z 

Avto je res dolg 
kot ponedeljek, 
z dolgim, ostrim 
nosom, ki spominja 
na morskega psa, 
ozkimi LED žarometi 
in z markantno 
masko, izgleda kar 
nevarno, še posebej 
če je oblečen v 
paket AMG Line.



motor
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menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

emisije CO2
mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

šestvaljni, vrstni, turbodizelski
2.925 ccm
210 kW (286 KM)
600 Nm pri 1.200 vrt./min.
9-stopenjski samodejni
5,7 s (0-100 km/h)
250 km/h
8 l/100 km
148 g/km
4.988 / 1.890 / 1.435 mm
1.860 kg
66 l
520 l
112.369 EUR (s popustom)

Tehnični podatki Kakšna je vožnja? Najlažje bi jo opisal s pridevnikom, 
umirjena. Voznik ima namreč občutek, ko sedi za volanom 
novega CLS-a, da se je čas zunaj njega upočasnil in se je 
bistvo vsega preneslo v interier vozila, kjer vlada popolna 
zvočna zatesnitev. Tišina zunanjih dejavnikov je zares 
osupljiva. Vožnja je seveda na vsakem vogalu po zaslugi 
zračnega vzmetenja Air Body Control maksimalno 
udobna, kljub temu da avto stoji na 20-palčnih 
platiščih AMG. Najbolje se počuti na dolgih relacijah, na 
avtocesti, seveda pa mu tudi kakšna dinamična relacija 
po podeželju ni tuja. Vožnja je lahko tudi izjemno hitra, 
ne bom rekel športna, ker to ni športnik, če hočete, 
elegantno dinamična. Zakaj je tako? Ker ima tale testnik 
v nosu nameščen trilitrski šestvaljnik, ki dostavlja vsem 
štirim kolesom 286 konjičev in 600 Nm navora. Občutek 
vožnje šestvaljnika je že sam po sebi nekaj posebnega, 
a ko je ta nameščen v CLS-u, v kombinaciji s hitrim in 
z učinkovitim 9-stopenjskim menjalnikom, te navduši 
in popolnoma zasvoji. Navdušujoča je tudi poraba, ki ni 
nikoli presegla 9 litrov, brez težav se je spustila na slabih 
7 pri umirjeni vožnji.
Koliko stane? V takšni konfiguraciji in s spiskom dodatne 
opreme 110 tisočakov in nekaj drobiža.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Dunajska cesta 194, Ljubljana
064 254 000

www.superbabi.si

Kot edini v Sloveniji nudimo kulinarične 
umetnije po principu prehranjevanja 
LCHF, zasnovane glede na strokovno 

znanje prehranskih svetovalcev. Predvsem 
ponosni smo na naše pregrešno dobre 

sladice, ki jih ustvarja mojstrica Ines Kučas.

LCHF dobrote 
ZA ZMAGOVALCE
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Suzukijeva Vitara je poleg Dacie Duster pri nas eden izmed najbolj popularnih 
SUV-jev s štirikolesnim pogonom, svojo popularnost pa opravičuje še z 
mladostnim videzom, z izpopolnjeno tehniko in s prijazno ceno.
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Test: Suzuki Vitara 1,4 AllGrip Elegance

VEDNO
PRIPRAVLJENA
NA NOVO
AVANTURO



Oblikovno je Vitara dobila 
nekaj več ostrih in 
oglatih linij, prenovljene 
luči spredaj in zadaj, ter 

novo, moderno kromirano masko. 
Ponudbi so dodali tudi nove barve in 
platišča ter možnost izbire dvobarvne 
karoserije, pri čemer je imela testna 
Vitara v črnino odeto streho, strebričke 
in stranska ogledala.
Vitara se kupcem predstavlja že v svoji 
četrti generaciji, ki je v primerjavi s 
predhodno občutno krajša, a kljub 
temu ostaja zadovoljivo prostorna, 
s 375 litri prostora v prtljažniku in 
dovolj prostorno zadnjo klopjo, na 
kateri bosta uživala dva odrasla otroka. 
Zaradi manj centimetrov v dolžino je 
Vitara dosti bolj okretna in prijetna za 
mestno vožnjo, kjer ji gre na roko tudi 
dokaj lahkoten volan, ki pa zato na 
področju dajanja povratnih informacij 
s cestišča malce zaostaja, po domače 
povedano, volanski obroč preveč 
plava v voznikovih rokah.
V uvodu sem že omenil, da velja Vitara 
za enega izmed najbolj popularnih 
SUV-jev s štirikolesnim pogonom. In 
zakaj je tako? Ker je njen štirikolesni 
pogon AllGrip preprost, odličen in 
učinkovit. Poleg tega da omogoča bolj 
varno vožnjo na spolzkem in mokrem 
vozišču in pošilja navor na vsa štiri 
kolesa enakomerno, ima Suzukijev 
AllGrip tudi zaporo sredinskega 
diferenciala, kar je prava redkost med 
množico vseh športnih terencev, ki 
sicer niso ne eno, ne drugo, medtem 
ko Vitara upravičuje štirikolesni pogon 
in terenski pedigre. Voznik lahko preko 
vrtljivega gumba zaklene pogon v 
razmerju 50:50 in prestavi v vozni način 
snow ali sport. Kljub temu da Vitari 
morda manjka še kakšen centimeter 
oddaljenosti od tal (18,5 centimetrov), 
se na neurejenih cestiščih in tudi bolj 
zahtevnih, hribovitih terenih, izkaže 
kot odličen avanturist, ki komaj čaka 
na naslednjo preizkušnjo.
Odlično ji streže 1,4-litrski turbo 
bencinski motor, ki dostavlja kar 140 
konjskih moči in se v praksi izkaže za 
izredno prožnega, povsem na ravni 
dizelskih motorjev, le da se slednji 
rad zavrti v visoke vrtljaje, hkrati pa 
ga odlikuje miren in tih tek in turbo 
bencinarju povsem primerna poraba, 

ki se giblje med 6 in 8 litri. Vitara 
moč na vsa štiri kolesa pošilja preko 
ročnega 6-stopenjskega menjalnika, 
opcijsko pa je na voljo tudi samodejni.
Testna različica je bila opremljena s 
paketom Elegance, ki ima skoraj vse, 
kar si voznik lahko zaželi. Menim le, da 
nam je manjkala panoramska streha 
in oblazinjenje v usnju. Nič ne de, naši 
sedeži so bili zato ogrevani in odeti 
v prijetno alkantaro in delno usnje 
v črni barvi. Le malo premalo opore 
nudijo, sicer so relativno udobni. 
Seznam varnostnih asistentov je dolg, 

izpostavim naj pomočnika za prečni 
promet, radarski tempomat in sistem 
za nadzor vozil v mrtvem kotu. Na 
sredini armature je že poznani ekran 
na dotik s super svetilnostjo in z 
odzivnostjo, ki podpira tudi navigacijo 
in zadnjo kamero. Morda gre opomba 
na sam prikaz navigacije, kjer številne 
informacije zasedajo skoraj več kot 
polovico prikazanega zemljevida, 
in zato ni najbolj pregledna. Kritike 
letijo še na dve palčki ob merilnikih, 
preko katerih zelo nerodno voznik 
dostopa do informacij potovalnega 
računalnika in na ceneno plastiko, ki 
krasi vratne obloge.
Pod črto, kdor sprejme nekaj trde 
plastike v notranjosti in kakšen 
ergonomski kiks, bo za slabih 22 
tisočakov dobil odličnega družinskega 
SUV-ja nižjega razreda, naloudanega 
z vso dodatno opremo, ki jo imajo 
veliki, z nadpovprečnim štirikolesnim 
pogonom, modernim videzom in 
odličnim motorjem.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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motor
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moč
navor
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pospešek

največja hitrost
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mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

trivaljni, vrstni, turbobencinski
1.373 ccm
103 kW (140 KM)
220 Nm pri 1.500 vrt./min.
6-stopenjski ročni
10,2 s (0-100 km/h)
200 km/h
7,5 l/100 km
139 g/km
4.180 / 1.780 / 1.610 mm
1.210 kg
47 l
375 l
22.750 EUR

Tehnični podatki
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Volvov XC60 prejšnje generacije si lasti 
naziv najbolje prodajanega Volva in tudi 
najbolje prodajanega premium SUV-ja v 

Evropi. Novi model je velike čevlje obul z 
odliko in že v letu 2017 postal najvarnejši 

avto leta, v preteklem letu pa je tudi 
suvereno odnesel naziv Svetovni avto leta.

Da je Volvo z novim 
oblikovnim pristopom, 
ki ga je začel orjak XC90, 
zadel terno, mislim da 

je jasno že popolnoma vsem. Zato 
je povsem pričakovano, da so vsi 
novi modeli, limuzine, karavani in 
manjši križanci sledili njegovemu 
vzoru. XC60 temelji prav na platformi 
večjega XC90, s katerim si deli tudi 
vzmetenje in motorizacijo. Oblikovno 
si vsi novi modeli Volva delijo nekatere 
skupne elemente, kot so recimo 
prednja maska in LED podpis v obliki 
prepoznavnega thorovega kladiva, a 
se hkrati med seboj še vedno dovolj 
nazorno razlikujejo, da jih ni mogoče 
tako hitro pomešati med seboj, kot se 
to dogaja med nemškimi znamkami. 
Tako boste XC60 od zadaj prepoznali 
po značilnih lučeh, ki so zarezane v 
sredino prtljažnika, vsekakor pa bo 
med konkurenco, kot so X3, Q5 in GLC, 
pošteno izstopal.
Od svojih glavnih konkurentov ga 
poleg umirjenega dizajna v kabini 
in minimalističnega oblikovanja loči 
tudi cena, ki se giblje v zelo velikem 
razponu, kar pomeni, da lahko XC60 
brez težav preseže ceno 80 tisočakov, 
a z malo pameti in racionalnosti 
ga lahko spodobno opremljenega 
odpeljete za dobrih 40 tisočakov.
Odličen primer je naš testni 
XC60. Opremljen je s paketom 
opreme Momentum, poganja 
ga ne najmočnejši motor D4 s 
190 KM, s štirikolesnim pogonom 
in z 8-stopenjskim samodejnim 
menjalnikom. Cena? Drobiž pod 
44 tisočaki. V ceno je vključena vsa 
serijska oprema, katere spisek je dolg 
kot ponedeljek, med katero je tudi 
kar nekaj varnostnih pomagal, kot so 
asistent za ohranjenje smeri znotraj 
pasu, asistent za preprečitev odvzema 
prednosti, sistem za samodejno 
zaviranje v silli s prepoznavo pešcev in 
kolesarjev itn. Opcijski so 12,3-palčni 
digitalni merilniki, navigacija in LED 
aktivni žarometi. Vse in še več, kar 
voznik dejansko sploh potrebuje. Na 
seznamu dodatne opreme je imel 
testnik še ogrevane sedeže, električni 
paket odpiranja prtljažnih vrat in paket 
IntelliSafe Pro, ki vključuje radarski 
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TOP IZBIRA
MED PREMIUM
SUV-JI 

Test: Volvo XC60 D4 AWD Momentum
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posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.969 ccm
140 kW (190 KM)
400 Nm pri 1.750 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
8,4 s (0-100 km/h)
205 km/h
8 l/100 km
148 g/km
4.688  / 1.902 / 1.658 mm
1.791 kg
55 l
505 l
54.067 EUR 

Tehnični podatki

tempomat s funkcijo polavtonomne vožnje in sistem za 
prepoznavo vozil v mrtvem kotu, zato njegova končna 
cena poskoči na 54 tisočakov, kar je glede na dobljeno v 
primerjavi s konkurenco še vedno top deal.
Tisti, ki se vam to ne zdi dovolj premium, pa lahko seveda 
tudi v XC60 namestite super usnje, panoramo, še večja 
kolesa, vrhunsko ozvočenje, močnejši motor in vse 
ostale bonbončke, če ste pripravljeni za to odšteti več 
kot 80 tisočakov.
O splošnem počutju v kabini, ergonomiji in udobju 

vožnje ne velja izgubljati preveč besed. Švedi so prostor 
oblikovali minimalistično, s čistimi in preprostimi linijami,  
kakovostnimi materiali in kakovostno končno izdelavo. 
Voznik se tako med vožnjo v objemu skandinavskega 
pridiha vseskozi počuti sproščeno in uživa v udobju in 
tišini potniške kabine, katero zna zmotiti le dizelski ropot 
štirivaljnika.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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POPOLN
SLOVENSKI
PAKET

Preizkusili smo Seatovega prvega 
športnega terenca Ateco, z najšibkejšim 

dizlom, z ročnim menjalnikom in s 
privlačnim paketom Xcellence.

Test: Seat Ateca 1,6 TDI Excellence
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Ateca je Seatov prvi križanec srednjega razreda, 
ki temelji na platformi bratskega Tiguana, a je 
od slednjega za približno deset centimetrov 
krajši. Kljub temu je kabina izjemno prostorna, 

v prtljažnem prostoru ravno prav radodarna, na cesti 
pa toliko bolj kompaktna in okretna. Če vzamemo v 
poštev še, da je v primerjavi s sorodnim Tiguanom tudi 
nekoliko cenejša, potem ni dvoma, da bo nemcu speljala 
marsikaterega kupca.
Testna Ateca je specificirana, lahko bi rekli, po slovenskem 
okusu. Seveda bi vsak rad imel najzmogljivejši motor, 
največja platišča, najboljši nivo opreme in še cel kup 
dodatne opreme, a realnost povprečnega kupca je 
ponavadi daleč od zgoraj opisane. V tem primeru gre po 
motorizaciji za najšibkešjega dizla z 1,6-litri prostornine 
in vsega s 115 konji. Na papirju se sliši malo, tudi v grobi 

praksi, ko voznik želi iz avtomobila izvleči 
nekaj več dinamike, predvsem na avtocesti, 
se podhranjenost pozna. A vseeno se s tem 
motorjem da shajati, še posebej če v njem ne 
iščeš dinamike in si povprečen kupec, ki išče 
umirjen, prostoren družinski avtomobil. 
V povprečju Ateca z malim dizlom v nosu pije 
med 5,5 in 7 litri, odvisno od same relacije in 
teže desne noge voznika. Za tiste moči željne, 
je na voljo tudi 2,0 TDI v dveh konfiguracijah. 
a v tem primeru smo zopet že zašli od ideje 
povprečnega kupca slovenskega avtomobila.

Torej z izbiro najšibkejšega motorja ostane nekaj več 
sredstev za sam nivo opreme. V testnem primeru smo 
imeli predzadnjega po opremljenosti, in sicer paket 
Xcellence, ki ima zares širok nabor opreme, a hkrati 
še vedno veliko prostora za dodatke, ki lahko ceno 
popeljejo tudi preko 40 tisočakov. V testnem primeru je 
bila okroglih 30 tisočakov, kolikor stane Ateca z vstopnim 
dizelskim motorjem z ročnim menjalnikom, s prednjim 
pogonom, z lepo založenim paketom opreme Xcellence 
in z dodatkom kar 19-palčnih platišč. Zaradi teh je vožnja 
kar lepo čvrsta, zato ne bi bilo iz vidika udobja nič narobe, 
če bi bile kakšno colo manjše. Tudi kakšen dodaten evro 
se še lahko prišpara, po drugi strani je pa res, da ravno 
zaradi njih tako dobro izgleda. Oprema Xcellence svoj 
pečat pusti na obarvanih terenskih zaščitah in odbijaču, 
zatemnjenih steklih, v notranjosti pa na kromiranih 
dodatkih in sedežih, odetih v alkantaro. Na voljo nam 
je bil tudi vrtljivi gumb Driving Experience, ki omogoča 
izbiro treh voznih programov, pa še kamera za vzvratno 
vožnjo in odlični, prilagodljivi polni LED žarometi.
Celoten paket tako ne presega meje 30 tisočakov in 

predstavlja primer avtomobila, za kakršnega bi se odločil 
povprečen slovenski kupec, kateremu veliko pomeni 
dodatna oprema in počutje v kabini, ne stavi pa toliko na 
vozne lastnosti in zmogljivosti pogonskega sklopa.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.598 ccm
85 kW (115 KM)
250 Nm pri 1.500 vrt./min.
6-stopenjski ročni
11,5 s (0-100 km/h)
184 km/h
6,5 l/100 km
113 g/km
4.363 / 1.841 / 1.610 mm
1.375 kg
50 l
510 l
30.000 EUR

Tehnični podatki

V povprečju Ateca 
z malim dizlom v 
nosu pije med 5,5 

in 7 litri, odvisno 
od same relacije 

in teže desne 
noge voznika. Za 

tiste moči željne, 
je na voljo tudi 

2,0 TDI v dveh 
konfiguracijah. 
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KARBONSKA
REVOLUCIJA

Pershing 8XPershing je že pred časom svoje tekmece naučil, kaj vse je mogoče doseči z 
implementacijo lahkega karbona v konstrukcijo plovil. Sedaj so ti ponovno 
zeleni od zavisti, saj so ugledali najnovejšo iteracijo sijajne linije X, ki nudi 
neprekosljivo kombinacijo moči, udobja in dizajna.
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Tisti, ki izbere Pershing, išče nekaj, kar druga 
plovila ne morejo ponuditi. Da bi zadovoljila 
želje in potrebe teh strank, je italijanska navtična 
znamka pred dvema letoma ustvarila ”Generacijo 

X”, linijo ekskluzivnih jaht z izvrstno zmogljivostjo in s 
prestižnim stilom. Znanilec inovacij je bil 16,5 metrov 
dolgi lepotec Pershing 5X, napredno kolekcijo jaht pa je 
že kmalu dopolnil večji model 9X, ki je razširil ponudbo 
in osvojil nove stranke na svetovnem navtičnem trgu, 
kjer je Pershing utrdil svoj častitljiv položaj ene najbolj 
uspešnih blagovnih znamk.
Sedaj je napočil čas za novo poglavje uspešne zgodbe z 
različico 8X, ki kot svoja predhodnika postavlja nove meje 

mogočega. Na okrogli 50. izdaji nemškega salona plovil 
Boot Düsseldorf so bile vse oči uzrte v to 25-metrsko 
kreacijo, ki kar kipi od življenjske energije in želje po 
raziskovanju morja. Njene športne linije in aerodinamični 
profil so bile vir mnogih pogovorov, toda še bolj kot to 
je navdušilo dejstvo, da je 8X zgrajen popolnoma iz 
karbona. To nima implikacij zgolj za doseg nižje teže, 
višje hitrosti in manjše porabe goriva, ampak pomeni 
tudi večjo prostornino, saj omogoča oblikovanje večjih 
in udobnejših prostorov.
Pershingov inovativni produkt tako na področju stila 
kot zmogljivosti na krov sprejme do 16 oseb, katerim 
so na voljo številni kotički za sproščanje. K poležavanju 

vabijo radodarne usnjene blazine na krmi in premcu, 
kot tudi na flybridgeu, kamor se dostopa preko lično 
zasnovanih stopnic, integriranih v sam dizajn plovila, 
ki tako zavzemajo minimalno količino prostora. Potniki 
željni lastnega upravljanja magnetične jahte, ki je po 
besedah Pershinga izredno enostavno in zabavno, bodo 
to lahko storili na s soncem obsijanem flybridgeu ali na 
glavni palubi v tehnološko naprednem kokpitu. Ob tem 

jih bosta lahko spremljali dve osebi, saj sta obe krmilni 
postaji opremljeni s tremi udobnimi sedeži.
Bolj avanturistično naravnani gostje bodo medtem lahko 
uživali v zabavi na vodi z jet skijem, ki je parkiran v garaži 
poleg Williamsovega tenderja. Poleg tega Pershing 
z modelom 8X uvaja povsem nov način relaksacije v 
morju, saj ladijski trup z zvočniki omogoča poslušanje 
glasbe med plavanjem ali ob potapljanju.
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oglas
Bigg RPo sončnem zahodu bo v varno zavetje interierja vabil 

estetsko dovršen ambient v naravnih tonih, ki je na 
glavni palubi razdeljen na tri prostore – na že omenjeno 
krmilno postajo ter jedilnico in velik lounge z zofo v obliki 
črke C. Stopnice vodijo v spodnjo palubo, kjer utrujene 
goste pričakajo štiri luksuzne kabine in tri kopalnice, 
vse odete v najboljše materiale. Lastnikova suita, ki v 
širino meri kar 20 kvadratnih metrov, poleg postelje za 
kraljevsko spanje razvaja z walk-in garderobno omaro, z 
veliko televizijo in s prelepim počivalnikom.
Ker so Pershingi širom sveta znani po svojih zmogljivostih, 

je seveda tudi pogon v modelu 8X prava mojstrovina. 
Serijsko je vgrajena dvojica motorjev MTU s skupno 
4.870 konjskimi močmi, ki plovilu daje najvišjo hitrost 
45 vozlov, medtem ko bo na zahtevo mogoče naročiti 
še zmogljivejšo enoto, ki jahto porine vse do hitrosti 48 
vozlov, vendar ob tem ponuja nekoliko manjši doseg v 
višini 310 navtičnih milj.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

bigg-r.com



MOČNA
PREDSTAVA
FERRARIJA,
MERCEDES
ZADRŽAN

Formula 1 - predsezonska testiranja

Nova sezona Formule 1 je pred vrati. Od leta 1950, ko se je vse skupaj začelo 
v legendarnem Silverstonu, je do sedaj potekalo natančno 997 dirk. Izjemen 
jubilej, 1000. dirko, bo v aprilu gostila Kitajska v Šanghaju. Še prej pa se 
tradicionalno sezona Formule 1 začenja v Avstraliji. Melbourne, natančneje 
Albert Park, bo prizorišče začetka že 70. sezone tega najprestižnejšega in 
najelitnejšega avtomobilskega športa.
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A 
za prave navdušence nad kraljico motošporta 
se vse začne že precej prej, in sicer s 
predstavitvami dirkalnikov, ki so si sledile v 
februarju. Predstavitve v zadnjih letih sicer 

niso več tako glamurozne kot včasih. Spomnimo se samo 
predstavitve McLarna v 90. letih, ko je Ron Dennis najel 
celo največje glasbene zvezdnice tistega časa, skupino 
Spice Girls. Prve obrise, kako so moštva pripravljena na 

tudi pripeljati na vrh. Ob bok Sebastiana Vettla so letos pri 
Ferrariju posadili mladega Monačana Charlesa Leclerca. 
Ta je napovedal boj za naslov prvaka in z zanimanjem 
bomo spremljali njegove dirkaške predstave. Na drugi 
strani pa seveda tudi Mercedes med zimskim premorom 
ni spal. Lewis Hamilton si tudi želi novih zmag in novega 
naslova. Če bo šlo po napovedih, se torej obeta zelo 
zanimiva sezona. Boj med Mercedesom in Ferrarijem 

sezono, smo dobili na uradnih testiranjih, zadnja leta ta 
potekajo v Barceloni. Ker so testiranja zaradi varčevalnih 
ukrepov Mednarodne avtomobilistične zveze močno 
omejena, vsa moštva poskušajo v nekaj dneh storiti čim 
več dela, da bi na štart prve dirke v Melbourne prišli čim 
bolj pripravljeni. Kot kaže so letos zelo dobro pripravljeni 
pri Ferrariju, ki utegne biti prvo ime letošnje sezone. A 
hiter dirkalnik ni vedno dovolj za uspeh. Potrebno ga je 

naj bi bil še bolj tesen kot lani, težko pa je verjeti, da 
bi se v ta boj vključil tudi Red Bull. Hondin motor je še 
vedno malce prešibak, je pa res da se utegne odlični Max 
Verstappen na kakšni dirki zavihteti na sam vrh.
Vse seveda prav tako zanima, kako se bo odrezal povratnik 
v Formulo 1 Robert Kubica in kako bo njegova od 
nesreče poškodovana roka kljubovala naporom vožnje 
na limitu Williamsovega dirkalnika. Kaj lahko pokaže 

Daniel Ricciardo v novem moštvu Renaulta in kakšne 
rezultate lahko doseže Kimi Räikkönen z Alfa Romeo? 
Sta na vidiku morda novi britanski zvezdi Formule 1, 
naslednika Lewisa Hamiltona, Lando Norris in George 
Russell, prvi za volanom McLarna, drugi Williamsa. Vse to 
in še več bomo videli 17. marca v Melbournu.
Resda prva dirka ne bo dala vseh odgovorov, a dobili 
bomo vsaj nekaj bolj natančnih informacij, kako bi se 
letos lahko razvila sezona. Je pa res, da že dolgo velja, da 
se prava sezona začne šele, ko Formula 1 pride v Evropo. 
To bo maja v Barceloni.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC
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Kot kaže so letos zelo 
dobro pripravljeni pri 

Ferrariju, ki utegne biti 
prvo ime letošnje sezone.
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Uvodni dan testiranj v Sepangu je na stezo 
zapeljalo 26 dirkačev, manjkal je zgolj Jorge 
Lorenzo, najbolj pa je presenetil aktualni 
svetovni prvak Marc Marquez. Španec, ki je na 

začetku decembra 2018 prestal operacijo levega ramena, 
je v Sepang prišel z veliko bolečinami in slabše fizično 
pripravljen, a je kljub temu uvodni dan zimskih testiranj v 
tropski Maleziji postavil najhitrejši čas in bil eden redkih, 
ki so se spustili pod mejo dveh minut. Najbolj se mu je 
približal rojak Alex Rins, dirkač moštva Suzuki, ki je že lani 
pokazal odlično formo, saj je na kar petih dirkah stopil 
na oder za zmagovalce in s tem potrdil, da je Suzuki po 
slabši sezoni 2017 znova na pravi poti, da lahko konkurira 
najboljšim moštvom v svetovnem prvenstvu. Poleg 
Honde in Suzukija sta v Sepangu med prvimi štirimi 
vihrala tudi Yamaha in Ducati. Pisana sezona nas čaka 

letos in v nekoliko drugačnih barvah se letos predstavlja 
Yamahin motocikel z več črne in manj modre barve, 
barve milanskega Interja, katerega legendarni Valentino 
Rossi je strastni navijač. Motivacije mu tako v novi sezoni 
ne bo manjkalo, kar je potrdil tudi z dobro uvrstitvijo 
na testiranjih v Katarju. Sicer je testiranja v Losailu na 
vrhu zaključil Maverick Viñales, po tem ko je dobil prvi 
dan predsezonskih testiranj, je bil najhitrejši tudi tretji, 
zadnji dan v Katarju. Drugo mesto z 0,233 sekunde 
zaostanka je osvojil 19-letni francoski dirkač Fabio 
Quartararo (Petronas Yamaha), mladenič iz Nice, ki je v 
nižjih kategorijah rušil rekorde za rekordom, priložnost 
v novoustanovljeni ekipi Petronas Yamahe zagrabil z 
obema rokama in za enkrat zasenčil moštvenega kolega 
Franca Morbidellija. Tretje mesto je pripadlo Marcu 
Marquezu, četrto pa Valentinu Rossiju. Tudi Jorge Lorenzo 

Le nekaj dni nas loči do začetka sezone 2019, dirkači razreda motoGP pa so 
že izkusili asfalt dirkališča v Sepangu in Katarju, ki bo tradicionalno gostil prvo 
letošnjo dirko 10. marca. Nekateri so testiranja zapustili z dobrimi občutki, 
drugi pravijo, da jih čaka še veliko dela, vsekakor pa je treba poudariti, da časi 
teh testiranj še niso pravi pokazatelj razmerja moči v elitnem razredu. Na to bo 
treba počakati do uvodne dirke v Katarju.

1 2 3 skok
v novo 
sezono 

MotoGP - predsezonska testiranja

94  Avto+šport



je bil zadovoljen s petim mestom (+0,445 sekunde) 
in predvsem z izboljšanjem, ki ga je prikazal skupaj 
z ekipo vse od prihoda na Bližnji vzhod. Po koncu 
testiranj pred začetkom nove motociklistične sezone 
sta dirkača ekipe Repsol Honda, Marc Marquez in 
Jorge Lorenzo, Katar zapuščala optimistična, saj sta 
na dirkališču Losail imela kar nekaj težav z jeklenim 
konjičkom, a sta Marquez s tretjim in Lorenzo s 
petim mestom napovedala boj za najvišja mesta 
na marčevski uvodni dirki. “Zelo smo zadovoljni, 
potencial je viden in to je šele moj tretji uradni dan 
v vlogi dirkača Honde, saj prej nisem bil povsem v 
formi.” 31-letni Majorčan je sredi junija lani podpisal 
dveletno pogodbo s Hondo, s katero je že sodeloval 
v srednjem razredu leta 2005. Največje uspehe v 
karieri je doživel pri Yamahi, s katero je postal prvak v 
sezonah 2010, 2012 in 2015, a letos bo združil moči z 
Marcom Marquezom in spisal povsem novo zgodbo.

Tekst: Jana Mihor, Foto: ISC

POTREBNA SI 

FRIZERJA
KLEMEN 041/501-543 

 SAŠO 041/792-617 GREGA 041/532-478 


