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Eden najbogatejših športov

Res je nogomet največji šport na svetu in v njihove organizacije in 
klube pritekajo milijarde,  a tudi Formula 1 je svet, kjer se vrti ogromno 
denarja, stroški za ekipe, ki želijo sodelovati v najhitrejšem športu, pa 
dosegajo astronomske zneske. V zadnjem obdobju veliko govorijo o 
tem, da bi morala biti porazdelitev denarja med moštvi pravičnejša. 
Nesporno dejstvo je, da nekatere ekipe dobijo neprimerno več 
denarja od ostalih. V sezoni 2019 bo tako najbolje plačana ekipa 
prejela štirikrat več sredstev od najslabše plačane. Seveda je za 
razumeti, da je vedno v življenju zmagovalec, ki ga vsi obožujejo, vsi 
ostali so samo razočarani statisti. 
Glavni prihodek moštev s strani organizatorjev Formule 1 so 
startnine. Moštva vnaprej prejmejo 32 milijonov evrov, če so 
sodelovala v dveh od zadnjih treh sezon. Drugi vir prihodka vsake 
ekipe je neposredno odvisen od njene uvrstitve v predhodni sezoni. 
Mercedes, konstruktorski prvak sezone 2018, bo tako leto kasneje 
prejel 59 milijonov evrov, Ferrari bo za drugo mesto zaslužil 50 
milijonov, tretjeuvrščeni Red Bull pa 41 milijonov.
Bernie Ecclestone je uvedel izredni prihodek za Ferrari, ki so ga 
novi lastniki tudi potrdili. Ta prihodek v zadnjem času vzbuja največ 
polemik, saj ga prejme zgolj eno moštvo. Gre za bonus za staž, saj 
je Scuderia del Formule 1 od samega začetka. Ferrari bo na ta način 
v sezoni 2019 zaslužil dodatnih 65 milijonov evrov. Organizator 
je predvidel še poseben dodatek, ki ga za sodelovanje prejmejo 
štirje najpomembnejši konstruktorji. Mercedes, Red Bull, Ferrari in 
McLaren si bodo tako med sabo razdelili 127 milijonov evrov. Ferrari 
in Mercedes bosta zaslužila največ, saj bo v letu 2019 na računa obeh 
moštev iz tega naslova romalo 36,5 milijonov.
Bernie Ecclestone je v preteklosti pomagal prenekateremu moštvu, 
ki se je ubadalo s finančnimi težavami. Tako je pomagal Tyrrellu, 
Williamsu itd. Seveda gre za to, kako se katero moštvo znajde in 
od bogatega organizatorja izvleče dodatne milijone. Tudi danes 
F1 pomeni, da zadržijo zadostno število moštev in dajejo dodatne 
bonuse. Williams na sezono prejme 9 milijonov evrov zaradi svoje 
zgodovinske pomembnosti. Red Bull prejme 31 milijonov, saj so kot 
prvo moštvo podpisali aktualno pogodbo Concorde. Mercedes po 
aktualni pogodbi prejme dodatnih 31 milijonov zaradi doseženih 
dveh naslovov svetovnega prvaka.
Razkorak med moštvi je torej ogromen. Ekipa Ferrari bo kot najbolje 
plačana ekipa v sezoni 2019 na svoj račun prejela 182,5 milijonov 
evrov, medtem ko bodo pri najslabše plačanem moštvu Toro 
Rosso zaslužili približno 46 milijonov. Da ne govorimo o prejemkih 
sponzorjev, kar je spet druga zgodba.
V bencinskih športih je najbolj zanimiv MotoGP, a kaj ko atraktivnost 
ni premosorazmerna z zaslužki. Res gleda MotoGP še vedno 100 
milijonov manj gledalcev kot F1, pa vendar organizatorja Dorna in 
Irta pokrijeta približno 30 odstotkov stroškov moštev, kar znese za 
povprečno moštvo borih deset milijonov evrov.

Matjaž Tomlje
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Hyundai vse do leta 2017 v svoji ponudbi ni imel 
nobenega pravega cestnega športnika, dokler niso takrat 
predstavili svojega prvega, model i30 N, za katerega so 
do konca leta 2018 prejeli že preko 9.000 naročil. 
Zgodbo o uspehu sedaj dopolnjuje limuzinski brat 
Fastback v različici N. Zanj pri Hyundaiju pravijo, da gre 
za prvega športnega petvratnega kupeja. V resnici pa 
avtomobil ni čisto pravi kupe, bolj petvratna limuzina s 
kupejevsko zašiljeno streho, kar pripomore tudi k temu, 
da lepše reže zrak, s čimer ima na papirju Fastback boljši 
količnik zračnega upora kot kombilimuzinski brat i30 N.
Poleg kupejevsko zašiljenega zadka s temnim spojlerjem 
so preostali elementi, kot so športni odbijači in zajeten 
difuzor z na vsaki strani po eno izpušno cevjo, iz katere 
poka glasen, rezek zvok, več ali manj enaki. Na voljo 
je v šestih barvah. Siva, ki jo vidite na fotografijah, je 
rezervirana izključno za Fastbacka. Slednji je od brata 
hatcha daljši za 12 centimetrov, prav tako je slabe 3 
centimetre nižji. 
Delovno okolje v kabini je identično, kar pomeni, da so 
v ospredju športni volan s posebnima tipkama za vozne 
nastavitve, majhna športna prestavna ročica s kratkimi 
hodi in športni sedeži odeti v alkantaro, delno usnje in 
okrasne šive. Fastback ima v primerjavi s hatchbackom 
večji prtljažni prostor, 450 litrov prtljage sprejme, 
medtem ko hatchback vase pospravi 378 litrov.
Pogonski sklop je enak, torej se pod pokrovom motorja 
vrti 2,0-litrski štirivaljni turbobencinar, ki dostavlja v 
osnovni različici 250 KM, v različici N Performance pa 275 
KM. Pogon ostaja na prednji kolesni par, prav tako je tudi 
edina izbira 6-stopenjski ročni menjalnik.
Fastback je od kombilimuzinske različice 700 evrov 
dražji, tako je na voljo od 29.190 evrov, za močnejšega N 
Performance pa bo potrebno doplačati še pet tisočakov.

Hyundai i30 Fastback N
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Začela se je prodaja Seatovega novega 
paradnega konja Tarraca, ki poleg Arone in Atece 
dopolnjuje Seatovo SUV ponudbo.
Gre za največjega SUV-ja v Seatovi družini, ki bo 
mešal štrene v razredu A SUV, kjer bo znal hoditi v 
zelje tudi sorodnemu Kodiaqu, in verjetno malo 
manj modelu Tiguan Allspace, ki pri nas ni tako 
priljubljen. Oblikovno lahko rečemo, da Tarraco 
napeljuje nov dizajn znamke, ki se bo kasneje 
prenesel na preostale prihajajoče nove modele. 
Tako je povsem nova oblika prednje maske, ki je 
po novem šesterokotne oblike in obdana z več 
kroma, na zadku pa LED luči med seboj povezuje 
odsevni pas.
Tarraco v dolžino meri dobre 4,7 metre, s čimer 
je izredno prostoren, prilagodljiv in družinsko 
naravnan. Na voljo je v pet- ali sedemsedežni 
izvedbi, pri čemer ima sedemsedežna različica 
700-litrski prtljažnik, petsedežna pa ima 
standardnih 760 litrov. Tarraco se lahko pohvali 
tudi s pomično zadnjo klopjo v razmaku 
23 centimetrov, dodatno prilagodljivost in 
funkcionalnost pa omogoča še zložljiva zadnja 
klop v ravno dno in popolnoma poklopen 
sovoznikov sedež.
V notranjosti novega Tarraca so v ospredju 
10,25-palčni digitalni merilniki, ki so del serijske 
opreme, kakor tudi osrednji zaslon v velikosti 
8 palcev, ki po novem ni več integriran v samo 
armaturko, temveč rahlo lebdi nad njo, s čimer 
naj bi vozniku olajšali uporabniško izkušnjo. 
Tarraco je na voljo v dveh različicah opreme, 
in sicer vstopno predstavlja oprema Style, in 
ne Reference, kot pri ostalih Seatovih modelih, 
druga pa je Xcellence. Že prva je serijsko dobro 
založena z opremo. Poleg digitalnih merilnikov 
in osrednjega zaslona na dotik, so omembe 
vredni še serijski varnostni asistenti, kot so Front 
Assist s prepoznavo pešcev, Lane Assist in klic v 
sili E-Call. Seveda so na voljo vsi preostali asistenti 
iz družine, nekateri proti doplačilu, nekateri, kot 
sta radarski tempomat in parkirni pomočnik, sta 
tudi serijska pri opremi Xcellence.
Na voljo bodo tako bencinski kot dizelski motorji, 
na vsaki strani po dva. Na bencinski strani sta to 
1,5-litrski TSI s 150 KM in 2,0-litrski TSI z močjo 190 
KM, na dizelski pa oba iz 2,0-litrske prostornine 
iztisneta ravno tako 150 in 190 KM. Na voljo 
je tudi štirikolesni pogon, a le v kombinaciji s 
samodejnim menjalnikom DSG.
Cene za vstopni model z bencinskim motorjem 
se začnejo pri 28 tisočakih, za dizelska pri 30.241 
evrih. Ob koncu leta se bo ponudbi pridružil tudi 
priključni hibrid.
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Pred osmimi leti so pri britanskem Range Roverju 
ustvarili nov segment prestižnega kompaktnega SUV-ja 
z modelom Evoque, sedaj pa so ga ustvarjalci opredelili 
na novo. Sofisticirana evolucija sledi originalnemu 
receptu kupejevske silhuete, ki se zaključuje v strešnem 
spojlerju, a prinaša dovršeno grafiko osvetlitve prednjih 
in zadnjih žarometov s tankimi Matrix LED žarometi. V 
karoserijo skriti ročaji vrat pripomorejo k izčiščeni formi 
vozila, medtem ko velika 21-palčna platišča ustvarjajo 
dinamično držo.  Druga generacija je ohranila kompaktne 
mere, kljub temu da je grajena na novi arhitekturi. Ta 
z 20 milimetri daljšo medosno razdaljo omogoča več 
prostora v kabini, prinaša pa tudi za 10 odstotkov večji 
prtljažni prostor, ki pogoltne 591 litrov.
In če je Evoque doživel le manjšo spremembo zunanjega 
oblikovanja, je interier s prenovo prinesel največjo 
transformacijo. Nov je sistem infotainment z dvema 
na dotik občutljivima zaslonoma, osveženi pa so tudi 
digitalni merilniki, ki omogočajo personalizacijo. Vzdušje 
je na račun minimalističnega oblikovanja in premijskih 
materialov spokojno, hkrati pa tudi ekološko, saj bodo 
kupci lahko izbrali različne reciklirane materiale.
Pod pokrovom brnijo 4-cilindrski bencinarji in dizli, prvič 
bosta na voljo tudi priključni hibrid in blaga hibridna 
različica. Slednja ob zaviranju pod 17 km/h ugasne motor 
in shranjuje energijo, ki ob speljevanju pomaga motorju 
in tako poskrbi za manjšo porabo. 48-voltni hibrid je na 
voljo že sedaj, priključni hibrid s trivaljnim bencinskim 
motorjem pa bo sledil čez približno 12 mesecev.

Range Rover Evoque
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Audi z modelom e-tron predstavlja svoj prvi serijski model s 
popolnoma električnim pogonom. Kakopak so v stilu s trendi za 
to izbrali SUV platformo.
Audijev prvi popolnoma električni SUV e-tron se lahko pohvali z 
več kot 400 km dosega, z električnim štirikolesnim pogonom in s 
skupno sistemsko močjo do 300 kW. Zmogljiva litij-ionska baterija 
s kapaciteto 95 kWh daje energijo dvema elektromotorjema, 
slednja pa terja svoj davek predvsem pri masi vozila, ki znaša 2,5 
tone, od tega baterija prispeva kar 700 kilogramov. Kljub temu 
2,5 tone težak električni SUV do stotice pospeši v 6,6 sekunde, s 
funkcijo boost, pri kateri ima voznik za šest sekund na voljo kar 
408 konj, pa lahko do stotice odsprinta v samo 5,7 sekunde. Sicer 
je skupna sistemska moč vstopnega modela e-tron 55 quatro 360 
konjskih sil, vstopna cena pa se začne pri 83 tisočakih. V večini 
primerov električni štirikolesni pogon uporablja za pogon zadnjo 
premo, po potrebi pa se priključuje še prednja. Serijsko je na voljo 
pet voznih programov in zračno vzmetenje.
V dolžino meri skoraj polnih pet metrov, od tega medosje vzame 
malo manj kot tri metre, kar pomeni da je notranjost e-trona 
izredno prostorna in funkcionalna. Prtljažni prostor vase sprejme 
600 litrov, dodatnih 60 pa jih je na voljo pod pokrovom motorja, 
kjer je prostor za shranjevanje električnih kablov. Celotno polnjenje 
traja 8,5 ure, na hitrem polnilcu pa je baterijo mogoče napolniti v 
manj kot 30 minutah.
E-tron se lahko pohvali tudi s tem, da je prvo serijsko vozilo, ki je na 
voljo z opcijskimi virtualnimi ogledali. Namesto klasičnih vzvratnih 
ogledal so na tem mestu nameščene kamere, ki prenašajo sliko 
na digitalna ekrana, ki se nahajata na panelih vrat. Zunanja oblika 
nesporno nosi Audijev DNK, pri čemer ga boste od preostalih 
modelov ločili predvsem po zaprti, osmerokotni maski, unikatnem 
LED svetlobnem podpisu tako spredaj kot zadaj, kjer se slednji lepo 
razteza čez celotno širino zadka. Tudi notranjost je že poznana iz 
preostalih modelov, kjer sta v ospredju dva osrednja ekrana na 
dotik, digitalni merilniki in kot že omenjeno prvi virtualni ogledali 
z dodatnima zaslonoma na vratih.
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Porschejeva legenda 911 v najmodernejši preobleki 
se je širnemu svetu uradno predstavila že na lanskem 
avtosalonu v Los Angelesu, v teh dneh pa se je prvič 
pokazala tudi slovenski javnosti.
911 je eden izmed najbolj prepoznavnih Porschejevih 
modelov in prepoznavnih cestnih športnikov nasploh, 
tokrat v osmi reinkarnaciji nosi interno oznako 992. 
Kot se za ikono spodobi, je ta ohranila svoje prepoznavne 
elemente, kot so široki zadnji boki, okrogle luči na haubi 
in nasploh kupejevsko kupulasto obliko, ki vedno znova 
in znova osvaja avomobilska srca širom sveta. Seveda je v 
osmi generaciji v koraku s časom na področju varnostnih 
tehnologij in digitalizacije. Pravim puristom pa se bodo 
verjetno naježile kocine ob pogledu na pravo analogno 
iglo, ki krasi sredinski merilec vrtljajev. Iz zadka, kjer se 
čez celotno širino razprostira LED svetlobni pas, se 
samodejno dvigne tudi aerodinamični spojler.
Sprva bo pri nas na voljo zgolj različica Carrera S oziroma 
na vsa štiri kolesa gnana 4S. Obe razvijata 450 konjskih 
moči, kar jima omogoča sprint do stotice v manj kot 
štirih sekundah. Cene se začnejo pri dobrih 147 tisočakih 
za model S, 4S je približno 10 tisočakov dražji. V ponudbi 
bosta na začetku tudi različici cabrio, kasneje pa bodo 
ponudbo dopolnile seveda še druge, kot so legendarni 
turbo, GT2 in GT3 RS, GTS idr.

Motociklistična znamka BMW Motorrad je leta 2017 
predstavila nov koncept svojih servisnih delavnic, pri 
čemer želijo strankam omogočiti prijetnejšo servisno 
izkušnjo. Tudi v Sloveniji smo dobili prvo, in sicer pri 
grosupeljskem Avtovalu. Podjetje že vrsto let skrbi za 
servis štirikolesnih in dvokolesnih jeklenih konjičkov. 

Slednji bodo sedaj bili deležni servisnega tretmaja 
v prijetnem, svetlem okolju, pri čemer bodo lastniki 
motociklov imeli natančen vpogled v delo mehanikov, 
medtem ko bodo sami lahko srkali kavo iz udobnega 
naslanjača. Servisna delavnica za motocikle pri Avtovalu 
tako ni več temačen, skrit prostor, temveč moderno 
zasnovano delovno okolje, kjer je v ospredje postavljen 
osebni stik mehanikov z lastniki motociklov. 

Porsche 911
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BMW Motorrad in Avtoval
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Družbeno omrežje Instagram je polno fotografij avtomobilov, ki jih objavljajo ponosni lastniki kot tudi tisti, ki le sanjajo 
o lastništvu tako prestižnih vozil. Zavarovalnica Veygo je pripravila seznam najbolj popularnih avtomobilov Instagrama, 
ki so še vedno v proizvodnji, in kot je za pričakovati, prednjačijo športni in luksuzni modeli. Rezultati kažejo, da je kralj 
platforme s skoraj 12 milijoni oznakami hashtag ikonični Ford Mustang. Na drugo mesto se je uvrstila Honda Civic, kateri 
je za petami Nissanov GT-R. Kot zelo popularni so se izkazali tudi BMW M3 in M4, Jeep Wrangler, Chevrolet Camaro in 
Corvette, Lamborghini Aventador ter Audi R8.

Volkswagnovo ikono, ki je nasledila model Beetle, so 29. marca 1974 začeli proizvajati v svoji nemški tovarni v Wolfsburgu. 
Danes, 45 let kasneje, je Golf prodajna uspešnica znamke kot tudi najbolje prodajani evropski avtomobil, ki so ga po 
svetu prodali v več kot 35 milijonih enotah. To pomeni približno 780 tisoč prodanih vozil na letni ravni, pri Volkswagnu 
pa so še izračunali, da je novi Golf v zadnjih 45 letih srečal novega lastnika vsakih 41 sekund.

Vsakih 41 sekund se proda nov Golf

Abarth praznuje 70 let

Legenda o znamki škorpijona se je pričela že 31. marca 1949, ko je Carlo Abarth skupaj z voznikom Guidom Scagliarinijem 
ustanovil podjetje Abarth & C. Njun prvi avtomobil 204 A je bil izpeljanka modela Fiat 1100, ki je pozornost javnosti 
pritegnila 10. aprila 1950, ko je Tazio Nuvolari z njim zmagal na svoji zadnji dirki Palermo-Montepellegrino. Od tedaj 
je znamka Abarth zabeležila številne dirkalne in tovarniške rekorde, vedno v duhu, ki združuje zmogljivost, prefinjeno 
izdelavo in tehnološke izboljšave. Danes se zgodba o škorpijonu nadaljuje s posebno serijo “70th Anniversary” modelov 
Abarth 595 in Abarth 124, prepoznavnih po posebni znački, ki označuje edinstvene modele z letnico 2019. 70 let 
zgodovine praznujeta tudi novi 595 esseesse, ki je navdihnjen z legendarnim kompletom dodatne opreme za športno 
nastavitev vozila iz šestdesetih, ter omejena serija 124 Rally Tribute, ki bo s proizvodnega traku zapeljala v le 124 primerkih.

ZANIMIVOSTI
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Družba Adria plast iz Portoroža je uspešno podjetje, ki v Sloveniji zastopa Marcolin, drugo največje podjetje za vrhunska 
sončna in korekcijska očala na svetu. Italijanska modna industrija proizvaja modne okvirje različnih mogočnih modnih znamk, 
kot so Tom Ford, Cavalli, Swarovski, Celine, Kenzo, Dsquared², Guess itd. Pred kratkim so na hišnem sejmu v ljubljanskem 
Grand Hotel Union Business večjim kupcem in medijem predstavili nove kolekcije za pomlad/poletje 2019.
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Direktor podjetja Adria plast Cossich Dario v kreaciji Celine 

Marcolin Eyewear

Najbolj popularni avti Instagrama
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Ljubitelji avtomobilizma bodo veseli novice, da v svetovne kinematografe prihaja dokumentarec o ameriškem 
avtomobilskem inženirju Johnu DeLoreanu, ki ga bo upodobil hollywoodski igralec Alec Baldwin. Celovečerec z 
naslovom Framing John DeLorean bo predstavil Johnovo zgodbo vzpona na predsedstvo General Motorsa, njegov odhod 
za ustanovitev lastnega podjetja Delorean Motor Company ter kasnejših odločitev, ki so ga v manj kot desetletju zbile 
z vrha industrije na samo dno. Ob tem si bodo gledalci lahko ogledali tudi najbolj ikonične avtomobile, ki jih je tekom 
svoje kariere razvijal, vključno s športnikom DMC DeLoreanom, ki ga je zarisal sloviti italijanski dizajner Giorgetto Giugiaro.

Na nagradah Red Dot awards, kjer izpostavljajo najbolj oblikovno dovršene produkte na svetu, so v najprestižnejši 
kategoriji ”Best of the Best” počastili novo generacijo Mazde 3, ki zapeljuje s svojim oblikovalskim jezikom KODO; 
izčiščena japonska estetika je Mazdi sicer prinesla že sedem nagrad Red Dot. Tokrat so pohvalili tudi dizajn naslednice 
Škodinega Rapida, novo kompaktno Scalo, ki sploh še ni šla v prodajo, prestižne nagrade pa se je veselil še Kiin trojček – 
Ceed, Ceed Sportswagon and ProCeed, s čimer so Korejci drugo leto zapored na tekmovanju osvojili tri nagrade.

Nagrade Red Dot awards

Daimler prodal 50 % smarta

Lansko leto je Li Shufu, predsednik uprave in glavni delničar kitajskega proizvajalca Geely, ki ima v lasti tudi švedski Volvo 
in britanski Lotus, pridobil 9,69-odstotni delež v podjetju Daimler, s čimer je postal njegov največji posamezni delničar. S 
to potezo je kitajski gigant želel pridobiti Daimlerjevo tehnologijo električnih vozil, saj kitajska vlada zahteva avtomobile 
z vedno manj škodljivimi emisijami. Sedaj je Daimler Geelyju prodal 50 odstotkov znamke smart, podjetji pa bosta skupaj 
poskušali pionirja med majhnimi urbanimi avtomobili uveljaviti kot vodjo med premijskimi elektrificiranimi vozili. Če 
pogledamo v zgodovino, gre za zanimivo razplet glede na to, da se je znamka leta 1994 rodila kot rezultat sodelovanja 
Daimlerja in švicarskega proizvajalca ur Swatch.

ZANIMIVOSTI

Kitajski proizvajalec Landwind že nekaj časa sive lase povzroča koncernu Jaguar Land Rover, saj je njihov model X7 čista 
kopija Range Roverjevega športnega terenca Evoquea. Klon smo spoznali novembra 2014 na avtosalonu v kitajskem 
velemestu Guangdžov in očitno podobnost je v instantu prepoznal cel svet, a JLR se je moral kar tri leta boriti na 
pekinškem sodišču, da so sodniki končno odločili v njihov prav. Prepoznali so, da so pri Landwindu skopirali pet ključnih 
oblikovnih elementov ikoničnega Evoquea in da morajo zato takoj prenehati s proizvodnjo in prodajo X7-ice, prav tako 
pa morajo JLR-ju izplačati odškodnino. Gre za prvo tovrstno odločitev v avtomobilski industriji, kjer je domače sodišče 
razsodilo v prid tujemu podjetju, in za velik korak naprej pri varovanju pravic intelektualne lastnine.

JLR dobil tožbo proti kitajskemu klonu

Avto+šport  17  

Dokumentarni film o Johnu DeLoreanu
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Modelni družini Tesle se je pridružil čisto nov član. Križanec Model Y, za katerega pri znamki obljubljajo izredno varnost, 
prostornost in doseg, bo na voljo v štirih različicah. Vstopni model z oznako Standard Range in s ceno 39.000 ameriških 
dolarjev bo sicer na voljo šele pomladi leta 2021, preostale inačice pa bodo na trg lansirane približno pol leta prej. Od 
teh bo najugodnejši Model Y Long Range RWD, ki kot že ime nakazuje, ponuja največji doseg – 482 kilometrov, medtem 
ko so pri verziji Long Range AWD žrtvovali 32 kilometrov dosega za izboljšano zmogljivost. Najdražji in najzmogljivejši 
predstavnik prodajne palete Model Y bo različica Performance, ki bo razvajala z dosegom 450 kilometrov, z najvišjo 
hitrostjo 241 km/h in s šprintom 0-100 km/h v le 3,5 sekunde. Zanj bodo zahtevali okroglih šestdeset tisoč dolarjev.

Po 70 letih od ustanovitve podjetja prihaja prvi predstavnik Porschejeve električne ofenzive, v katero bo do leta 2022 
investiranih več kot šest milijard evrov. Kljub temu da se je konceptni Taycan publiki pokazal že pred štirimi leti, finalni 
izgled serijskega modela še vedno ni znan. Sedaj je Porsche sicer pokazal prve uradne fotografije brezemisijskega 
športnega kupeja, ki pa še vedno nosi kamuflažo. Te se bo dokončno znebil septembra, ko bo doživel uradni debi, 
preden bo konec leta lansiran na trg. Zaenkrat vemo, da bo prvi 100% električni Porsche iz mirovanja do 100 km/h 
poskočil v manj kot 3,5 sekunde, ob tem pa bo imel radodaren doseg okoli 500 kilometrov po voznem ciklu NEDC. 

Porsche Taycan

Aston Martin Vantage Roadster

Novembra 2017 so Astonovci svetu predstavili novo generacijo dramatično spremenjenega Vantagea, ki ga opredeljujejo 
izčiščene linije, široki boki in nova svetila, maja 2018 so pričeli s proizvodnjo in kmalu zatem tudi z dostavo britanskega 
športnika, kot je že v navadi, pa sedaj prihaja še njegov brezstrešni brat. Da je delo na avtomobilu že zaključeno, je potrdil 
kreativni direktor znamke Marek Reichman in dodal, da je razkritje načrtovano za konec letošnjega leta. Vantage Roadster 
bo najverjetneje kot predhodnik uporabljal platneno zložljivo streho, kot pri kupejevski inačici pa bo pod pokrovom 
igral 4,0-litrski turbopolnjeni V8, ki ga je dostavil Mercedes-AMG. 500 konjskih moči in 685 Nm navora, sparjenih z 
8-stopenjskim avtomatikom, je dovolj, da kupe do 100 km/h pridrvi v 3,5 sekunde. 

NOVOSTI

Tesla Model Y

Pri McLarnu so marca na ženevskem avtosalonu naznanili novega Grand Tourerja, ki bo združeval zmogljivost osemvaljnika 
z dvema turbinama s sposobnostjo premagovanja dolgih razdalj v maksimalnem udobju. Za enkrat še ne poimenovani 
avtomobil ne bo del obstoječe prodajne linije, ampak bo povsem samosvoj model, ki pa bo kot edini McLaren delil svoj 
DNK z znamkinim hyper-GT-jem Speedtailom. Sicer gre za četrti model, ustvarjen pod proizvajalčevim novim strateškim 
načrtom Track25, ki do leta 2025 predvideva lansiranje 18 novih modelov oziroma izvedenk, ki bodo najlažje v svojem 
razredu. Sedaj je med testiranji Grand Tourer odvrgel testne panele in pokazal svojo elegantno podobo, ki bo kamuflažo 
v celoti odvrgla prihodnji mesec.

McLaren Grand Tourer
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Kolekcija Porsche Design x Puma

Moške, ki so radi v stilu tudi ob športnem 
udejstvovanju, bo navdušila prva skupna 
kolekcija oblikovalske firme Porsche Design in 
kreatorja športnih oblačil in obutve Puma. Pri 
oblikovanju je kot vodilo služila dinamičnost 
urbanih posameznikov, ki so nenehno v 
gibanju. Zanje so ustvarili izredno kakovostno 
ter estetsko in funkcionalno dovršeno linijo, 
ki združuje brezčasen dizajn Porscheja in 
dolgoletno znanje Pume pri oblikovanju 
lahkih in dihajočih kosov. Oblačilom, 
supergam in dodatkom za trening so dodali 
premijske kose za prosti čas, izmed katerih 
najbolj izstopa krasna siva parka, narejena iz 
vodoodpornega materiala evoKNIT, za katero 
bodo zahtevali 295 evrov.

VOZNIKOVI MODNI DODATKI

Časomera Bugatti x Jacob & Co.

Bugatti je nedavno naznanil prekinitev dolgoletnega partnerstva s 
švicarskim proizvajalcem luksuznih ur Parmigiani Fleurier, saj si je kljub kopici 
prečudovitih kreacij, ki so jih v zadnjih 15 letih skupaj pripravili, odločil za novo 
pot. Na slednjo stopa z novim igralcem, ameriškim podjetjem Jacob & Co., 
ki je znano po izredno kompleksnih časomerih in prestižnem diamantnem 
nakitu. Skupaj bosta znamki lansirali linijo prvovrstnih produktov, katere 
prva predstavnika sta že ugledala luč sveta. Ključni časomer je posebna 
različica dih jemajoče mojstrovine Twin Turbo Furious s kronografom in 

Kolekcija Bentley Centenary 

Britanski Bentley letos praznuje pomemben 
jubilej, saj bo 10. julija preteklo točno 
100 let, odkar je Walter Owen ustanovil 
podjetje z enim samim ciljem v mislih: 
ustvariti hiter avtomobil, ki bo najboljši 
v svojem razredu. V skladu s tem bo 
kreiral 100 ekskluzivnih enot posebnega 
zbirateljskega Continentala GT, luč sveta pa 
je že sedaj ugledala nova limitirana kolekcija 
življenjskostilnih izdelkov, ki dokazuje, da 
Bentleyjev stil seže veliko dlje od sveta 
avtomobilizma. Vsi kosi, ki jih krasijo zlati 
detajli in napis “100 Extraordinary Years”, 
sledijo znamkini viziji prvovrstnosti, zato je 
temu primerna tudi cena.
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s kar dvema komplikacijama tourbillon, ki 
pomagata izničiti vpliv zemeljske težnosti na 
natančnost teka mehanizma. Naredili bodo 
le 39 primerkov, od katerih bo 18 odetih v 
karbon in 18 v rose zlato, le trije pa se bodo 
lesketali z diamanti.



PORSCHE 
PODLEGEL SUV 
KUPE TRENDOM

Porsche Cayenne Coupé
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Vsi ga imajo, z njim mastno služijo, pa ga imejmo še mi, so rekli pri Porscheju. 
Kupejevskega športnega terenca namreč. To je novi Porsche Cayenne Coupé.
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Nišni segment kupejevskih 
športnih terencev je kot 
prvi pred desetletjem 
ustvaril BMW s svojim 

X6, kasneje pa sta mu sledila tudi 
večna konkurenta Mercedes z GLE 
Coupéjem in Audi z modelom 
Q8. Nemški sveti trojici se sedaj 
pridružuje še znamka Porsche, s 
Cayennom s kupejevskim zadkom.
To pomeni, da različica Coupé 

temelji na platformi Cayenna, s 
katerim si deli tudi praktično vse 
tehnične lastnosti, le od B-stebrička 
nazaj se streha začne ostreje spuščati 
proti privzdignjenemu zadku, na 
katerem je vgrajen aktivni spojler, 
ki se samodejno dvigne pri hitrosti 
nad 90 km/h. Streha je pri kupeju 
tako 20 milimetrov nižja, prav tako 
ima kupe nižje nameščene prednje 
vetrobransko steklo, kakor tudi 

prilagojene okvirje vrat in poširjene 
boke, za bolj športen in eleganten 
videz pa so premaknili pozicijo 
registrske tablice v sam odbijač. 
Položaj sedenja je v primerjavi z 
navadnim Cayennom zaradi nižje 
strehe spuščen za 30 milimetrov. 
Kako je z dejanskim prostorom v 
zadnji vrsti, pa je drugo vprašanje. 
Serijsko je tam klop za tri osebe, si 
pa kupec lahko brez doplačila omisli 

zadaj dva ločena sedeža. V 
prtljažnem prostoru je prostora 
za kar konkretnih 625 litrov 
prtljage (različica Turbo 600 
litrov), kar je več kot nudita X6 
in Q8, a manj od GLE Coupéja.
Že serijsko je Cayenne Coupé 
opremljen z 20-palčnimi 
platišči, z aktivnim vzmetenjem, 
s paketom Sport Chrono 
in z več kot 2 m2 velikim 
panoramskim strešnim oknom. 
Opcijsko so na voljo 22-palčna 
platišča in posebna streha iz 
karbona, ki bo na voljo zgolj v 
različici Coupé.
Takoj na začetku prodaje, to bo 
v mesecu maju, bosta na voljo 
dve različici, in sicer vstopna, 
s trilitrskim turbobencinarjem 
V6, ki dostavlja 340 KM in 450 
Nm navora, in že legendarna 
Turbo, s štirilitrskim V8 z močjo 
550 KM in s 770 Nm. V Nemčiji 
se cena začenja pri 83.877 evrih 
za vstopni model in 146.662 
evrih za model Turbo.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC

Poleg vstopne različice bo na voljo tudi legendarni Turbo s 
štirilitrskim OSEMVALJNIKOM z močjo 550 KM in s 770 Nm navora.

“



IMPOZANTNI
ČEŠKI
MEDVED
Porsche 911

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.
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NAJDRAŽJI
BUGATTI

V ZGODOVINI
Bugatti je širom sveta znan po ustvarjanju avtomobilističnih mojstrovin, a sedaj je 
ustvaril kreacijo, kateri ni para. Premožni zbiratelj je zanjo odštel nepredstavljivih 
11 milijonov evrov, s čimer se je La Voiture Noire v zgodovino zapisal kot najdražji 
kdaj koli prodan nov avtomobil.

Bugatti La Voiture Noire

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



La Voiture Noire je kot 
historični Type 57 SC 
Atlantic, kateremu se 
poklanja, brezčasna 
avtomobilska kreacija.

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

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

Nič novega ni, da nekateri izjemno dovršeni, 
sofisticirani in brzinsko hitri avtomobili 
dosegajo astronomske cene, ki si jih lahko 
privoščijo le milijonarji. A takšnih kupcev, ki pri 

proizvajalcu kot je Bugatti, naročijo po meri narejeno 
vozilo in so zanj pripravljeni plačati 11 milijonov evrov, je 

nemudoma zahteva pozornost s svojimi prelepimi 
izklesanimi oblinami in z edinstvenim svetlobnim 
podpisom. La Voiture Noire je kot Type 57, kateremu se 
poklanja, pravi avtomobilski haute couture, ki združuje 
vizualno senzacionalnost z najnovejšo tehnologijo. 
Pod karbonskim telescem bije 16-cilindrsko srce, ki je 

avtomobilov historični Gran Turismo Type 57 SC Atlantic, 
ki ga je leta 1936 zarisal vizionar Jean Bugatti, najstarejši 
sin ustanovitelja Ettoreja, so sedaj zgolj zanj pripravili 
unikatnega naslednika, ki ideje legendarnega modela 
prenaša v sedanjost. Poimenovali so ga La Voiture Noire, 
kar se sliši precej ekstravagantno, a pravzaprav v prevodu 
iz francoščine pomeni črn avto. No, če je ime preprosto, 
njegov izgled in zmogljivosti definitivno niso. Že dejstvo, 

širom sveta zagotovo le peščica.
Pa si Bugattijeva najnovejša stvaritev res zasluži takšno 
ceno? Dolgoletni ljubitelj znamke, ki zaenkrat ostaja 
anonimen (sicer se šušlja, da gre za Ferdinanda Piëcha, 
bivšega predsednika uprave skupine Volkswagen), 
očitno meni tako. Ker je eden njegovih najljubših 

tehnična mojstrovina sama po sebi. Noro zmogljivost 
motorja, ki iz 8-litrske prostornine iztisne skoraj 1.500 
konjskih moči in 1.600 Nm navora, uteleša šest izpušnih 
cevi, ki predstavljajo odlično piko na i brezčasni kreaciji.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

da se avtomobil poklanja 110. obletnici Bugattija, nam 
pove veliko. Inženirji in oblikovalci francoske znamke so 
svetu res želeli dokazati, prav kako uspešni so lahko pri 
kreiranju vozila, ki predstavlja sam višek stila, kakovosti, 
moči in ekskluzivnosti.
Strast do perfekcije in želja po redefiniranju meja 
avtomobilizma je rodila kupe z udobjem luksuzne 
limuzine in z zmogljivostjo superavtomobila, ki 
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POTOVANJE
V STILU

Družino Bentleyjevih prefinjenih Grand Tourerjev Continental GT dopolnjujeta 
različici V8, katerima pod pokrovom namesto veličastnega dvanajstvaljnika brni 
pogonska enota z osmimi valji in s 542 konjskimi močmi, ki bo poskrbela, da 
bodo potniki v stilu lahko prepotovali še več kilometrov.

Ko so pri Bentleyju pred šestnajstimi leti svetu 
predstavili prvega Continentala GT, so ustvarili 
povsem nov segment modernega luksuznega 
Grand Tourerja, zato smo bili navdušeni, ko 

smo avgusta 2017 spoznali proizvajalčevo novo vizijo 
ultimativnega razkošja, ki se je utelesila v tretji generaciji 
med bogataši priljubljenega Continentala. Ta je prinesla 
evolucijo Bentleyjevega oblikovalskega jezika z vpeljavo 

so doživeli spremembo z implementacijo tehnologije 
LED Matrix in s posebnim dizajnom ostrih robov, ki 
izgledajo kot iluminirani dragulji.
V primerjavi s predhodnikom je novinec v kabini prejel 
celo paleto sofisticiranih poudarkov, kot so na primer 
nov diamantni vzorec na prvovrstnih usnjenih sedežih, 
prelesten redek furnir in poliran krom, da bo v skladu 
z najnovejšo tehnologijo, pa tudi znamkin inovativni 

izklesane, mišičaste forme, prav tako pa se je s pomočjo 
uporabe lahke, a toge aluminijaste kože znebila odvečnih 
80 kilogramov. Originalni recept elegance je sicer ostal 
enak, a so ga začinili z daljšo in nižjo stransko linijo, z 
vpadljivejšo masko in s preoblikovanim odbijačem. Pri 
načrtovanju zadka so ohranili široke boke, toda povsem 
transformirali svetila, ki sedaj nosijo obliko elipse in so 
tako v skladu z izpušnima cevema. Tudi prednji žarometi 

vrtljiv zaslon v radodarni velikosti 12,3 palcev ter povsem 
digitalno instrumentalno ploščo, ki si jo voznik nastavi po 
svojem okusu.
Lani se je tisti en odstotek najpremožnejših razveselil 
avtomobilove brezstrešne različice, ki kot kupejevski 
sorodnik predstavlja esenco luksuza, sedaj pa so na svoj 
račun prišli tisti Bentleyjevi kupci, ki se ne želijo nenehno 
ustavljati na bencinskih črpalkah. Edina pogonska opcija 

Bentley Continental GT V8



za nova Continentala GT je namreč do sedaj bil mogočen 
6,0-litrski dvanajstvaljnik, ki dostavlja idiličnih 626 KM in 
900 Nm navora, kar se pretaka v pospeševanje do sto 
v 3,7 sekunde in končno hitrost 333 km/h. A ob tem je 
seveda zelo žejen, zato so pri britanskemu proizvajalcu 
našli bolj učinkovito alternativo v vgradnji prav tako 
turbopolnjenega bencinarja, a z osmimi valji, ki še vedno 
razvija čisto dovolj moči za preprosto prehitevanje 
kot tudi za nastopanje pred prijatelji. Govorimo o 
542 konjičkih, ki avtomobil do stotke izstrelijo v štirih 
sekundah, a so ob tem malo bolj obzirni do okolja.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Pisal se je september 2017, ko 
je peščica ljubiteljev dobrega 
žara in burgerjev, sedela pri šefu 
doma na terasi in imela piknik. 
Vedno so se dobili pri šefu, ker je 
imel na terasi tisti prav poseben 
“lava” žar, ki je imel nekakšno 
čudežno moč, ko se je govorilo 
o okusih mesa. Ko se je meso 
cedilo po kamnih iz lave, je tisti 
tapravi “smoke” dim, še dodatno 
začinil meso in pikniki so bili res 
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D’BURGER - PLACE & FOODTRUCK

d’Burger place / BTC - Woop park, Leskoškova cesta 3, 1000 Ljubljana
+386 (0)31 616 000, info@dburger.si

www.dburger.si

polni arome in okusa. 
Tedaj je nekdo dejal “Ej, veš da 
takega burgerja še nism jedu v 
Sloveniji!” in pričela se je debata. 
Razmišljali so, kje bi lahko poizkusili 
pravi burger iz “lava” žara, toda 
zaman. Tako je minil teden, dokler 
se niso ponovno dobili pri šefu 
in se ob odličnem kraft pivu 
odločili, da bodo d’Burger, kot 
so mu pravili, oživeli. Ker niso imeli 
dovolj denarja za lokal, so kupili 

tovornjak in se nič hudega sluteč 
podali v svet. 
Tako gledamo to peščico 
prijateljev eno leto kasneje, 
oktobra 2018, ko skupaj z roko v 
roki in d’Burgerjem v drugi, odpirajo 
svojo prvo lokacijo, d’Burger Place.
To je zgodba o d’Burgerju, ampak 
dejstvo je preprosto. Če nisi 
poizkusil d’Burgerja, še nisi probal 
pravega burgerja, ker je naš 
pečen na lava žaru edinstven.

oglas 1s.indd   25 22. 03. 2019   17:05:19



AMG-JEVA
VROCA

LIMUZINA

M e r c e d e s - A M G  A  3 5  4 M A T I C  S a l o o n

Mercedes-AMG razširja svojo vročično kompaktno družino z 
limuzinsko različico najmanjšega modela A 35 4MATIC, ki bo 

razveseljeval kupce, ki v svojem prostornem in praktičnem 
avtomobilu iščejo tudi pravo mero športnosti.
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Po hatchbacku so se pridne roke AMG-jevcev 
lotile še predelave limuzine razreda A, s čimer so 
ljubitelji znamke pridobili drugi vstopni model v 
svet razburljivih športnih vozil iz Affalterbacha. 

Nove kupce – ciljajo predvsem na mlade – bo agilna 
limuzina v prvi vrsti želela pritegniti s svojim zmogljivim 

2,0-litrskim štirivaljnikom, ki s pomočjo turbine razvija 
306 konjskih moči. Ti se na cesto prenašajo s pomočjo 
AMG-jevega preizkušeno odličnega 7-stopenjskega 
avtomatika in štirikolesnega pogona 4MATIC, ki ob 
zabavni vožnji poskrbi za pravi oprijem. Rezultati so več 
kot zadovoljivi: 4,8 sekunde bo potrebno za skok do 100 

km/h, najvišjo hitrost pa so elektronsko omejili na 250 
km/h. Ob tem bo za agilno vodljivost in maksimalno 
stabilnost poskrbelo AMG-jevo vzmetenje, za učinkovito 
ustavljanje zmogljiv zavorni sistem s perforiranimi diski, 
za optimalno športno naravnanost pa program Sport+, ki 
postavlja fokus na užitek v vožnji z izboljšano odzivnostjo 

da analizira vožnjo in razvija svoje sposobnosti.
Nadgrajene karakteristike avtomobil izraža že na daleč z 
vpadljivo podobo, ki jo ustvarjajo za AMG-jeve modele 
specifični elementi: maska hladilnika z dvojnima 
letvicama, velike odprtine za zrak, prednji splitter, 
strešni spojler, zajetni difuzor, dve izpušni cevi in številni 
kromirani poudarki. Dinamični karakter na višji nivo 
popeljejo 18-palčna platišča v obliki zvezde, ki jih je po 
želji mogoče zamenjati z za eno colo večjimi kolesi.
Kljub kompaktnim meram pri proizvajalcu obljubljajo 

motorja in s povečanjem njegove glasnosti.
Za uporabo vroče limuzine A 35 4MATIC na dirkališču bo 
opcijsko na voljo sistem AMG Track Pace, ki evidentira 
več kot 80 različnih podatkov, kot sta na primer hitrost in 
pospeševanje, ter primerja in v rdeči in zeleni prikazuje 
čase različnih krogov in sektorjev, kar vozniku omogoča, 

radodarno količino prostora v kabini; z 944 milimetri 
prostora za glavo je A 35 4MATIC Saloon na vrhu 
svojega segmenta, švoh pa ni tudi 420-litrski prtljažnik, ki 
omogoča enostavno nakladanje tudi večjih predmetov. 
Vzdušje je seveda športno usmerjeno z AMG-jevimi 
usnjenimi sedeži in volanom, medtem ko multimedijski 
sistem MBUX in ambientalna osvetlitev poskrbita za 
pridih modernosti in sofisticiranosti.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

“
Nadgrajene karakteristike avtomobil izraža že na daleč z 

vpadljivo podobo, ki jo ustvarjajo za AMG-je specifični elementi.



FERRARIJEV

UNIKAT

Ekstremnega P80/C s povsem edinstveno dušo so pri 
Ferrariju ustvarili s pomočjo posebnega kupca, ki si je zaželel 
modernega dirkača, navdihnjenega s strani najbolj ikoničnih 
modelov iz bogate zgodovine proizvajalca iz Maranella.

Leta 2015 je Ferrari pričel 
ambiciozno in kompleksno 
sodelovanje s klientom, 
ki je velik poznavalec 

avtomobilizma in cenjen zbiratelj. 
Ker ta prihaja iz družine dolgoletnih 
občudovalcev znamke poskočnega 
konjiča, je točno vedel, da si želi 
sodobno zasnovan športni prototip, 
ki se zgleduje po smernicah 

podrediti aerodinamičnim ciljem 
in zmogljivostnim parametrom 
ter nastalo je unikatno telesce, ki s 
senzualno poudarjenimi blatniki 
spominja na legendarna modela, 
ki sta ponudila stilistični navdih. Pri 
tem so morali prilagoditi tudi šasijo 
modela, ki so ga vzeli za osnovo – 
488 GT3, po katerem so posegli 
zaradi daljše medosne razdalje (+50 
milimetrov v primerjavi s cestno-

dirkalnikov 330 P3/P4 in 1966 Dino 
206 S, ki sta ena najbolj poželjivih, 
pa tudi redkih avtomobilov vseh 
časov.
Ferrarijev oblikovalski center je 
skupaj z inženirsko in aerodinamično 
ekipo avtomobil izpopolnjeval 
kar štiri leta, da bi povsem zadostil 
željam stranke. Šlo je za enega 
najbolj zahtevnih projektov, saj v 

legalnim 488 GTB), ki omogoča več 
svobode pri oblikovanju.
Ker je P80/C homologiran zgolj 
za zabavo na dirkalni stezi, so se 
oblikovalci lahko znebili določenih 
komponent, ki so ključne pri 
običajnem avtomobilu. Izginile 
so klasične prednje luči, ki so jih 
zamenjale majhne oglate svetilne 
reže. Nekaj podobnega so naredili 
tudi na zadku z zastrašujočim 

primerjavi z drugimi unikatnimi 
kreacijami, ki so jih naredili tekom 
let, niso za osnovo vzeli določenega 
modela v obstoječi prodajni paleti 
in zgolj reinterpretirali njegov dizajn. 
Proces je bil tu radikalno drugačen, 
saj je P80/C dirkalnik, kar pomeni, da 
je zmogljivost avtomobila na prvem 
mestu. Po obdobju pedantnih 
raziskav in razvoja se je oblika morala 

strešnim spojlerjem in difuzorjem, 
ki skrbita za aerodinamično 
izpopolnjenost. K slednji 
prispevajo še ogromne reže na 
obrazu avtomobila kot tudi sama 
konstrukcija, ki je 100% izdelana iz 
karbona, a zaradi estetskega učinka 
pobarvana v značilen odtenek 
Ferrarijeve rdeče.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Lamborghini Aventador SVJ Roadster

Peklensko vroči različici Lamborghinijevega paradnega konja SVJ so odsekali 
streho, s čimer je še pridobila na ekskluzivnosti in tudi ceni, ki se bo gibala okoli 
zajetnih 350 tisoč evrov, in to je še brez dajatev državi.

40  Avto+šport

EKSKLUZIVNA
brezstrešna 
izkušnja



42  Avto+šport Avto+šport  43  

“ekstremna zmogljivost AVENTADORJA SVJ se je reinkarnirala v 
brezstrešni verziji, ki bo zaživela v le 800 enotah.

Lamborghini je lansko poletje dostavil nov produkt, 
ki se je v zgodovino zapisal kot najmogočnejše 
serijsko vozilo znamke divjih bikov. Aventador 
SVJ je namreč še pred uradnim debijem zavit v 

kamuflažo postavil nov rekord za serijske avtomobile na 
slovitem Nürburgringu, kjer je s časom 6:44.97 minut s 

prestola vrgel Porschejevo rumeno beštijo 911 GT2 RS. 
In ta ekstremna zmogljivost se je sedaj reinkarnirala v 
brezstrešni verziji, ki je še bolj ekskluzivna kot kupejevski 
brat, saj bo zaživela v le 800 enotah.
Aventador SVJ Roadster si od kupeja sposoja 
Lambotovega najbolj norega prosto dihajočega 

dvanajstvaljnika, navitega, da razvija neverjetnih 770 
konjskih moči in 720 Nm navora. Z vgradnjo lahkih 
materialov so omogočili pohvalno razmerje med težo 
in močjo – 2,05 kg/KM, ki omogoča, da se nastopaški 
superavtomobil iz mirovanja do 100 izstreli v pičle 2,9 
sekunde in nadaljuje svoj pohod do hitrosti 350 km/h.

Na račun implementacije prvovrstnih aerodinamičnih 
rešitev obljubljajo veličastno vozno izkušnjo, ki bo še 
posebej emotivna ob spuščeni strehi, saj takrat najbolje 
pride do izraza zvočna simfonija, ki jo ustvarja 770 ponijev.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

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

Izkušnja bo 
posebej 

emotivna 
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770 
ponijev.
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NOVI 
EVOQUE
PO VZORU
VELARJA

Range Rover Evoque

Range Rover Evoque, ki je leta 2010 pretresel segment kompaktnih 
SUV-jev, nadaljuje svoje popotovanje z novo generacijo, ki vpeljuje 
sodobno oblikovanje po vzoru večjega brata Velarja in kot prvi 
predstavnik koncerna JLR uvaja pametne tehnološke rešitve.

PRIHODNOST
LUKSUZNEGA

SUV-JAAston Martin je z novo premijsko znamko Lagonda svetovnemu občinstvu 
razkril svojega prvega SUV-ja, študijo luksuznega električarja, ki ga je navdihnil 
svet superjaht.

A s t o n  M a r t i n  L a g o n d a  A l l -Te r r a i n  C o n c e p t
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Tudi Aston Martin se podaja v razvoj luksuznega 
SUV-ja, vendar pod posebno znamko. Na 
lanskoletnem ženevskem salonu so presenetili 
obiskovalce z napovedjo o obuditvi imena 

Lagonda in debijem študije Vision Concept, letos pa so 
na istem prizorišču razkrili evolucijo oblikovnega jezika 
z izjemno modernim električnim SUV-jem All-Terrain 
Concept, ki ga bomo v serijski različici uzrli v prihodnjih 

letih. Kasneje pa mu bo sledila cela paleta estetsko 
dovršenih, izjemno prestižnih in povsem brezemisijskih 
vozil. Lagonda se namreč želi v svetu avtomobilizma 
uveljaviti kot prva resnično luksuzna električna znamka, 
ki bo ponujala produkte za tiste, ki želijo izzivati trenutni 
status quo. V skladu s tem tudi študija All-Terrain, ki 
predstavlja vpogled v njihovega prvega serijskega 
predstavnika, izkorišča najnovejše dosežke na področju 

elektrifikacije in avtomatizacije, ki predstavljajo 
najpomembnejšo revolucijo v transportu od izuma 
avtomobila. Poleg tega da je zgrajena okoli naprednih 
tehnologij, želi svoje potnike popeljati tudi na oddaljene 
in težje dostopne lokacije, in to v največjem mogočem 
udobju. Ker pa je njena zunanja podoba izredno 
atraktivna, si lahko brez težav predstavljamo, da odpelje 
kakšnega filmskega zvezdnika na rdečo preprogo.

Inspiracijo naj bi posodil svet superjaht s svojimi 
elegantnimi, futurističnimi linijami, ki so jim dodali 
določeno mero robustnosti, da bi lahko avtomobil 
že na daleč dokazoval svojo zmožnost obvladovanja 
zahtevnega terena. Oblikovalci so si za poseben detajl 
zamislili zadnja vrata, ki se odpirajo v stilu Rolls-Roycevih 
sofisticiranih modelov, še en stilistični vrhunec pa 
predstavlja tanka, a vpadljiva svetlobna pasica, ki se 
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razteza čez celoten zadek, ki v svoji notranjosti skriva 
polico. Ta se ob pritisku na gumb razširi iz telesca in tako 
potnikom ponuja inovativen sedež za občudovanje 
sončnih zahodov v naravi.
Ob slabem vremenu bodo ti zavetje našli v prav tako 

futurističnem interierju, kjer vlada temna barvna zasnova, 
ki jo popestrijo zlati poudarki. Niso se odločili za les in 
usnje, ki ju najdemo v današnjih luksuznih kabinah, a so 
raje implementirali alternativne naravne materiale, kot 
je kašmir, ki ustvarjajo pomirjajoče vzdušje. Bistvenega 

pomena je udobje, zato so poskrbeli za ogromno 
prostora za noge, prav tako pa ponudili možnost rotacije 
prednjih dveh sedežev ob avtonomni vožnji.
Proizvodnja prvovrstnih vozil Lagonda se bo pričela 
leta 2022 v Aston Martinovem drugem proizvodnem 

objektu St Athanu, kjer bodo manjšo obstoječo tovarno 
transformirali v napreden obrat, kjer bodo v prihodnosti 
sestavljali prav vse električne modele znamke.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC



AUDI
PREDSTAVLJA

ŽE SVOJ
PETI

POPOLNOMA
ELEKTRIČNI

MODEL

Medtem ko se je pričela prodaja in tudi 
dostava prvega električnega vozila s štirimi 

krogi, proizvajalec predstavlja že svoj peti 
povsem električni model Q4 e-tron, zaenkrat 

sicer še v konceptni preobleki.
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Audi Q4 e-tron concept
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Na srečanju delničarjev 
v Ingolstadtu so pri 
Audiju pred letom dni 
predstavili svojo vizijo 

za prihodnost podjetja, ki bo v 
naslednjih letih deležno velike 
reorganizacije, ki bo omogočila 
vstop v dobo e-mobilnosti. Do 
leta 2025 nameravajo na ključnih 
trgih po svetu ponujati 12 povsem 
električnih avtomobilov, skupaj s 
hibridnimi predstavniki pa želijo 
do takrat prodati kar 800 tisoč 
elektrificiranih vozil na leto. Glavno 
vlogo v ekstenzivni ofenzivi bo 
igral Audijev prvi 100-odstotni 
električar, križanec e-tron, ki je dolgo 

dvema električnima motorjema, ki 
generirata 201 KM, kar bo dovolj 
za skok do stotice v 6,3 sekunde, 
pospeševanje pa se bo zaključilo 
pri elektronsko omejeni hitrosti 
180 km/h. Pri znamki iz Ingolstadta 
z 82-kilovatno baterijo obljubljajo 
doseg več kot 450 kilometrov 
glede na vozni cikel WLTP, s čimer 
bo avtomobil postavljal nov 
standard v svojem razredu, ko bo 
konec prihodnjega leta zapeljal iz 
proizvodnih linij. Ob tem ga bo do 

pričakovani svetovni debi doživel 
30. avgusta lanskega leta, te dni 
pa smo ga spoznali tudi na naših 
tleh. V naslednjih mesecih se mu 
bo pridružil kupejevski brat e-tron 
Sportback. Takrat bodo Kitajci 
spoznali tudi za njih specifičen 
model Q2L e-tron, v drugi polovici 
leta 2020 pa bo Audi Sport predstavil 
zmogljivi in izredno poželjivi Gran 
Turismo e-tron GT.
Sedaj je čas za novega, že petega 

80 odstotkov mogoče napolniti v 
zgolj 30 minutah, kar je ravno dovolj 
časa, da voznik v miru popije kavo in 
prebere svoja nova sporočila.
Kljub kompaktnim zunanjim meram 
bo mestni križanec z medosno 
razdaljo 2,77 metra razvajal s 
prostornim interierjem, ki ga še 
poudarja barvna zasnova. V kabini 
dominirajo topli bež odtenki, 
medtem ko temen volan in tla 
predstavljajo estetski kontrast. Poleg 
pogona so zavezanost prijaznosti 

člana brezemisijske družine, 
kompaktnega križanca z imenom 
Q4 e-tron, s katerim bodo pri Audiju 
pokrili vse ključne avtomobilske 
segmente električnih vozil. Z dolžino 
4,59 metra že na prvi pogled izraža 
podobnost s svojim večjim bratom 
e-tronom in bo kot slednji sedel 
na električni platformi skupine 
Volkswagen in uporabljal Audijev 
štirikolesni pogon quattro.
Ekološkega Q4 so opremili z 

do okolja dokazali z uporabo 
recikliranih materialov, usmeritev 
k tehnološki izpopolnjenosti pa z 
vgradnjo svojega že poznanega 
virtualnega kokpita in novega head-
up zaslona s funkcijo razširjene 
resničnosti, ki združuje realni in 
virtualni svet. Tako prikazuje ključne 
grafične informacije, kot so na 
primer puščice, ki prikazujejo smer 
navigacije, neposredno na cesti. 

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Ekološkega Q4 so 
opremili z dvema 
električnima 
motorjema, ki 
generirata 201 KM, 
kar bo dovolj za 
skok do stotice v 
6,3 sekunde.

Poleg pogona so zavezanost prijaznosti do okolja dokazali z uporabo 
recikliranih materialov, usmeritev k tehnološki izpopolnjenosti pa z 
vgradnjo svojega virtualnega kokpita in novega head-up zaslona s 

funkcijo razširjene resničnosti, ki združuje realni in virtualni svet. 
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Ford Kuga

Drastična 
transformacija
Uau, je bil naš prvi komentar ob pogledu na fotografije povsem prenovljene 
Fordove Kuge. Avtomobil, ki je bil do sedaj manj dovršen na področju stila, 
je z novo generacijo postal ekstremno privlačen in kot tak tudi hud trn v peti 
tekmecem v priljubljenem segmentu večjih športnih terencev.

Ford Kuga

Kuga, ki se je od uvedbe leta 2008 uveljavila 
kot Fordov najbolje prodajani SUV na stari 
celini in po prodaji sledi uspešnicama Fiesti 
in Focusu, se je rodila že tretjič. Starši so ji 

tokrat namenili mnogo bolj elegantno, lahko bi rekli 
celo premijsko podobo s tekočimi linijami in skladnimi 
proporci. Kot prvi znamkin športni terenec je bazirana na 

novi globalni arhitekturi C2, zaradi česar je 90 kilogramov 
lažja kot svoja predhodnica, prav tako pa je telesce bolj 
togo, kar izboljša vozno dinamiko. Modno ozaveščena 
Kuga je zrasla v dolžino in širino, kar prispeva k bolj 
impozantnemu izgledu, hkrati pa so Fordovci za večjo 
stabilnost in udobje v kabini povečali medosno razdaljo 
za 20 milimetrov. Kot smo pri proizvajalcu vajeni, bo 
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karakter avtomobila mogoče diferencirati s pomočjo že 
poznanih stopenj opreme: moderne Titanium, športne 
ST-Line in razkošne Vignale.
Temeljita osvežitev je doletela tudi notranjost, ki 
sledi vzoru hatchbacka Focusa, a uvaja digitalno 
instrumentalno ploščo v velikosti zajetnih 12,3 palcev. 
Poleg prostornosti je pri tretji generaciji ključna vpeljava 
napredne tehnologije; Kuga bo prvič na voljo s sistemom 
FordPass Connect, ki vozilo spremeni v brezžično 
dostopno točko na kolesih, s katero se lahko poveže do 
deset naprav. Implementirali so tudi vrhunski 575-vatni 
zvočni sistem Bang & Olufsen, ki ga je mogoče upravljati 
preko 8-palčnega prostostoječega zaslona, občutljivega 
na dotik, in številna pomagala, ki skrbijo za kar se da 

varno in brezskrbno vožnjo.
Poleg vsega naštetega želi Kuga konkurenci kupce 
speljati tudi s pomočjo raznolikih pogonov. Po tem ko 
so pri Fordu v začetku leta naznanili, da bodo vsi novi 
modeli nudili tudi elektrificirano različico, je privlačni SUV 
postal prvi predstavnik modrega ovala, ki je na voljo ne z 
eno, ampak s kar tremi hibridnimi pogonskimi enotami. 
Tako bo poleg uveljavljenega 1,5- in 2,0-litrskega dizla 
EcoBlue ter 1,5-litrskega bencinarja EcoBoost mogoče 
izbrati blago hibridno inačico, priključnega hibrida in 
hibrida, vendar bo slednji v prodajne salone zapeljal šele 
prihodnje leto.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Megane v različici R.S. je bil in ostaja eden izmed najbolj prepoznavnih 
hot-hatchov. V tretji generaciji je sicer izgubil nekaj surovega športnega 

karakterja, a hkrati pridobil na vsakodnevni uporabnosti, s čimer je dodobra 
pripravljen zadovoljiti širši spekter kupcev. Malce manj bodo nad njim 

navdušeni pravi puristi.

VSAKDANJI
CESTNI DIRKAČ

Test: Renault Megane R.S. 280
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Prejšnja generacija Megana 
R.S. je bila res tista prava, 
hardcore verzija cestno-
dikalnega  hot-hatcha. 

Karoserija s tremi vrati, podvozje 
trdo kot kamen in povsem dirkalni 
sedeži Recaro, v katere si se komaj 
skobacal, še težje izstopil iz njih. 
Vsakodnevna vožnja z njim je bila 
prej naporna kot ne, če že ne za 
voznika, pa gotovo za potnike.
No, z novo generacijo je Megane 

R.S. postal precej bolj civilen 
in vsakodnevno uporaben 
avtomobil. Po novem ima pet vrat, 
veliko bolj udobne športne sedeže, 
v celoti odete v alkantaro, ki niso 
sad Recarovega dela, a kljub temu 
izredno dobro opravljajo svojo 
nalogo na področju oprijema in 
hkrati nudijo vozniku in sopotniku 
večjo mero vsakdanjega udobja. 
Podvozje je še vedno športno 
trdo, ne glede na izbiro voznega 

programa, a je kljub temu dovolj 
prijazno do potnikovih zadnjic in 
hrbtenic. Testni primerek je nosil 
še oznako Cup, kar pomeni, da je 
v primerjavi z običajno različico 
sport za 10 % trše vzmeten. Testnik 
je bil opremljen tudi s štirikolesnim 
krmiljenjem 4Control, pri čemer 
sistem poskrbi, da se zadnja kolesa 
pri nižjih hitrostih obračajo v 
nasprotno smer, pri višjih pa v isto 
kot prednja. S tem so Renaultovci 

poskrbeli za boljšo okretnost pri nižjih 
hitrostih in za boljšo vodljivost skozi 
hitro odpeljane ovinke.
Iz oblikovnega vidika je naredil velik 
korak naprej, saj je s svojo široko in z 
močno držo nezgrešljiv na cesti. Še 
posebej v novi promo oranžni barvi in 
z zajetnim difuzorjem na zadku, kjer so 
ohranili sredinsko nameščeno izpušno 
cev. Žal je ni izdelal Akrapović, kar se 
konkretno pozna, saj je zvok v vseh 
pogledih preveč mil, še vedno sem in 
tja sicer ustreli kakšen pok, a je tega 
občutno premalo. Izgledu piko na i 
dodajo opcijska 19-palčna lita platišča z 
rdečimi zavorami Brembo in dnevne luči 
v prednjem odbijaču v obliki kariraste 
zastavice, ki je zaščitni znak R.S.-a.
Pod pokrovom motorja se po novem 
skriva 1,8-litrski agregat podprt s turbino, 
ki na prednja kolesa dostavlja konkretnih 
280 konjskih moči. Ko ob polnem gasu 

MEGANE R.S. 
je postal 

precej bolj 
civilen in 

vsakodnevno 
uporaben 

avtomobil.
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oglas
kenzo

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.798 ccm
205 kW (280 KM)
390 Nm pri 2.400 vrt./min.
6-stopenjski ročni
5,8 s (0-100 km/h)
255 km/h

12,5 l/100 km
161 g/km
4.372 / 1.874 / 1.445 mm
1.407 kg
50 l
384 l
37.520 EUR

Tehnični podatki

enkrat pogledaš na števec, vidiš da si lahko 
hitro ob vozniški izpit, a vseeno tisti surovi 
občutek pospeševanja in limanja zadnjice v 
sedeže ni prisoten. Bo očitno treba počakati 
na 300-konjskega Trophyja. V testniku 
smo se rokovali z ročnim 6-stopenjskim 
menjalnikom, katerega hodi so športno 
kratki in vozniku dajejo dodatno mero 
retro športnega užitka. Na voljo je sicer tudi 
samodejni menjač EDC z dvojno sklopko.
Ker želi Megane R.S. v tretji generaciji ugajati 
širšemu spektru ljudi in biti poleg športnika 
tudi vsakdanje uporaben avtomobil, je 
temu primerno opremljen z bogato bero 
hišnih varnostnostno-asistenčnih pomagal 
in z drugimi bonbončki, ki ga krepko 
podražijo. Za takšnega, kot je testni, bo 
treba odšteti kar 37 tisočakov, je pa res, da 
za to dobite pravo cestno dvoživko.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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MAJHNA
CESTNA RAKETA

Z VELIKIM
apetitom

Test: Ford Fiesta ST

Fiesta je že v popolnoma plebejski različici avtomobil, ki je, kar se tiče voznih 
lastnosti, v samem vrhu svojega razreda. V športni različici ST pa dokazuje, da je 
krona na področju vozne dinamike nedvomno v njenih rokah.
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Vizualno najnovejše ST-
jke ne bo težko ločiti od 
bolj pobožnih različic. Od 
njih se nazorno razlikuje 

po bolj agresivnih, unikatnih 
odbijačih, strešnem spojlerju, 
maski z izgledom satovja, po 
difuzorju v barvi karoserije na 
zadku, dvojnim zaključkom izpušne 
cevi in po unikatnih 18-palčnih 
nizkopresečnih sivo-črnih platiščih. 
Nova Fiesta ST je na voljo tako v 
bolj vsakdanje uporabni, petvratni 
izvedbi (doplačilo 300 evrov), kakor 
tudi v tisti pravi športni, s samo 

Hodi menjalnika so seveda 
športno kratki, volanski obroč 
primerno komunikativen, podvozje 
je vseskozi čvrsto in napeto in 
popolno nastavljeno za hitro vožnjo 
skozi ovinke, kjer se fiesta počuti 
najbolje. 200 KM in 290 Nm je dovolj 
za pospešek iz mesta do stotice v 
6,7 sekunde in za dosego končne 
hitrosti 232 km/h. Prvič je v Fiesti na 
voljo tudi stikalo za izbiro voznega 
programa. Trije so na voljo, in sicer 
Normal, Sport in Track, pri čemer 
smo ves čas vozili v načinu Sport, 
predvsem zaradi zvočnega orkestra, 
ki redno poka in brbota na vsakem 
ovinku. Ob doplačilu za paket 

tremi vrati, kakršno smo na testu 
preizkusili sami.
Tudi notranje okolje je samosvoje 
in nemudoma nakazuje, da ne gre 
za običajen mestni avtomobilček. 
Takoj ko odpreš dolga, težka vrata, te 
tam pričakajo v alkantaro oblečeni 
popolnoma športni sedeži Recaro, 
ki poleg vrhunskega oprijema 
nudijo dovolj vsakdanjega udobja, 
ne manjkajo niti masiven, športno 
prirezan volan, alu pedalke in alu 
športna prestavna ročica.
Vse to nakazuje, da je Fiesta ST 
prava čistokrvna športnica. V novi 

generaciji se predstavlja s povsem 
novim 1,5-litrskim trivaljnim 
motorjem EcoBoost, ki razvija 
okroglih 200 KM. Njegova posebnost 
je, da lahko ob neuporabi vse moči 
preprosto izklopi en valj in ob mirni 
vožnji deluje zgolj z dvema. Prav nič 
športno ne delujejo tile podatki, trije 
valji in 1,5 litra delovne prostornine, 
a se v praksi izkažejo za pravo cestno 
dirkaško poezijo. Zvok trivaljnika je 
tako rezek in močan, da vozniku ob 
vsakem pospeševanju, prestavljanju 
bodisi navzgor bodisi navzdol, riše 
širok nasmeh na obraz.

Performance je ST-jka opremljena še 
s sprednjo zaporo diferenciala, zato 
lahko še toliko bolj zagrize v ovinek in 
se vseskozi drži ceste kot prilimana. 
Trakcija in vodljivost avtomobila sta 
zares najboljši v razredu, za dodatno 
mero adrenalina pa poskrbi še 
funkcija Launch Control, ki je prav 
tako del paketa Performance. 
Morda bo za vsakodnevne opravke 
malce prenaporna, saj je podvozje 
res skoraj dirkaško vzmeteno, kar 
pomeni da se dodobra čuti na 
zadnjici prav vsaka izboklina na cesti, 
ležeči policaji pa ji predstavljajo 
pravo nočno moro, če ne zapeljete 
preko njih nežno in z občutkom, pa 

še takrat vas lahko dodobra prerukajo.
Poleg vseh surovih športnih karakteristik, 
se Fiesta ST lahko pohvali tudi z napredno 
multimedijsko tehnologijo, z vrhunskim 
ozvočenjem Bang & Olufsen in s celim 
kupom varnostne opreme. Tako so v njej 
na voljo številni asistenti, kot so radarski 
tempomat, sistem za vozila v mrtvem kotu, 
vzvratna kamera, ki kaže sliko na 8-palčnem 
zaslonu na dotik, podprtim s sistemom 
SYNC3, odlične LED luči in številni drugi. 
V osnovi trivratna Fiesta ST stane recimo 
da še sprejemljivih 24.630 evrov, kupec 
pa ji ceno lahko brez težav dvigne tudi 
na trideset tisočakov in več, če se igra s 
seznamom dodatne opreme.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

emisije CO2
mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

trivaljni, vrstni, turbobencinski
1.497 ccm
147 kW (200 KM)
290 Nm pri 1.600 vrt./min.
6-stopenjski ročni
6,5 s (0-100 km/h)
232 km/h
8,5 l/100 km
136 g/km
4.068 / 1.735 / 1.469 mm
1.187 kg
42 l
311 l
29.500 EUR

Tehnični podatki

Zvok trivaljnika 
je tako rezek 

in mocan, 
da vozniku 
ob vsakem 

pospeševanju riše 
širok nasmeh na 

obraz.
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Različica Touring je namreč v primerjavi s klasično 
limuzino dosti bolj uporabna in prostorna, 
hkrati pa ne izgleda nič manj atraktivno, kot 
je sicer v navadi pri karavanih, in tudi pelje se 

prav nič slabše, zato ni čudno, da velja za enega izmed 

najbolj popularnih karavanov premium razreda. Njena 
posebnost je zadnje steklo, ki se lahko odpre neodvisno 
od prtljažnih vrat in je uporabno, ko želimo v prtljažnik 
pospraviti zgolj kakšen manjši kos prtljage. Bavarci so ta 
sistem uporabili že na prvem Touringu leta 1990 in so ga 

ohranili vse do danes.
Testni primerek še posebej izstopa v grafitno črni 
barvi karoserije v kombinaciji z velikimi, 20-palčnimi 
platišči, obarvanimi v črno barvo, za katere je potrebno 
odšteti dodatnih 2.900 evrov. Kombinacija je toliko bolj 

nenavadna, ker avtomobil ni opremljen s športnim 
paketom M, temveč z bolj prestižnim Luxury Line, ki v 
osnovi zahteva doplačilo 3.470 evrov. Slednji vsebuje bolj 
umirjene odbijače, z več dodanega kroma na obrobah 
meglenk in prednjih ledvičk. Krom krasi tudi zračne škrge 

Test: BMW 520d xDrive Touring Luxury Line
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BMW-jeva petica v karavanski izvedbi velja za družinsko klasiko med tistimi, ki 
imajo malce več pod palcem že vse od leta 1990. Takrat so ji Bavarci namreč 
prvič namenili uporaben nahrbtnik, ki se je med bogatimi očeti dobro prijel.

BAVARSKA
KLASIKA



motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

emisije CO2
mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.995 ccm
140 kW (190 KM)
400 Nm pri 1.750 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
7,9 s (0-100 km/h)
222 km/h
7,8 l/100 km
129 g/km
4.942 / 1.868 / 1.464 mm
1.810 kg
66 l
570 l
86.278 EUR

Tehnični podatki

za kolesi ter kljuke in obrobe vrat. Sam bi gotovo glede 
na prestižno linijo opreme in karakter vozila (družinski 
karavan) izbral platišča v svetlem odtenku, po drugi strani 
pa so vsi kolegi hvalili črne feltne in jim prikimavali, tako 
da rek, sto ljudi, sto čudi, tukaj velja.
V notranjosti karavanske petice je že znana bavarska 
ergonomija, ki je odlična. Nagrade za napreden dizajn 
ne bo osvojila, se pa lahko pohvali z vrhunskimi materiali 
in najbolj kakovostno končno izdelavo, ki je med sveto 
nemško trojico gladko na prvem mestu. Za prestižno 
notranjost ima v največji meri zasluge temno rjavo usnjeno 
oblazinjenje z ekskluzivnimi šivi. Sedeži so sila udobni, 
seveda električno nastavljivi in ogrevani. Ne manjkajo 
niti digitalni merilniki, cel kup varnostno-asistenčnih 
pomagal, zaradi katerih testnik po avtocesti jadra skoraj 
popolnoma sam, kakor tudi ne večbarvna ambientalna 
osvetlitev in upravljanje multimedije s kretnjami. Skupaj 
ima tale testnik samo dodatne opreme za dobrih 24 
tisoč evrov. Za ta denar lahko, za primerjavo, odpeljete iz 
salona popolnoma novega 150-konjskega Golfa z bogato 
opremo R-Line.
V nosu se je vrtel najbolj prodajan bavarski dizel, in sicer 
dvolitraš z oznako 520d. V tej konfiguraciji razvija 190 
KM, ki jih na vsa štiri kolesa preko sistema xDrive pošilja 
najboljša 8-stopenjska avtomatika. Občutki glede zaloge 
moči so mešani. Slednje je sicer popolnoma dovolj za 
normalno vožnjo in tudi za tisto malce bolj dinamično, a 
ko enkrat preizkusiš trilitraša s šestimi valji, veš, da je to 
edina prava izbira za tovrsten avtomobil. Je pa res, da je 
dvolitrski stroj cenovno veliko bolj prijazen že v samem 
štartu in tudi pri vsakoletni registraciji se razlika v ceni 
krepko pozna. A kdor je pripravljen odšteti 86 tisočakov za 
520d, naj jih odšteje še nekaj več za 530d, in užitek v vožnji 
bo neprimerljivo boljši.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Če danes pogledamo po cestah in parkiriščih, kaj vidimo? V glavnem SUV-je, 

imuzine in enoprostorci počasi izumirajo. Če karoserijske oblike gledamo ločeno, 

so športni terenci lani zavzeli skoraj tretjino trga, avtomobili s prisekanim zadkom pa 

40 odstotkov trga. Druge karoserijske oblike so daleč zadaj, tudi karavanov je videti 

manj. Posebno so danes moderni športni terenci. Zelo trendovski je Volkswagen 

T-Roc, ki ogroža prodajo drugim tekmecem. Volkwagen hoče s tem modelom priti 

na sam prodajni vrh in želi v nakup prepričati kar več tisoč Slovencev.
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Test: Volkswagen T-Roc 1,6 TDI Style

NOV TREND
TUDI ZA

NAS



merilniki, odlična multimedija in številna moderna 
pomagala, od katerih jih je veliko že serijsko vključenih 
v opremo Style, še posebej pa opremo Sport. Celo 
asistenco za zastoje pozna!
Če potegnemo črto, je T-Roc osvežitev v VW-jevi paleti, 
je vozilo za danes in jutri, za današnji trend. Kakovost je 
preizkušeno nemška, vožnja lepa in ugodje v modernem 
interierju odlično. In še sosedi vas bodo opazili, da ste se 
s T-Rocom pomladili.
T-Roc zato ni poceni. Stane več kot Golf in precej več 
kot sestrična Seat Arona, ki je s 4,15 metra dolžine sicer 
nekoliko manjša. Priljubljeni osnovni dizel 1.6 TDI s 85 
kilovati oziroma 115 KM s prednjim pogonom ima ceno 
okoli 26 tisočakov.

Tekst: Matjaž Tomlje
Foto: Jan Grobelšek
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posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

5,9 l/100 km
115 g/km
4.234 / 1.819 /1.573 mm
1.395 kg
55 l
445 l
26.109 EUR

Mogoče malo pretirano, a moramo zadržano 
ocenjevati napovedi, saj je konkurenca v tem 
segmentu huda. Včasih tako zelo, da ima 
T-Roc tekmece tudi v lastni hiši, saj izhaja iz 

družinskega Golfa ali večjega Tiguana. Volkswagnu gre 
kar verjeti, saj svetovne prodajne številke govorijo same 
zase. Za novega T-Roca, športnega terenca oziroma 
predstavnika zgornjega dela SUV B-razreda, imamo v naši 
testni ekipi same pohvale. Najbrž bo prodajno uspešnejši 
od sedaj vodilnega Renault Capturja. Volkswagen ga 
promovira z dobrim dizajnom, s samosvojostjo in s 
samozavestnostjo.
O novem Volkswagnovem adutu smo že pisali, ko so ga 
razkrili. Sedaj, ko smo ga podrobno pregledali, vidimo, 
da je skoraj enakih mer kot Golf, a je vseeno B- namesto 
C-razred. In kaj ponuja novi  T-Roc? Za nepoznavalce 
najprej nekaj zmede, ko gre za njegove mere in navidezno 
precej visoko ceno. T-Roc se namreč v dolžino razteza 4,23 

metra (Golf je dva centimetra daljši), medosje je z 2,59 
metra skoraj enako Golfu, T-Roc je ob tem zajetnejši v širino 
in višino, v prtljažnik pa pospravi 445 litrov ali 65 več kot 
petvratni Golf. Te številke pojasnjujejo, da je SUV B-razreda 
lahko enako ali še bolj uporaben kot C-kombilimuzina, 
kar dodatno pojasnjujejo cene modelov, ki so večinoma 
skoraj poravnane s cenami kombilimuzin razreda višje.
In zakaj se ljubitelji Volkswagna odločajo za ta nov profil? 
Za avto brez preteklosti, torej brez pravih referenc, brez 
zvestih kupcev in še česa. Tudi za na novo popisan 
list kupci stojijo v vrstah. Volkswagnu je ta trik uspel 
že nekajkrat. Natančneje, s Touranom in Tiguanom, z 
novincema, ki sta v svoj razred zapeljala kot zadnja, že 
prvo leto prodaje pa sta se zavihtela na vrh ali vsaj med 
prvo trojico v razredu. Prav tako je s T-Rocom, ki mu 
samozavest vliva tudi izjemno obetaven razred, v katerem 
deluje. Športni terenci B-razreda so namreč še leta 2013 
prepričali manj kot štiri tisoč kupcev, dve leti pozneje 

sedem tisoč, predlanskim osem in lani že deset tisoč.
T-Roc preseneti pri voznih lastnostih; malce krajša 
medosna razdalja, čvrsta platforma in dobro podvozje 
oziroma vzmetenje pomenijo okretnost, natančno 
vodljivost in suverenost na vseh podlagah. Pri testnem 
T-Rocu je motor sicer poganjal prednji kolesi, saj za 
uporabo na asfaltnih cestah ne potrebujete štirikolesnega 
pogona. Ko smo s poizkusno vožnjo šli v ekstreme, 
je vozilo dolgo ostalo zelo stabilno, na koncu pa je 
pričakovano zdrsnil nos, ki ga z odvzemom plina lepo 
poravnamo, kot smo navajeni pri Golfu in drugih hišnih 
vozilih. Tudi vožnja po odprtih cestah ali na avtocesti je 
prijetna in zlahka dosežemo želene hitrosti, ki jih T-Roc 
premaga brez napenjanja, hrupa in večje porabe goriva.
V notranjosti T-Roca nas je pričakalo tipično znamkino 
počutje z dobrim sedenjem in odlično ergonomijo v 
modernem okolju. Pika na i so opcijski digitalizirani 

Tehnični podatki

V notranjosti 
T-Roca nas 

je pričakalo 
tipično 

znamkino 
počutje. 
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štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.598 ccm
85 kW (115 KM)
250 Nm pri 1.750 vrt./min.
6-stopenjski ročni
10,9 s  (0-100 km/h)
187 km/h



UGODEN
MESTNI
PAKET

Hyundai je v lanskem letu predstavil osveženega oziroma prenovljenega 
malčka i20 druge generacije, pri katerem bo izurjeno oko opazilo kar veliko 
sprememb. Postal je tehnološko izpopolnjen in oblikovno bolj všečen.

Test: Hyundai i20 1,25 CVVT Premium
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V osnovi še vedno ostaja 
majhen avtomobilček, ki 
za svoje štiri metre dolžine 
ponuja kar prostorno 

potniško notranjost. S prenovo je 
drugi najmanjši v Hyundaijevih 
vrstah dobil bolj moderno kaskadno 
masko, ki je bolj sorodna tistim 
iz preostalih novejših modelov, 
skupaj z njo pa so malce bolj zašilili 
še prednje žaromete, spodaj pa 
namestili bolj atraktiven odbijač, ki 
nosi tudi novi meglenki. Spremembe 
so še bolj očitne na zadku, kjer je 
dobil prenovljeni i20 popolnoma 

nov par luči, ki lahko sveti tudi v 
LED tehniki, in ima nasploh bolj 
ovalno obliko, pri čemer je največjo 
vlogo igrala premestitev registrske 
tablice iz spodnjega odbijača v 
vrata prtljažnika. Slednji s 300 litri 
prostornine ni med rekorderji, a bo 
vase spravil vse najnujnejše. Hvalimo 
tudi dvojno dno prtljažnega 
prostora.
V osnovi se v kabini ni veliko 
spremenilo, največja sprememba 

je opazna na armaturi, kjer je sedaj 
vanjo integriran 7-palčni barvni 
ekran na dotik, z navigacijo in 
vso multimedijo, tudi s podporo 
aplikacije Apple CarPlay in Android 
Auto. Na voljo so tudi nekateri 
varnostno asistenčni sistemi, 
združeni pod paketom Smart 
Sense, s katerim je bil dodatno 
opremljen testni primerek. Slednji 
prinaša tehnologije, kot so sistem 
za preprečevanje naleta, sistem za 

S prenovo je 
drugi najmanjši 
v Hyundaijevih 
vrstah dobil bolj 
moderno kaskadno 
masko, ki je bolj 
sorodna tistim iz 
preostalih novejših 
modelov.
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nadzor voznikove zbranosti in sistem 
za samodejni preklop dolgih in kratkih 
luči. Testni i20 je bil praktično naloudan 
z vso opremo, saj se je ponašal z 
najbolje založenim nivojem opreme 
Premium, ki je v primerjavi s popolnoma 
osnovnim za okoli tri tisočake dražji, a 
prinaša zares vse mogoče bonbončke, 
kot so gretje volana in sedežev, 
navigacija, samodejna klimatska 
naprava idr. Končna cena znaša še 
vedno spodobnih 14 tisočakov in 
nekaj drobiža z vključenim popustom. 
Še največja hiba avtomobila je bil 
atmosferski 1,2-litrski štirivaljnik s 
petimi prestavami, ki v močnejši 
različici ponuja 84 konjskih moči, ki 
so za mestno vožnjo sicer zadovoljive, 
slabše pa se obnesejo na avtocesti 
oziroma že takrat, ko se v avtomobilu 
vozita še kakšen sopotnik ali dva. Takrat 
mora voznik prepogosto posegati po 
ročici menjalnika in motor priganjati 
v višje vrtljaje. Ima pa zato Hyundai v 
svoji ponudbi za več dinamike željne 
še litrski, prisilno polnjeni motor s 120 
konjički, ki ima na voljo šest prestav, 
opcijsko pa si je mogoče omisliti tudi 
7-stopenjsko avtomatiko.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, bencinski
1.248 ccm
62 kW (84 KM)
121 Nm pri 4.000 vrt./min.
5-stopenjski ročni
12,9 s (0-100 km/h)
170 km/h

7,6 l/100 km
119 g/km
4.035 / 1.734 / 1.474 mm
1.055 kg
50 l
301 l
14.190 EUR

Tehnični podatki
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DIAMANT
NA

OBZORJU
Zmogljivost 

in stil sta 
perfektno 

združena v 
Sunseekerjevi 

novi kreaciji 
76 Yacht, ki na 

račun svoje 
vpadljive 

silhuete 
izgleda kot 

diamant 
na obzorju, 

ki zahteva 
pozornost 

vsakega, ki ga 
uzre.

Sunseeker 76 Yacht
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Privlačni model 76 Yacht je najnovejši član 
ekstravagantne linije Yacht največjega 
britanskega proizvajalca plovil Sunseeker, ki je 
tudi pri stvaritvi sveže zarisanega lepotca ostal 

zvest svoji pionirski filozofiji stalnega iskanja nečesa 
novega, drznega in drugačnega.
23-metrska flybridge jahta je sicer naslednica zelo 
uspešne, a malo bolj zadržane 75- in 73-ice, ki sta z več 
kot 100 prodanimi primerki predstavljali pomemben 
steber znamkine prodaje. Novinka namerava 

nadaljevati z uspešno zgodbo, saj so jo oborožili s celo 
paleto izboljšav, med katere štejemo tudi radikalno 
preoblikovano nadgradnjo na daljšem in sodobno 
zasnovanem ladijskem trupu, s katerimi želi povsem 
odpihniti svoje tekmece.
76 Yacht očara že na prvi pogled s svojimi velikanskimi 
okni, ki zagotavljajo dramatičen vizualni podpis, hkrati 
pa goste razvajajo s čudovitimi, skoraj 360-stopinjskimi 
razgledi po horizontu. Kljub dovršeni estetiki glavnega 
salona, kjer domujejo kar tri udobne zofe, jedilnica za 

osem oseb, ladijska kuhinja in krmilna postaja, vse odete 
v spokojne naravne odtenke, ki jih razblinjajo detajli 
turkizne, se bo večina dogajanja odvijala zunaj. Da bo 
sproščanje oziroma zabava resnično na nivoju, so pri 
Sunseekerju omogočili precej impresivno personalizacijo 
prostora, ki bo zadostila vsem željam in potrebam. 
Bodoči kupci bodo tako lahko prostoren flybridge s 
kokpitom in z barom založili še z jacuzzijem, tam shranili 

svoj jet-ski ali pa se odločili za dodatne ležalnike. Teh je 
sicer že v osnovni konfiguraciji ogromno; skupno bo na 
usnjenih ležalnih površinah flybridga, krme in premca 
sonce lahko božalo vsaj deset oseb. Mnoge od teh so 
zaradi priročnosti opremljene tudi z mizo, kamor bodo 
gostje lahko odložili svoj koktejl ali lahko kosilce, ki ga 
bo pripravil eden izmed treh članov posadke. Toliko jih 
namreč lahko poleg premožnih srečnežev biva na jahti, 

‘‘Estetsko dovršen 
salon je odet v 

spokojne naravne 
odtenke, ki jih 

razblinjajo detajli 
turkizne.
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Bigg R
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ki v svoji srčiki skriva štiri izjemno luksuzne kabine, od 
katerih je za doseg maksimalne zasebnosti prav vsaka 
oskrbljena z lastno kopalnico. Očarljiv ambient vrhunec 
doseže v suiti lastnika, kjer je vsaka podrobnost umeščena 
z razlogom. Toplina svetlega lesa in bež posteljnine je 
ponovno kombinirana z raznolikimi odtenki modre, 
ki krasno zasijejo s pomočjo naravne svetlobe, ki v 
spektakularni prostor priteka v zajetnih količinah.
Odličen britanski paket vrhunskega stila in izjemne 

prostornosti nadgrajuje navdušujoča zmogljivost, s 
pomočjo katere bo nova Sunseekerjeva jahta zagotovo 
postala ena uspešnejših predstavnic svojega razreda. 
Dvanajstvaljna motorja MAN bosta namreč ob izbiri 
močnejših 1.550-konjskih različic ogromno plovilo z 
veliko mero odzivnosti in brez večjega napora pognala 
do najvišje hitrosti 32 vozlov.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

bigg-r.com
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Z dirko v Albert Parku v Melbournu se je začela 70. sezona Formule 1. Že na petkovih 
prostih treningih, še bolj pa na sobotnih kvalifikacijah, so bili mnogi presenečeni 
nad odličnimi časi Mercedesa, ki sicer na uradnih testiranjih v Barceloni pred nekaj 
tedni ni izstopal. Nemci so očitno zelo dobro opravili svoj testni program in z dobro 
predstavo presenetili vse, še posebej Ferrari, ki si je po odličnih časih v Barceloni 
obetal precej več kot 3. mesto Vettla in 5. mesto Leclerca na kvalifikacijah. Prva 
vrsta je pripadla Mercedesu, Hamiltonu pred Bottasom.

B ot tas   
s     p o p o l n o 
d i rko     d o    zm ag e

F1 - VN Avstralije
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Sebastian Vettel
Ferrari

Charles Leclerc
Ferrari

Kevin Magnussen
Haas

7.

8.

9.

Valtteri Bottas
Mercedes

Lewis Hamilton
Mercedes

Max Verstappen
Red Bull Racing

Nico Hulkenberg
Renault

Kimi Räikkönen
Alfa Romeo Racing

Lance Stroll
Racing Point

4. 

5.

6.

1. 

2.

3.

Rezultati VN Avstralije:

prečkal dobrih 20 sekund pred Hamiltonom, šele na 
četrtem in petem mestu sta pristala Ferrarija, Vettel pred 
Leclercom, ki bi Vettla verjetno tudi prehitel, vendar mu 
je moštvo sporočilo, da mora ostati za Vettlom. Odlično 
šesto mesto je osvojil Magnussen s Haasom, do točk pa 
so prišli še Hulkenberg, Räikkönen in Stroll. Zadnjo točko 
je z desetim mestom osvojil povratnik v Formulo 1, Rus 
Daniil Kvjat s Torro Rossom, ki je odbil vse napade Red 
Bullovega dirkača Pierra Gaslyja, ki je eno od razočaranj 
uvodne dirke sezone. Slabo predstavo je prikazal drugi 
povratnik v F1, Robert Kubica. Resda je Williamsov 
dirkalnik vse prej kot konkurenčen, a Poljak je zaostal cel 
krog za moštvenim kolegom Georgem Russelom.
Valtteri Bottas tako Melbourne zapušča z maksimalnim 
izkupičkom 26 točk, saj je letos stopilo v veljavo pravilo, 
da najhitrejši krog na dirki prinese 1 točko, seveda če je 
dirkač uvrščen med deseterico. Poleg suverene zmage 
Bottasa je letošnjo prvo dirko sezone zaznamovala tudi 
žalostna novica, da je v četrtek pred dirko nenadoma 
umrl dolgoletni direktor dirk Formule 1 in ena od 
nepogrešljivih oseb v paddocku Charlie Whiting.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

Tudi na dirki ni bilo pretirano drugače. Odločilen 
trenutek se je zgodil na štartu, ko je Valtteri 
Bottas švignil mimo Lewisa Hamiltona in se 
odpeljal naprej. Za Hamiltonom so se zvrstili 

Vettel, ki je v prvem ovinku odločno dal vedeti Leclercu, 
kdo je prvi dirkač moštva, saj ga je kar malce na trdo 
izrinil na travo, Verstappen in že omenjeni Leclerc.
Obilo smole je na domači dirki spet imel novi dirkač 
Renaulta Daniel Ricciardo. Ob prehitevanju na štartu je 
zapeljal na travo, poškodoval sprednji del dirkalnika in 
tako moral že v prvem krogu na menjavo sprednjega 
stabilizatorja. Tudi nadaljevanje dirke mu ni prineslo 
ničesar dobrega in še pred polovico dirke je zapeljal v 
garažo in odstopil.
Postanki v boksih niso prinesli ničesar pretresljivega, le 
da je Bottas svojo prednost še povečal. Izmed najboljših 
sta v bokse najprej zapeljala Vettel in krog kasneje 
Hamilton, kar verjetno ni bila najboljša odločitev. Bottas 
in Verstappen sta gume menjala 10 krogov kasneje. 
Verstappen je hitro ujel Vettla in ga tudi mojstrsko 
prehitel. Kazalo je, da bo napadel tudi Hamiltona na 
drugem mestu, a do resnega napada ni prišlo. V lovu na 
Hamiltona je enkrat celo zletel s steze na travo in morda 
se je tudi zaradi tega odločil, da svoj dirkalnik s Hondinim 
motorjem varno in zanesljivo pripelje do stopničk. To so 
prve stopničke za Hondo po letu 2008 in tretjem mestu 
Rubensa Barrichella v Silverstonu. Bottas je ciljno črto 
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DIRKA
PREOBRATOV
HAMILTONU

Dirka za Veliko nagrado Bahrajna je prinesla novo zmago Mercedesa. Pod 
reflektorji je dirko sredi puščave dobil Britanec Lewis Hamilton in se tako 

veselil 74. zmage v karieri. Drugi je bil njegov moštveni kolega Valtteri Bottas, 
ki ostaja v vodstvu v skupnem seštevku, tretji pa Charles Leclerc s Ferrarijem. 

Ta je bil na pragu svoje prve zmage v karieri, a je 11 krogov pred koncem 
naletel na težave z dirkalnikom in iz varnega vodstva padel na tretje mesto.

F1 - VN Bahrajna



Max Verstappen
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Rezultati VN Bahrajna:

Prvi postanki v boksih so prinesli menjavo na drugem 
mestu. Vodilni Leclerc in tretji Hamilton sta v bokse zavila 
istočasno, Vettel pa krog kasneje, a je iz boksov pripeljal 
za Hamiltonom. Britanec je že po nekaj krogih po radijski 
zvezil tožil nad hitro obrabo gum in Vettel se mu je hitro 
začel približevati. V 23. krogu ga je brez težav prehitel 
in kazalo je na dvojno zmago Ferrarija. A po drugih 
postankih v boksih so se stvari obrnile na glavo.
Najprej sta za adrenalin poskrbela prav Vettel in Hamilton, 
ki sta prikazala izjemen dvoboj za drugo mesto. Dobil ga 
je Hamilton, Vettel pa se je pri tem še zavrtel. Ob tem mu 
je v istem krogu nenadoma odpadlo sprednje krilce in 
po postanku v boksih se je znašel na osmem mestu.
A prava drama se je začela 11 krogov pred koncem. 
Vodilni Leclerc je svojemu moštvu sporočil, da izgublja 
moč motorja in prednost pred Hamiltonom se je hitro 
začela topiti. Leclerc je izgubljal tudi po šest sekund na 
krog in v 48. krogu je Lewis Hamilton prevzel vodstvo, ki 
ga do konca ni izpustil iz rok, čeprav so se tudi pri njemu 
začele pojavljati težave z menjalnikom. Šest krogov 
kasneje je mimo Ferrarijevega dirkača prišel tudi drugi 
Mercedesov dirkač Valtteri Bottas. Ko je že kazalo, da 
bo mimo nesrečnega Leclerca švignil tudi Verstappen 
in zasedel tretje mesto, se je mlademu dirkaču Ferrarija 
vendarle nasmehnila sreča. Namreč tri kroge pred 
koncem sta v prvem zavoju eden za drugim odstopila 
oba dirkača Renaulta. Najprej se je pokadilo iz zadka 
dirkalnika Nica Hülkenberga, v naslednjem trenutku pa 
je sredi zavoja odpovedal še dirkalnik Daniela Ricciarda. 
Ker delavci ob progi niso uspeli umakniti Ricciardovega 
dirkalnika, je na stezo zapeljal varnostni avto. Ta je na stezi 
ostal do konca, tako da se vrstni red ni več spremenil. 
Namesto dvojne zmage Ferrarija, so se dvojne zmage 
veselili pri Mercedesu. Prve stopničke v karieri pa je s 

Drugo dirko sezono je najbolje začel Sebastian 
Vettel, ki je iz drugega štartnega mesta 
odlično štartal in se prebil pred Leclerca, ki je 
dobil sobotne kvalifikacije. Dober štart je spet 

uspel Bottasu, ki je prehitel Hamiltona in Leclerca, a je 
mladi Monačan hitro prišel nazaj na drugo mesto in se 
spustil v lov na Vettla. Tokrat moštvenih ukazov ni bilo 
in v šestem krogu je Leclerc prehitel Vettla in si začel 
nabirati prednost. Medtem je na tretje mesto prišel 
Lewis Hamilton, v boju za peto mesto pa sta se zapletla 
Max Verstappen in Carlos Sainz. Krajšo je potegnil Sainz, 
ki si je ob trku poškodoval sprednje krilce in moral na 
predčasen postanek v bokse.
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tretjim mestom dosegel Charles Leclerc, ki je dobil tudi 
točko za najhitrejši krog. Četrti je bil Max Verstappen, na 
petem mestu pa je dirko končal Sebastian Vettel. S šestim 
mestom je prve točke v karieri osvojil mladi britanski 
talent Lando Norris z McLarnom, točke so osvojili še Kimi 
Räikkönen, Pierre Gasly, Alexander Albon, ki se je prvič 
uvrstil med deseterico, in Sergio Perez.
Zanimiva dirka v Bahrajnu napoveduje izjemno 
nadaljevanje v Šanghaju. Velika nagrada Kitajske bo 
1000. dirka v zgodovini Formule 1 in obeta se izjemen 
spektakel.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

“Charles 
Leclerc je bil 

na pragu svoje 
prve zmage 

v karieri F1, a 
je naletel na 

težave.”



Nova motociklistična sezona z drugačnimi postavitvami dirkačev v nekaterih 
ekipah se je začela in se na prvi preizkušnji, tako kot lani, končala z zmagovalcem 
Andreo Doviziosom. A zmaga italijanskega dirkača je bila nekaj časa pod 
vprašajem, saj se je večina tovarniških moštev pritožila, ker naj bi mu do zmage 
pomagala krilca, nameščena na spodnjem delu motocikla. Komaj se je začelo, 
pa je med moštvi že zavrelo in zadišalo po prepiru.

Dovi prviC
zaustavil 
Marqueza, 
DrugiC Mu ni 
uspelo
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MotoGP - VN Katarja in Argentine
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Po dirki za VN Katarja, ki je bila na sporedu 10. 
marca, je komisija prvenstva razreda motoGP, 
ki jo sestavljajo Freddy Spencer, Bill Cumbow 
in Ralf Bohnhorst, prejela pritožbo Aprilie, 

KTM-a, Honde in Suzukija. Moštva so se pritožila zaradi 
domnevnih aerodinamičnih pripomočkov, ki so jih 
uporabljali Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci in Jack 

Miller, dirkači moštva Ducati. Komisija je takoj po dirki 
pritožbe moštev zavrnila in naslovila na FIM, ki ima za 
te primere posebno komisijo, ki jo sestavljata Stuart 
Higgs in Cesario Samarita. Po pravilniku sta omenjena 
komisarja primer predala pritožbenemu sodišču, ki 
deluje znotraj mednarodne motociklistične zveze 
in je povsem neodvisen organ. Ta pa je v torek, 26. 
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marca, ovrgel namigovanja, da krilca zagotavljajo boljši 
oprijem sprednjega kolesa in potrdil, da služijo zgolj za 
hlajenje zadnje gume. Tako ostaja zapisano, da je dirko 
za VN Katarja v razredu motoGP dobil Dovizioso pred 
Marquezom in Crutchlowom. Na dirki je s sedmim 
mestom razočaral Viñales. Katalonec je bil za mnoge prvi 
favorit na dirki v Losailu, potem ko je bil najhitrejši na 

predsezonskih testiranjih in nato še v kvalifikacijah, je na 
koncu pogorel. Tudi novinec pri Hondi, nekdanji svetovni 
prvak Jorge Lorenzo, bo skušal konec tedna v Katarju čim 
prej pozabiti, saj je na treningih večkrat padel, na dirki pa 
je bil daleč zadaj na 13. mestu. Presenetil je Rossi, ki je iz 14. 
mesta poskočil na peto in se iz ozadja prebil med vodilne, 
pa moštvo Suzukija z Alexom Rinsom, ki je s četrtim 

Dirko za VN 
Katarja je 
dobil Italijan 
Dovizioso pred 
Marquezom in 
Crutchlowom.’’

‘‘



- tehnologija najnovejše generacije nemškega proizvajalca Christ
- 6 krtač iz mehkega tekstila
- Jet Stream predpranje s 40 visokotlačnimi šobami
- trojno sušenje
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mestom opozoril nase in napovedal pohod Suzukija v 
ospredje, kar je z osmim mestom potrdil tudi novinec 
Joan Mir. Rinsu je uspel dober rezultat s Suzukijem tudi 
na drugi dirki sezone za VN Argentine, na kateri je slavil 
Marc Marquez, po tem ko je osvojil 53. najboljši startni 
položaj v razredu motoGP, skupno že 81. v karieri, in na 
dirki tekmece porazil za 9,816 sekunde ter zadnji ovinek 
odpeljal celo v stoječem položaju. Prepričljivo je vodil 
od starta do cilja in si z zmago prislužil vodilni položaj v 
svetovnem prvenstvu, s štirimi točkami prednosti pred 
Doviziosom in tretjim Rossijem, ki zaostaja za 14 točk. 
Valentina Rossija je v zadnjem krogu ugnal Dovizioso 
in stopil na drugo stopničko ter tako prekinil črni niz, ki 

je trajal vse od lanske julijske dirke v Nemčiji, obenem 
pa zabeležil že 23. obletnico svojega prvega nastopa 
na dirki za grand prix, ko je leta 1996 prvič nastopil na 
dirki v Maleziji v razredu 125cc in zabeležil šesto mesto. 
Po letih veteran, a po srcu izredno borben in zagnan, 
ostaja Valentino Rossi stari mačkon med podmladkom, 
ki jim vseskozi diha za ovratnik. Da leta niso ovira, nam 
je že večkrat dokazal in ponovno bo imel priložnost na 
naslednji dirki, ki bo na sporedu 14. aprila.

Tekst: Janez Papež, Matjaž Simčič
Foto: ISC


