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Pomlad, čas prebujenja in novega navdiha. Letni
čas zaljubljenih in nas, ki smo zaljubljeni v svetlečo
pločevino. Ravno zdaj v času novih inspiracij
razmišljamo o novem prebujenju in seveda o novem
postavnem loščenemu lepotcu pred hišo. In vsak
drugi znanec me sprašuje, kakšen avto kupiti. Odgovor
ni enostaven. Najprej vprašam, zakaj kupuje novi
avto? Zakaj ga potrebuje? Večino avtomobilov danes
kupimo iz enostavne potrebe po transportu ljudi od
točke A do točke B. Tukaj je odgovor popolnoma
jasen. Rabite vozilo srednjega razreda, ki je uporabno
in cenovno konkurenčno. Če prevozite do 30
kilometrov dnevno in z njim ne potujete na daljše
razdalje, si kar takoj omislite električno vozilo, saj je to
danes realnost. Ko govorimo o tipu vozila, predlagam
da se odločite za model SUV. To ni terenski avtomobil,
to je praktično limuzina, ki so jo oblikovalci posadili na
visoke pete. Avto je dvignjen in vozniku pričara dober
pregled na cesto in veliko mero samospoštovanja.
Temu pritrjujejo tudi prodajne številke, saj SUV-ji zdaj
zasedajo prvo mestu v prodaji. Če se vozite na daljše
razdalje, električni avto v tem trenutku še ne bo pravšnji
in se raje odločite za varčen bencinski motor. Glasni in
umazani dizel je iz mode. No, pa smo pri svetovanju,
katero znamko kupite. Predlagam da tisto, ki vam je
pri srcu, v katero se zaljubite. Avtomobil, ki vam je
enostavno všeč. Seveda je treba razmišljati tudi o tem,
kako čez nekaj let avto prodati. Če se boste odločili
za avto srednjega razreda modela SUV, ne boste imeli
nikakršnih težav ob prodaji vozila. Sam sem ravno te
dni zlahka preko spletne strani avto.net prodal tri leta
star Hyundai Tucson v nekaj dneh in po pošteni ceni,
prav brez vsakih težav.
Vendar vsi ne potrebujejo avtomobila za uporabo kot
transportno sredstvo. Poslovneži in vplivneži kupijo
avtomobil kot statusni simbol. Na pokrovu motorja se
mora bleščati trikraka zvezda, štirje krogi ali modrobeli propeler. Niso vsi direktorji taki kot lastnik Ikee, ki
se vozi s starim volvom karavanom. Prvič, ker je švedski,
in drugič, ker je uporaben, in kot star amortiziran in
praktično brez prodajne vrednosti.
Nešteto mladih sanja o sanjskih avtomobilih, ki jih
bodo enkrat kupili ali mogoče nikoli. Največ bo
takih, ki jim sreča ne bo mila, saj je sanjačev preveč,
srečnih okoliščin pa malo, podobno kot na loteriji.
Meni je bila sreča mila in v mladosti sem si kupil vsa
ta sanjska vozila, tako da sem danes pomirjen in mi
ni treba fantazirati o presežkih iz Modene, Stuttgarta
ali Sant'Agate Bolognese. Pa še nekaj! Srečen si ko tak
avto kupiš, še bolj srečen pa, ko ga prodaš!

Srečen si ko tak avto kupiš,
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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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Toyota Corolla

Volkswagen T-Cross
VW svojo ponudbo dopolnjuje z najmanjšim križancem
T-Cross, za katerega pri slovenskem uvozniku načrtujejo,
da bodo do konca leta na ceste poslali 1.600 primerkov.
Na prvi pogled od spredaj se zdi, da so oblikovalci
le pomanjšali svojega največjega Touarega in ga
poimenovali T-Cross. Že res, da si slednji z njim deli
osnovni dizajn prednje maske, a ima vseeno veliko
unikatnih elementov, ki ga ločijo od preostalih hišnih
modelov. Tako lahko spredaj vidimo meglenki, ki sta
elegantno integrirani v črn dekorativni pas v spodnjem
odbijaču. Povsem samosvoj in unikaten je zadek vozila,
kjer se čez celotno širino prtljažnika razprostira odsevnik,
ki povezuje nov dizajn LED luči v obliki črke C, optično pa
zaradi dodanega črnega pasu zadek deluje še bolj široko.
Stranska linija je tipično SUV-jevska, z velikimi koloteki in
zaščitno črno plastiko. Sicer T-Cross temelji na osnovi
modela Polo, od katerega je malenkost daljši, širši in višji.
Notranjost je v osnovi že poznana iz večjega T-Roca, so
pa pri T-Crossu na voljo številni dekorativni elementi v
živih barvah. Popolnoma nov je volanski obroč, ki se bo
v prihodnje znašel tudi v preostalih VW-jevih modelih.
Prostornina prtljažnika znaša 385 litrov, kar naj bi bilo
največ med konkurenti. V samem vrhu svojega razreda
je T-Cross tudi na področju varnostno-asistenčnih
sistemov, od katerih jih veliko nudi že serijsko.
Z začetkom prodaje je na voljo zgolj eden motor v
dveh konfiguracijah, in sicer 1.0 TSI z močjo 90 KM in
ročnim menjalnikom s petimi prestavami ter močnejši,
115-konjski, ki je v osnovi sparjen s šeststopenjskim
ročnim, ki ga je mogoče skombinirati tudi s samodejnim
menjalnikom DSG. Štirikolesnega pogona v ponudbi ne
bo, za ljubitelje dizlov pa bo kasneje v ponudbi 1,6 TDI z
močjo 95 KM, pri katerem bo prav tako na voljo opcija
DSG-ja. Cene se začnejo pri 15.990 evrih za vstopni
model in po ceniku sežejo vse do 22 tisoč evrov, brez
upoštevajočih dodatnih opcij.
6 Avto+šport

Toyota Corolla se lahko pohvali z nazivom najbolje
prodajanega avtomobila na svetu. Prva generacija je bila
predstavljena že davnega leta 1966, od takrat pa so jih
širom sveta prodali že kar 46 milijonov. Tokrat je na vrsti
12. generacija in da bi zadovoljili čim širši spekter kupcev,
so avtomobili v Evropi ponovno na voljo v vseh treh
karoserijskih izvedenkah, in sicer kot hatchback, sedan in
karavan. V novi generaciji Corolle želijo Japonci močno
zaigrati na čustva kupcev, o čemur priča njen atraktiven,
futurističen, prav nič kaj dolgočasen oblikovalski slog.
Zunanje linije so ostre, k izstopajočemu izgledu pa
doprinesejo ozki žarometi, ki serijsko svetijo v tehniki
LED, široki koloteki, nižje težišče in krajša previsa.
Velik napredek je storjen v notranjosti, kjer je v ospredju
minimalizem brez nepotrebnih stikal. Delovno okolje
je zelo urejeno, vse funkcije vozila je mogoče upravljati
preko 8-palčnega osrednjega zaslona na dotik, pod
njim pa so elegantno integrirana majhna stikala za
upravljanje klimatske naprave. Na voljo je opcijski barvni
head-up zaslon v velikosti kar 10 palcev ter velik zaslon
med dvema analognima merilnikoma.
Prvič sta na voljo dva hibridna pogona, šibkejši z oznako
1.8 hybrid in močjo 122 KM ter bolj dinamični 2.0, ki
premore 180 konjskih moči. Vožnja na popolno elektriko
je mogoča do hitrosti 115 km/h, seveda ob t. i. jadranju, ob
močnejšem pritisku na stopalko za plin pa se samodejno
aktivira bencinski motor. Dizla v ponudbi ne bo, bodo
pa kupci lahko izbrali enega izmed klasičnih štirivaljnih
bencinarjev. Prvi, z 1,2 litra prostornine, bo razvil 116 KM,
drugi, 1,6-litrski, pa 132 KM. Cene se začnejo pri 18.200
evrih za osnovno bencinsko izvedenko hatchback,
karavan bo dražji za 900 evrov, sedan pa bo na voljo od
17.900 evrov naprej. Vstopna cena za hibridno izvedenko
hatchbacka bo znašala 21.600 evrov, na vse cene pa
lahko pričakujete še 2.600 evrov popusta, pri sedanu pa
kar okrogle tri.
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Porsche Driving Experience 2019
Vsako leto na sončno stran Alp pripelje karavana
elitnih Porschejevih modelov v sklopu turneje
Porsche Driving Experience, ki ponuja nepozabno
vozno izkušnjo že obstoječim lastnikom,
potencialnim kupcem in tudi nam novinarjem.
Tako smo se ponovno zbrali ob golf igrišču v
Arboretumu Volčji Potok, kjer so nas čakali raznoliki
Porschejevi modeli, z novim 911, z interno oznako
992 na čelu. Slednja sta bila dva, oba v divji rumeni
in zeleni barvi, vsak v eni skupini, v kateri smo
se klasično razporedili s pomočjo kovanca. Ena
skupina je imela v konvoju poleg novega 911 še
Cayenna S, Macana S, Panamero GTS in Caymana
718 v odbiti plavi barvi, druga pa vstopni model
Boxster, legendarni 911 Turbo S, Macana S in

Cayenna Turbo s 550 konjskimi močmi.
S petimi vozili v konvoju, na čelu je bil instruktor v
Cayennu, smo se tako odpravili na road trip skozi
Tuhinjsko dolino, kjer smo se presedali med zgoraj
omenjenimi vozil. V naši skupini smo tako že drugo
leto zapored preizkusili surovo moč ikone 911 v
različici Turbo S, prestiž prostornega in agilnega
Cayenna Turbo in še boljšega, kar se lege na cesti tiče
za razred SUV, Macana S. Seveda smo sedli tudi za
volan novega 911 v divji zeleni barvi v različici Carrera
4S, kar pomeni, da je imel pogon na vsa štiri kolesa.
450 konjev dostavlja v najnovejši reinkarnaciji in ima
prvič v zgodovini zadnji kolesi za colo večji kot prednji
- spredaj so 20-palčna, zadaj pa kar 21. Do stotice se
izstreli v 3,7 sekunde, končna hitrost pa znaša preko 300
km/h. Ikona je po novem v primerjavi s predhodnikom
daljša in občutno širša in se ponaša z bolj retro zunanjim
oblikovanjem, medtem ko v notranjosti vozila prednjači
digitalizacija z vsemi naprednimi asistenti in s potrebnimi
funkcijami. Kljub poplavi digitalnega pridiha, so osrednji
števec z obratomerom ohranili v klasični, analogni obliki
s pravo iglo, pri čemer bo pravim puristom zaigralo srce.
Pot smo nadaljevali do Vranskega, kjer smo se preselili
na avtocesto in se odpravili nazaj v Volčji Potok, kjer je
več kot milijon vreden konvoj z več kot 4.500 konjskimi
močmi že nestrpno pričakovala popoldanska ekipa
novinarjev.
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Posebna serija vozil Opel 120 let
Opel sodi med avtomobilske proizvajalce z najbogatejšo
tradicijo na svetu. Leto 2019 je jubilejno, saj so avtomobili
te znamke na trgu že kar 120 let. Sophie Opel je prisluhnila
nasvetu sinov Carla, Wilhelma in Friedricha ter se leta 1899 –
štiri leta po smrti ustanovitelja podjetja Adama Opla – odločila,
da bodo začeli s proizvodnjo avtomobilov. Kar se je začelo v
garaži v Rüsselsheimu na Majni s 65 ročno izdelanimi vozili
Opel Patentmotorwagen ‘System Lutzmann’, je že dolgo nazaj
preraslo v masovni fenomen z več kot 70 milijoni izdelanih
avtomobilov doslej. Že od začetka je bilo Oplovo vodilo
izdelovati avtomobile kar se da učinkovito in tako zagotoviti, da
bodo dostopni širši javnosti.
120-letnico avtomobilov Opel proslavlja s posebno serijo vozil
Opel 120 let, v katero so vključili svoje najbolj prodajane modele:
Corso, Astro, Crosslanda X, Grandlanda X, Mokko X in Insignio. Ti
so tako opremljeni z vrsto inovativnih tehnologij, prav tako pa
jih odlikujejo oblikovni poudarki s posebnimi stilskimi elementi.
Najbolj popularne opcije dodatne opreme s področja sodobnih
tehnologij, udobja in dizajna so združene v posebne atraktivne
pakete, ki so kupcem na voljo do 35 odstotkov ugodneje. S
tem Oplova serija 120 let v najboljši meri ponazarja vrednote
blagovne znamke, ki jo odlikujejo nemški inženiring, oblikovna
zanimivost in dostopnost inovativnih tehnologij.
Poleg predstavitve posebnih modelov slovenskim medijev
so pri Oplu izkoristili to priložnost za najavo nove sezone
slovenskega relija in njihove ekipe, ki bo tudi letos vozila pod
okriljem Opel Slovenija. Vsi zainteresirani so imeli priložnost
posebnega doživetja – taxi vožnje v vznemirljivem modelu
Adam R2 z aktualnim prvakom divizije 2, voznikom Timom
Novakom.

Prepustite se zvoku in sliki
Nova BRAVIA OLED AG9, s slikovnim procesorjem X1 Ultimate
in Acoustic Surface Audio+. Izjemno realistična kakovost slike
združena s kinematografskim zvokom za resnično doživetje televizije.

A. C. S., d.o.o. • Ljubljana, Celovška cesta 108
tel. 01/5001587 • e-pošta: info@acssony.si
www.acssony.si
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NOVOSTI
Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC
Mercedesov CLA je zaživel v vroči preobleki 35 4MATIC, ki predstavlja novo točko vstopa v svet razburljivih vozil AMG, ki
bo zanimiva predvsem za mlade. Štirivratni kupe si tehnologijo deli z razredom A iz Affalterbacha, a temu dodaja drznejši
dizajn in pametnejšega asistenta MBUX. Za pravo mero zabave skrbi 2,0-litrski štirivaljnik s 306 konjički, ki ga dopolnjujejo
AMG-jevo vzmetenje in izpušni sistem, športni vozni programi in visokozmogljive zavore. Moči, ki se razporeja na vsa
štiri kolesa preko 7-stopenjskega avtomatika s kratkimi hodi, je dovolj, da CLA 35 4MATIC do stotke poleti v 4,9 sekunde.

Land Rover Discovery Landmark Edition
Svet je ultimativnega SUV-ja za velike družine - Land Rover Discoveryja, ki združuje terenske sposobnosti z vsestranskostjo
sedmih sedežev, spoznal leta 1989 na frankfurtski razstavi pločevine, od takrat pa se je britanski orjak prodal v 1,7 milijonih
enot. Sedaj je v poklon svojemu 30. rojstnemu dnevu in trem desetletjem avantur zaživel v posebni verziji Landmark
Edition, ki prinaša nadgrajene zmogljivosti in subtilne stilne spremembe. Za osnovo so pri Land Roverju vzeli stopnjo
opreme SE in paket Dynamic Pack, ki vključuje opaznejši prednji odbijač in črno masko hladilnika. Tem poudarkom so
dodali značke z napisom Landmark, panoramsko streho in 20-palčna platišča.

Subaru Outback
Pri Subaruju so predstavili že šesto generacijo svojega Outbacka, namenjenega avanturistom, ki želijo osvojiti tudi na
najbolj skrite kotičke našega planeta. Japonsko terensko vozilo je grajeno na znamkini globalni platformi, ki zagotavlja
povečano varnost kot tudi manj hrupa in vibracij v kabini. Novi Outback obljublja odlično mešanico SUV zmogljivosti
in dinamične vožnje na račun štirikolesnega pogona, aktivnega prilagajanja navora, funkcije za nadzor vožnje po hribu
navzdol in oddaljenosti od tal v višini 22 centimetrov. Prvič po letu 2009 bo Outbacka mogoče opremiti s turbopolnjenim
motorjem, ki iz 2,4-litrske prostornine razvija 260 konjskih moči. Na voljo bo tudi prosto dihajoča različica s 182 KM, obe
pa bosta sparjeni z brezstopenjskim menjalnikom. Paket dopolnjuje povsem novo vzmetenje, ki je lažje in bolj odzivno.
Outbacka bo mogoče izbrati v več oblikovnih paketih, od katerih je debi doživela različica Onyx Edition XT, ki prinaša
unikatne črne elemente zunanjosti, 18-palčna platišča in ekskluzivno dvobarvno kabino, kjer je v ospredju radodaren
11,6-palčni na dotik občutljiv zaslon.

Aston Martin Rapide E
Prvi električni Aston Martin - Rapide E, ki je debi doživel na avtosalonu v Šanghaju, je baziran kar na platformi bencinskega
brata in bo za premikanje uporabljal 800-vatno litij-ionsko baterijo s kapaciteto 65 kWh, ki je obdana z ohišjem iz karbona
in kevlarja. Ta leži na mestu, kjer pri klasičnem Rapidu domujejo veličastni 6,0-litrski dvanajstvaljnik, menjalnik in rezervoar
za gorivo. Paket baterij poganja dva električna motorja, nameščena na zadnjemu kolesnemu paru, ki generirata kar 602
konjski moči in 950 Nm navora, s čimer bo Rapide E najzmogljivejši predstavnik svoje modelne družine. Njegov doseg bo
ob tem znašal 322 kilometrov glede na cikel WLTP; ob spraznenju bo preko hitre polnilnice AC mogoče baterijo napolniti
v treh urah. Kot se spodobi za Aston Martina, bo tudi električar zmožen pohvalnega pospeševanja in najvišje hitrosti; do
100 km/h bo poskočil v štirih sekundah in naprej vlekel vse dokler digitalni cager ne bo pokazal številke 250.
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Volkswagen ID. ROOMZZ
V največjem kitajskem mestu Šanghaju je premiero doživel Volkswagnov najnovejši koncept ID. ROOMZZ, ki izraža jasno
pripadnost proizvajalčevi elektrificirani družini ID. Njegova serijska različica bo v letu 2021 sprva lansirana na kitajski trg v
obliki prostornega SUV-ja s tremi vrstami sedežev, ki bo namenjen družinam in prevozu poslovnežev. Posebnost modela
so drsna vrata, ki se odpirajo navzven in nato potekajo vzdolž stranske linije ter tako omogočajo izredno enostaven
vstop in izstop iz vozila. ID. ROOMZZ-a poganjata dva električna motorja z 225 kW, ki moč pošiljata na vsa štiri kolesa.

Renault EZ-FLEX
Obseg prevoženega blaga naj bi se do leta 2050 povečal za štirikrat in v okviru teh napovedi je Renault lani predstavil
svoje videnje dostave v urbanem okolju okrog leta 2030 z električno, z avtonomno in s povezljivo študijo dostavnika
EZ-PRO. Sedaj nadaljuje priprave na prihodnost s konceptom brezemisijskega lahkega gospodarskega vozila z imenom
EZ-FLEX, ki je zasnovano za trajnostno urbano mobilnost in učinkovito dostavo v mestnem okolju. Kompakten in okreten
dostavnik predstavlja nov pristop k bolj celovitem spoznavanju izzivov dostave do vrat v današnjem času in prihajajočih
letih. Da bi te dodobra razumeli, bodo EZ-FLEX posojali raznim poklicnim uporabnikom v Evropi.

Genesis Mint
Hyundaijev luksuzni podaljšek Genesis, ki je zaživel pred štirimi leti, je na nedavnem newyorškem avtomobilskem salonu
predstavil svojo videnje prestižnega mestnega potovalnika, ki bi bil popoln dodatek urbanemu življenjskemu stilu.
Skupni napori oblikovalskih studiev v Evropi, Aziji in Severni Ameriki je so se rezultirali v zasnovi premijskega malčka
klasičnih dimenzij in minimalističnega dizajna. Organske linije, podkrepljene z zeleno mat barvo, na nov nivo popeljejo
luči, ki so tako spredaj kot zadaj povezane s tanko svetilno pasico, ki povečuje prezenco vozila na cesti. Tudi futuristična
kabina, kjer kraljujeta luksuzno rjavo usnje in impozanten volan, je povsem izčiščena in zaradi poudarka na vsakodnevni
uporabnosti nudi veliko prostora in udobja. Dvosedežna študija Mint je doma v mestu, zato je zelo okretna in zamišljena
z brezemisijskim pogonom, ki je zmožen premagovanja 322 kilometrov ob enem polnjenju.

Kia HabaNiro
Svojo električno prihodnost prikazuje tudi korejska Kia, ki je čez lužo na eno največjih razstav sijoče pločevine v Severni
Ameriki pripeljala zanimiv koncept HabaNiro, ki so ga zrisali v znamkinem kalifornijskem oblikovnem studiu. Nič kaj
sramežljiv dizajn ostrih linij je poudarjen s srebrno barvo karoserije, ki jo krasijo mnogi rdeči detajli. Oblikovalci so si
HabaNira zamislili za vse življenjske stile in starostne skupine, ki bodo lahko nastopali na račun avtomobilove mišičaste
zasnove, vpadljivih 20-palčnih platišč in ostrih žarometov. Štirisedežnik, pri katerem se vsa vrata odpirajo v impozantnem
galebjem stilu, je zmožen navigirati cestne ulice kot tudi zapeljati izven ustaljenih tirnic, saj je opremljen s štirikolesnim
pogonom, baterija električnega pogonskega sklopa pa omogoča doseg več kot 480 kilometrov.
14 Avto+šport
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ZANIMIVOSTI
Svetovni avto leta 2019
Po tem, ko je prejšnji mesec brezemisijski I-Pace prejel zavidanja vreden naslov Evropski avto leta 2019, je pisal zgodovino
na nagradah Svetovni avto leta 2019. Prejel je namreč kar tri nagrade, kar se še ni dogodilo v petnajstih letih, odkar
tekmovanje prirejajo. Žirija 86 avtomobilističnih novinarjev iz 24 držav je model I-Pace izbrala za najboljšega v kategorijah:
svetovni avto leta 2019, zeleni avto leta 2019 in najboljše oblikovanje leta 2019. I-Pacea, ki združuje zmogljivost športnega
avtomobila in praktičnost SUV-ja, so od lansiranja pred letom dni prodali v približno 11.000 primerkih, z najnovejšimi
zmagami pa še potrjuje svoj status enega najbolj poželjivih premijskih električarjev na planetu.

Komunikacija vozil Volvo
Znamka Volvo, ki v svetu velja za sinonim varnosti, bo za celotno Evropo lansirala revolucionarno, v avtomobilski industriji
prvič videno tehnologijo, pri kateri bodo vozila medsebojno komunicirala za doseg večje varnosti v prometu. Avtomobili
bodo voznike v bližini preko omrežja v oblaku opozarjali na spolzke pogoje in nevarnosti na cesti. Sistema Hazard Light
Alert in Slippery Road Alert so Švedi na domačih tleh in sosednji Norveški sicer uvedli že leta 2016 v prestižni seriji 90,
sedaj pa sta tehnologiji na voljo vsem voznikom Volva na stari celini. Serijsko bosta vgrajeni v vse nove avtomobile,
začenši z modelnim letom 2020, z njima pa bo mogoče opremiti tudi do tri leta stara vozila. Za to potrezo so se odločili,
saj trdno verjamejo, da lahko izmenjava podatkov o varnosti v realnem času znatno pomaga preprečevati nesreče.

Najbolje prodajani športnik na svetu
Fordov Mustang je s 113.066 prodanimi vozili postal najbolje prodajani športni kupe v letu 2018. Ta častitljiv naslov je
ameriški žrebec, ki je pred dnevi praznoval 55. rojstni dan, osvojil že kar četrto leto zapored. Mustangov tržni delež v
globalnem segmentu športnih avtomobilov se je leta 2018 v primerjavi s predhodnim letom povečal za pol odstotne
točke na 15,4 odstotka, k temu pa je prispevala tudi poželjiva inačica Bullitt, ki pod pokrovom skriva 475 konjskih moči.
Poleg dominacije na domačem ameriškem trgu se povečuje tudi prisotnost Mustanga na stari celini, kjer so v letošnjem
letu zabeležili kar 27-odstotno rast prodaje.
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VOZNIKOVI MODNI DODATKI
Kolekcije BMW Lifestyle
Da bodo ljubitelji bavarske znamke vedno v stilu s
svojim jeklenim konjičkom, so v oddelku BMW Lifestyle
zasnovali 11 različnih linij, ki znamkin nazor prenašajo
onstran ceste v svet luksuznega življenjskega stila.
Sedaj so pet kolekcij – BMW M Motorsport, BMW
Classic, BMW Golfsport, BMW Yachtsport in BMW
Bikes – povsem prenovili, druge pa so osvežili. Vsaka
izmed njih ima poseben koncept, oblikovno zasnovo
ter izbrane materiale in barve. Medtem ko glavna linija
izraža urban in moderen slog, se klasična poklanja
BMW-jevim legendarnim modelom, M-ova pa izraža
surovo moč predstavnikov najmočnejše črke na svetu.

Časomer Meccaniche Veloci Nardi
Prestižno italijansko podjetje Nardi izdeluje
tradicionalne volane iz lesa, usnja in aluminija
in sodeluje z nekaterimi največjimi imeni v
avtomobilski industriji že skoraj stoletje, sedaj pa
se je povezalo z ženevskim urarskim podjetjem
Meccaniche Veloci, ki je svoji kolekciji Quattro
Valvole dodal nov kronograf. Navdihnila ga je
zgodba Enrica Nardija, vsestranskega talenta, ki
je bil v 40. letih prejšnjega stoletja testni voznik
Ferrarija, nato je postal desna roka capa Enza
Ferrarija, konec 50. let pa je začel oblikovati in
izdelovati čudovite volane iz najboljših materialov,
ki jih vgrajujejo v nekatera najbolj hitra in privlačna
vozila na našem planetu.
Časomer Chopard Mille Miglia Zagato
Pri Zagatu so najbolj znani po svojih historičnih lepotcih kot tudi novejših umetninah na kolesih, ki jih ustvarjajo v
sodelovanju z Aston Martinom, a tokrat so ustvarili nekaj malo drugačnega. Skupaj s švicarsko hišo luksuznih ur in
nakita Chopard so pripravili konjička za zapestje, ki se poklanja njihovi okrogli stoti obletnici. Pomembnemu jubileju
primerno gre za dovršen kronograf, ki bo zaživel v le 100 primerkih. Nov član kolekcije Mille Miglia, ki je nastala v čast
ikonični vzdržljivostni dirki na odprtih cestah po osrčju Italije, ki se je odvila 24-krat v letih od 1927 do 1957, je opremljen
s črnim usnjenim paščkom, ki ustvarja lep kontrast z rdečo številčnico, ki nosi znamkin slovit emblem v obliki črke Z.

18 Avto+šport

OGLAS
sony

Mercedes-Benz GLS

S KLASA
MED SUV-JI
Nov kralj Mercedesove SUV družine je mogočni GLS, ki bo svoje potnike
razvajal na enakem nivoju kot prestižni zastavonoša razreda S. Največji
in najbolj luksuzni športni terenec z obljubo radodarnega prostora,
vrhunskega udobja in odličnih voznih karakteristik naznanja napad na
potencialne kupce novega bavarskega X7.
20 Avto+šport
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O

dkar je bil leta 1997
lansiran razred M,
Mercedes
vztrajno
gradi na svoji SUV
ponudbi, ki jo danes sestavlja že
sedem modelov in tako predstavlja
ključni steber Nemčeve prodajne
palete in pomemben gonilec
rasti prodaje. Do danes je SUV-ja s
trikrako zvezdo na nosu izbralo kar
šest milijonov kupcev, to uspešno
zgodbo pa želijo nadaljevati z novo
generacijo svojega največjega

predstavnika, ki se lahko pohvali
z nazivom vodilnega v svojem
segmentu.
GLS, uveden leta 2006 in
preimenovan devet let kasneje, s
povečanimi dimenzijami – z dolžino
5.207 in s širino 1.956 milimetrov,
ustvarja
precej
impozantno
prezenco na cesti. Nova generacija
je prejela znamkin svež oblikovalski
jezik, ki sledi filozofiji senzualne
izčiščenosti z elegantnimi linijami,
katere na nov nivo popeljejo številni

kromirani dodatki. Medtem za 60
milimetrov razvlečena medosna
razdalja poskrbi za bolj harmonične
proporcije kot tudi za mnogo več
prostora v kabini. Ogromni GLS v
notranjosti, ki je sinteza luksuzne
estetike, digitalne tehnologije in
značilne SUV praktičnosti, skriva tri
vrste sedežev, od katerih so prav
vse elektronsko nastavljive. Ob
prevažanju večjih predmetov se
zadnja vrsta ob pritisku na gumb
skrije v tla vozila, srednjo pa je

mogoče ravno zložiti. V vsakem
primeru pri Mercedesu obljubljajo
velikodušno količina prostora, tudi
pri tretji vrsti, ki ni namenjena le
otročajem, ampak vsem, nižjim
od 194 centimetrov. Bogato jo je
mogoče opremiti z lastnimi šobami
za klimo in vhodi USB, z gretjem
sedežev in s funkcijo Easy-entry, ki
omogoča enostaven vstop in izstop
iz vozila. Potniki v drugi vrsti bodo
ob izbiri paketa Rear Comfort Plus
medtem preko 7-palčne tablice,
pozicionirane v naslonjalu za roke,
upravljali z medio in s klimo sistema
MBUX. Če pa bo lastnik želel še bolj
razvajati svoje potnike, lahko na
seznamu dodatne opreme obkljuka
vgradnjo dveh 11,6-palčnih na dotik
občutljivih zaslonov, preko katerih
lahko gledajo svoj najljubši film ali
risanko.
Kot je za pričakovati od S-klase
med SUV-ji, je GLS oborožen s prav
vsemi praktičnimi in z varnostnimi
asistenti, ki jih proizvajalec iz
Stuttgarta premore. Glede na to, da
so serijsko implementirali tudi zračno
vzmetenje s prilagodljivim blaženjem
in štirikolesni pogon, bi morala vožnja
potekati kot po maslu.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Audi AI:ME

MESTNI
SOPOTNIK
PRIHODNOSTI

Audi je ustvaril študijo električnega in avtonomnega avtomobila kompaktnih
dimenzij s prostornim futurističnim interierjem, za katerega meni, da je prava
izbira za mobilnost v velemestih prihodnosti.
24 Avto+šport

Avto+šport 25

“

AI:ME bo zmožen avtonomne vožnje stopnje 4, kar pomeni, da
voznik med stresnim premikanjem skozi prometne konice ali
potovanjem po avtocesti ne bo obremenjen z upravljanjem vozila.

N

a avtosalonu v prestolnici Kitajske, daleč
največjemu trgu električnih vozil, je prestižna
znamka štirih krogov svetu pokazala svojo
vizijo za rešitev težav, s katerimi se bodo
v prihodnosti soočali megalopolisi našega planeta.
K manjši natrpanosti cest in onesnaževanju znotraj

urbanih središč ter k večjemu pretoku prometa bi
lahko znatno pripomogli majhni, okretni, brezemisijski
in avtonomni predstavniki avtomobilske industrije. Če
pa se ti ponašajo še z atraktivnim modernim videzom
in v kabini nudijo veliko prostora, predstavljajo odlično
alternativo svojim današnjim smrdljivim bratom.

Pri Audiju se tega še kako dobro zavedajo, zato
so zasnovali avtomobil AI:ME, ki bo zmožen
avtonomne vožnje stopnje 4, kar pomeni,
da voznik med stresnim premikanjem skozi
prometne konice ali potovanjem po avtocesti
ne bo obremenjen z upravljanjem vozila,
ampak bo lahko svoj čas bolj optimalno
izkoristil. Pa naj bo to za sproščanje, zabavo ali
delo. Interier je zato prava paša za oči, ki zaradi
radodarne medosne razdalje z dolžino 2,77
metra in kompaktne arhitekture električnega
pogona obljublja visoko raven udobja in
prostornosti ter tako za štiri potnike predstavlja
pravo high-tech zatočišče, ki je opremljeno
celo z rastlinami za občutek bližine naravi in
izboljšanje kakovosti zraka.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Bentley Continental GT C

Aston Martin DBS 59
Za praznovanje enega najbolj
slovitih trenutkov v Aston Martinovi
bogati zgodovini tekmovanja v
motošportu je personalizacijski
oddelek Q kreiral 24 ekskluzivnih
primerkov modela DBS. Rezultat ni
nič manj kot osupljiv.

IMPOZANTNI
ČEŠKI
MEDVED
28 Avto+šport

v le mansu
1959

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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Edinstveni
DBS 59 kot
zgodovinski bolid
nosi odtenek
znamkine
dirkaške zelene,
ki jo cudovito
dopolnjujejo
detajli karbona in
bronaste.

P

isalo se je leto 1959, ko se je Aston Martin zapisal v
anale veličastnega vzdržljivostnega tekmovanja
24 ur Le Mansa z dvojno zmago. Danes, 60 let
kasneje, pa je luč sveta ugledala posebna serija,
ki uteleša dirkaško dediščino proizvajalca. Da bo poklon
historičnemu dosežku resnično na nivoju, so za osnovo
izbrali lansko leto lansirani model DBS Superleggera,
ki opremljen s 5,2-litrskim dvanajstvaljnikom lahko
doseže najvišjo hitrost 340 km/h, s katero se uveljavi kot
najhitrejši serijski predstavnik v prodajni paleti Astona.
Unija vrhunske zmogljivosti in drzne oblike, kateri kraljuje
markantna maska hladilnika, se je izkazala za pravo
odločitev, saj so Britanci pripravili pravo avtomobilsko
krasoto, v občudovanju in vožnji katere pa bo lahko
uživalo zgolj 24 posameznikov z globokimi žepi.
Že tako poželjivo DBS Superleggero je v svoje roke vzela

divizija Q, ki skrbi za uresničitev na prvi pogled še tako
neverjetnih želja strank in kreacijo unikatnih primerkov.
Ta je predstavila svojo interpretacijo, ki usklajuje vroč
sodoben dizajn z značilnimi elementi slavnega dirkalnika
DBR1, za volanom katerega sta leta 1959 sedela Roy
Salvadori in Carroll Shelby, ki sta karirasto zastavo
prevozila pred sestrskim avtomobilom, ki sta ga pilotirala
30 Avto+šport

Maurice Trintignant in Paul Frére.
Z implementacijo številnih posebnosti je nastal
edinstveni DBS 59, ki kot zgodovinski bolid nosi odtenek
znamkine značilne dirkaške zelene, katero odlično
dopolnjujejo detajli sijočega karbona na strešnih panelih
kot tudi podrobnosti v odtenku bronaste, v katero so
odete značka Superleggera na pokrovu motorja, zavorne
Avto+šport 31

čeljusti in obroba maske. Vrhunce zunanjega oblikovanja,
ki pričajo o ekskluzivnosti vozila, zaključujejo 21-palčna
platišča z vzorcem v obliki črke Y, značka na blatniku s
številko serije in napis na strešnem spojlerju, ki svetu
sporoča številko šasije in motorja zmagoslavnega DBR1.
Za interier so si oblikovalci Q by Aston Martin zamislili
kombinacijo zelenega in rjavega usnja, medtem ko so na
zadnje dele sedežev kot pri modelu, ki je posodil navdih
za ustvarjanje, namestili tkan vzorec v naravnih odtenkih.
Tudi v ročno izdelani kabini se nadaljuje vpeljava

32 Avto+šport

bronastih poudarkov, za piko na i sofisticiranemu
ambientu pa poskrbi vezenina na senčniku, ki priča o
datumu in številu opravljenih krogov na poti do ikonične
dvojne zmage.
24 avtomobilom, od katerih vsak predstavlja eno izmed
24 ur Le Mansa, se pridružujejo krasne replike originalne
dirkaške čelade, rokavic in kombinezona izpred 60 let.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Nissan GT-R NISMO

DIRKAŠKA
NADGRADNJA
Za modelno leto 2020 so norci pri Nismu z nabildanim
motorjem, z izboljšanim upravljanjem in zaviranjem ter s še
bolj učinkovito aerodinamiko nadgradili japonsko pošast GTR, katere prvotni namen je sicer biti kirurško natančno orožje
za uničevanje prog in britje tisočink, a se bo precej dobro
počutila tudi med sekanjem ovinkov na običajnih cestah.

.......................................

P

redelava najveličastnejšega izmed
GT-R-jev prinaša predvsem novosti
pod kožo, saj je že na prvi pogled
očitno, da niso preveč posegali
v popularen dizajn. Ohranjena je značilna
maska V-motion v barvi temnega kroma kot
tudi tipične okrogle luči in velikansko krilo na
zadku. Le izurjeno oko bo opazilo edino večjo
spremembo – vgradnjo novih blatnikov v
stilu dirkalnika GT-R GT3, ki se ponašajo z
zajetnimi režami, ki pošiljajo vročino stran
od motorja in hkrati skrbijo za boljši pretok
zraka okoli telesca. To spremlja namestitev
lažjih in bolj rigidnih 20-palčnih aluminijastih
platišč, ki so obuta v Dunlopove copatke s
širšo tekalno plastjo za višjo silo v ovinkih in
za izboljšan odziv krmiljenja.

Kot smo vajeni, bo strupenega Nisma od
preostalih članov modelne družine GT-R
ločila tudi izjemna količina uporabljenega
karbona. V ta lahek in vzdržljiv material so
odeli odbijače, blatnike, pokrov motorja,
streho, zadnji spojler in stranske pragove.
Vsako komponento so izboljšali z namenom
sekanja teže, okrepitve podtlaka in povečanja
aerodinamičnosti. Ti napori so se rezultirali
v tem, da osveženi cestni dirkač na tehtnici
pokaže 20 kilogramov manj.
A če videz novega GT-R Nisma ostaja
praktično enak, so docela dovršili očem skrite
komponente, ki maksimizirajo avtomobilovo
razburljivo zmogljivost. Ker gre že za skoraj
popoln stroj, mesta za izboljšave ni bilo
veliko, kar pa ni ustavilo inženirjev Nisma.

.......................................
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mojstri pri nismu
so docela dovršili
očem skrite
komponente, ki
maksimizirajo
avtomobilovo
razburljivo
zmogljivost.
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Z majhnimi popravki so poskušali iztisniti čim več iz
šasije in 3,8-litrskega šestvaljnika, ki so ga v posebni
čisti sobi v celoti ročno sestavili japonski mojstri Takumi.
Zasnovo turbopolnilnikov z modificirano obliko turbine
so prevzeli iz bolida GT3, ki omogoča povečanje odziva
pospeševanja za 20 odstotkov brez izgube moči. Moč
in navor pogonske enote sicer ostajata enaka – 600 KM

in 652 Nm, kajti namen ni bil lovljenje zmogljivostnih
številk, ampak iskanje celostnega ravnotežja. Tako so
revizirali 6-stopenjski menjalnik z dvojno sklopko, ki v
načinu R hitreje prestavlja, hkrati pa optimizira izbiro
prestave, zlasti pri brzinskem izstopanju iz ovinkov,
ko bo vozniku nasmeh na obraz pričaral tudi zvok
prenovljenega titanskega izpušnega sistema z ročno

izdelanimi modrimi konicami.
Potem so tu še finese, kot sta nastavitev vzmetenja
za izboljšano stabilnost in preciznost v krivinah ter
vpeljava karbonsko-keramičnega zavornega sistema za
učinkovitejšo in hitrejšo zaviralno moč.
S temi nadgradnjami se je GT-R Nismo prelevil v
ekstremni zmogljivostni avtomobil, ki je z implementacijo

dirkaške tehnologije zasnovan za profesionalce, a je
zaradi odličnega upravljanja primeren za voznike vseh
ravni usposobljenosti. Cilj ustvarjalcev je bil predvsem
uresničiti vizijo užitka v vožnji, pa naj bo to na dirkalni
stezi ali odprti cesti.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Mercedes-Benz Concept GLB

NOVI GLB
PO VZORU
IKONIČNEGA
G-JA

“

Koncept je oblikovan sila robustno
in terensko, zato so ga nekateri
poimenovali kar baby razred G

Mercedes je na Kitajskem, natančneje na avtomobilskem salonu v Šanghaju,
predstavil koncept novega kompaktnega SUV-ja, ki bo zapolnil vrzel med
modeloma GLA in GLC.
38 Avto+šport

Avto+šport 39

alkantaro, ki krasi celoten del zgornjega dela armature
in delno tudi volanskega obroča. V ospredju bo tako
že poznana kombinacija dveh digitalnih ekranov z
vmesnikom MBUX, na voljo pa bodo kakopak tudi vsi
hišni varnostno-asistenčni sistemi.
Koncept ima v nosu vgrajen dvolitrski bencinski motor
z močjo 165 kilovatov oziroma 225 KM, kakršnega že
poznamo iz modela A250, avtomobil pa bo po vsej
verjetnosti že serijsko gnan na vsa štiri kolesa, kaj

K

oncept v dolžino meri 4,63 metra, od
katerih naj bi bilo samo za medosje
rezerviranih 2,82 metra, kar pomeni
da bo novi GLB lahko ponujal prevoz
sedmim potnikom v treh sedežnih vrstah. Zaradi
ravne strehe, pokončnega zadka in pomične
druge sedalne vrste pri Mercedesu pravijo, da
tako dodatna sedeža ne bosta zgolj zasilna,
temveč bosta nudila udobje in prostornost dvema
odraslima potnikoma, kar je glede na dolžino
avtomobila zelo impresiven podatek.
Koncept je oblikovan sila robustno in terensko,
zato so ga nekateri poimenovali kar baby razred
G. Oblikovna zasnova je res bolj škatlaste oblike,
terenski apetit koncepta pa nakazujejo še kratki

drugega verjetno sploh ne pride v poštev.
Kot že samo ime napoveduje, bo avtomobil umeščen
med manjšega GLA-ja in večjega GLC-ja, temu primerna
bo tudi cena, ki naj bi se gibala okoli 40 tisočakov
za vstopni model. V serijski različici naj bi novi GLB v
prodajne salone zapeljal že proti koncu letošnjega leta.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC

previsi, 17-palčna platišča s pravimi off-road
pnevmatikami, terensko zaščiteno podvozje,
strešni nosilci v črni barvi in dodane LED luči
na sami strehi za izboljšano terensko izkušnjo v
slabši vidljivosti. V črnino so odete tudi kljuke vrat
in sama streha, belo-črno shemo pa popestrijo
oranžno obarvani elementi v robustni prednji
maski.
V veliki meri bo notranjost povzeta iz razreda
B, kar je razvidno že iz promo fotografij, kjer je
interier odet v odtenke kostanjevo rjave barve,
terenski pridih pa dodajo detajli iz brušenega
aluminija. Ker gre zgolj za koncept, je notranjost
v celoti oblečena v usnje, bolj natančno, v
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Mini Clubman

osvežen
minijev
individualist

Minimalna osvežitev je doletela Clubmana, Minijevega modnega individualista
v premijskem kompaktnem segmentu, ki želi očarati s trendi stilom in z
najnovejšo tehnologijo ter seveda tudi z znamkino značilno zabavno vožnjo z
visoko stopnjo vsakodnevne uporabnosti.
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etsedežni Clubman je na
račun novih poudarkov
zunaj in znotraj še bolj
karizmatičen, toda mnogi
bodo hitro spregledali, da je facelift
prinesel prenovljen izgled obraza
z vpadljivejšo masko, katero v
različici S tako pri predhodniku krasi
satast vzorec skupaj z dekorativno
kromirano značko v obliki črke
S. Na novo so zasnovani tudi
okrogli žarometi s kromirano ali
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črno obrobo, ki opcijsko svetijo
v LED svetlobi, medtem ko so
zadnje luči takšne že serijsko. Ob
doplačilu se te ponašajo z dizajnom
zastave Združenega kraljestva, s
katerim se Mini poklanja svojim
koreninam. Seveda je avtomobil
ohranil svojo posebnost, prtljažna
vrata, ki se odpirajo iz sredine
navzven, s čimer je Clubman edini
predstavnik v segmentu, ki ima
šest vrat. Modifikacije eksterierja

dopolnjujejo novi dizajni platišč in
odtenki karoserije, ki jih je mogoče
skombinirati s kontrastno barvo
zunanjih ogledal in strehe.
Tudi znotraj Clubman ni precej
drugačen, prenova je praktično
prinesla le dodatne možnosti
personalizacije s programom Mini
Yours, ki omogoča, da lastniki vozilo
prilagodijo svojemu karakterju
in osebnemu stilu. Za veliko
mero uporabnosti tudi na daljših

potovanjih skrbi prtljažnik, ki ga je
mogoče iz 360 litrov prostornine
povečati na zajetnih 1.250, za
povezljivost na vsakem koraku pa
nove funkcije sistema infotainment,
ki v standardni specifikaciji prinašajo
6,5-palčni zaslon, vhod USB in
avdio sistem s šestimi zvočniki; ta
paket je mogoče precej nadgraditi
z
obkljukanjem
določenih
bonbončkov na seznamu dodatne
opreme.
Ekspresiven Clubman po besedah
proizvajalca
ohranja
tipično

zabavnost vožnje, ki bo najbolj prišla
do izraza v športnejših različicah
S, ki bodo na voljo na dizelski kot
tudi bencinski strani ter z dvoali s štirikolesnim pogonom. Ob
lansiranju bo tako na voljo kar osem
različic, od katerih bo najbolj švoh
imela 102 KM, medtem ko bo top
atlet modelne družine razpolagal s
192 konji in bo do stotke potreboval
le 6,9 sekund.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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NYIAS
2 0 1 9
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Na avtomobilsko razstavo z najbogatejšo zgodovino v Severni Ameriki, ki
obiskovalce privablja že od preloma devetnajstega in dvajsetega stoletja, so
svetovni proizvajalci tudi tokrat prišli izredno pripravljeni. Skupno so pod eno
streho na ogled postavili skoraj tisoč modelov, ki so zadostili vsem okusom:
poslovnežem, ki imajo radi elegantne limuzine, športnim navdušencem, ki
želijo igračko, da jim dviga utrip, in seveda veliki večini jenkijev, ki ne morejo
brez svojih nabildanih poltovornjakov, pa tudi če v življenju ne bodo zapeljali
na zahteven teren.
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je svoj debi pred 50 leti doživela ravno v istem velemestu.
Mišice je napenjal tudi Fordov Mustang, ki ni v tednu
otvoritve avtosalona praznoval le 55 let od svojega
nastanka, ampak tudi nacionalni Mustangov dan, ko se
na cestah združijo ljubitelji ameriškega žrebca. Temu
primerno so pri modrem ovalu pripravili zmogljiv paket
za vstopni model, opremljen z nadgrajenim 2,3-litrskim
EcoBoostom s 330 KM, zaradi katerega se avtomobil
uveljavi kot najhitrejši štirivaljni športni avtomobil izpod
rok ameriških proizvajalcev. Za doseg prave zmogljivosti
injekcijo moči spremljajo aerodinamične komponente
in zavorni sistem iz Mustanga GT, za impozanten stil pa
skrbijo novi modni dodatki.

Porsche 911 Speedster Heritage Design Package

Koenigsegg Jesko

Nissan GT-R

Ford Mustang 2.3L High Performance Package

Nissan 370Z

N

a presenečenje vseh zvezda avtosalona v Velikem jabolku ni bil predstavnik ameriške velike trojice – General
Motorsa, Forda in Fiat Chryslerja, ampak japonski Nissan, ki je na velikem štantu razstavil svojo beštijo GT-R. Ta
je svojih pet desetletij zmogljivosti obeležila v velikem slogu, saj so poleg historičnih ikon, kot je dirkač Calsonic
Skyline R32 GT-R, ki je pred tridesetimi leti v Avstraliji prejel sloviti nadimek Godzilla, javnosti pokazali tudi
posebno različico 50th Anniversary in noro športno predelavo, ki so jo ustvarili v Nismu. Hkrati je pol stoletja praznoval
kupe 370Z, ki je za rojstni dan prejel belo-rdečo oblekico v stilu dirkalnika BRE Datsun 240Z, katerega originalna različica
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Kia Stinger GTS

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio NRING

Maserati Levante GTS ONE OF ONE

Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC

Z vročično temo je nadaljevala Kia, ki je za entuziaste
ustvarila omejeno serijo Stingerja z imenom GTS, ki
prinaša na novo razvit sistem dinamičnega štirikolesnega
pogona ter športno navdihnjene oblikovne elemente iz
karbona. Medtem ko bo v izpopolnjeni korejski limuzini
lahko uživalo 800 kupcev, bo dirkaško usmerjena Alfina
modela, Giulio in Stelvia, v preobleki Quadrifoglio NRING,
ki smo ju spoznali že marca na evropskih tleh, v Severni
Ameriki lahko izbralo le 110 posameznikov.
Domačine so želeli povsem očarati pri nemškem
Mercedesu, ki so čez lužo prišlepali celo paleto svojih
modelov, od priljubljenih SUV-jev – najprestižnejšega
GLS-a in kupejevskega GLC-ja – do športnih limuzin
razreda CLA in A, ki so ju v svoje roke vzeli AMG-jevci.
Evropski prestiž so nakazovali tudi pri Maseratiju, ki so
predstavili unikatnega Levanteja, kreiranega za šampiona
NBA Raya Allena, in pri Porscheju, ki so se svojim
koreninam poklonili z 911 Speedsterjem, obogatenim s
historičnim estetskim paketom, ki je zaslužen za klasično
srebrno-belo karoserijo iz zlatih časov motošporta.
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Genesis Mint

Toyota Highlander

Subaru Outback

Jaguar I-Pace

Ker se New York tako kot drugi svetovni megalopolisi
srečuje s težavami natrpanih cest in pomanjkanja
parkirnih mest, so proizvajalci predstavili številna
kompaktna vozila, ki se najbolj domače počutijo v
mestu. Poleg serijskega Fiatovega 123 Spider Urbana, ki
otvarja sezono kabrioletov, so svojo vizijo novodobnih
urbanistov razkazali pri Genesisu, Hyundaijevem
luksuznem podaljšku, ki je navdušil s konceptom Mint, ki
združuje organsko oblikovanje z električnim pogonskim
sklopom. Njegovo pravo nasprotje je Kiina drzna študija
HabaNiro, ki bo na račun večje oddaljenosti od tal
zmožna zapeljati tudi izven ustaljenih tirnic. Vseeno se
z zahtevnejšimi razmerami ne bo mogla soočiti v enaki
meri kot pravi terenci, kot sta Subarujev Outback in
Toyotin Highlander, katerih novi generaciji sta svetovno
premiero prav tako doživeli v New Yorku.
Salon NYIAS je zaznamovala še podelitev prestižnih
nagrad Svetovni avto leta, na katerih je blestel Jaguar s
svojim prvim električnim vozilom, križancem I-Pace, ki
je v žep pobasal kar tri izmed šestih nagrad; z naslovom
svetovnega in zelenega avta leta ter najboljšega dizajna
leta mu je uspel do slej še ne videni hat-trick. Slavili
so še Audijev A7 (luksuzni avto leta), McLarnov 720S
(zmogljivostni avto leta) in Suzukijev Jimny (urbani avto
leta).

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Test: Škoda Karoq 2.0 TDI 4x4 Sportline

ODLIČEN
KRIŽANEC
SREDNJEGA
RAZREDA
Škoda je znamka, ki jo preprosto ne gre spregledati, ko pride do nakupa
športnega terenca oziroma SUV-ja. Svojo pot so češki Nemci v razredu med
večjimi SUV-ji uspešno tlakovali z modelom Kodiaq, sedaj pa zgodbo uspešno
nadaljujejo še z za razred manjšim Karoqom, ki zamenjuje kompaktnega Yetija.
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Karoqom je Škoda vstopila v pravo osje gnezdo
med avtomobilsko pločevino, to je srednje velik
razred športnih terencev, ki je med kupci daleč
najbolj priljubljen. Oblikovno je Karoq v vseh
pogledih pomanjšana različica večjega brata Kodiaqa
in le izurjeno oko bo opazilo minimalistične razlike med
njima, kot so denimo kot LED svetlobnega podpisa v
prednjih lučeh in oblika okrasne zračne reže v prednjem
odbijaču. Stranska linija in zadek sta tako skorajda
identična, seveda pa imata vsak svoj dizajn platišč, po
katerih ju je še mogoče ločiti, poleg seveda same dolžine,
ki je najbolj očitni pokazatelj, za kateri model gre.

Zunaj ga zaznamujejo crni
detajli, kot so crni
okvirji ogledal,
maska in platišca.

''

Karoq v dolžino meri 4,38 metra in se tako po velikosti
znotraj koncerna umešča med manjšega VW-jevega
T-Roca in večjega Tiguana, medtem ko je Kodiaq pravi
medved med slednjimi in se lahko kosa s Tiguanom
Allspace, ki ima podaljšano medosje. Slednja sta za
moje pojme primerna izbira le, če vam kaj koristita še
dva dodatna sedeža v tretji sedežni vrsti, če ne, potem
bi vam vsekakor priporočal izbiro za razred manjšega
Karoqa, saj se je v praksi izkazal za izjemno prostornega.

Zunanje mere in izgled mu namreč ne pripisujejo
tolikšno prostornost, kot jo v resnici nudi. Šele ko enkrat
sedeš za volan, uvidiš da gre za pravzaprav velik in
prostorsko nadpovprečen avtomobil za svoj segment,
ker ponavadi je ravno obratno. Večina SUV-jev navzven
deluje velikansko in glumazno, v praksi pa se izkažejo
za prostorsko prikrajšane, tako v drugi sedežni vrsti kot
v prtljažnem prostoru. Tu Karoq pogoltne solidnih 480
litrov prtljage, k dodatni uporabnosti pa doprinese sama
oglata oblika prtljažnega prostora in nizek nakladalni rob.
Notranje okolje je praktično identično tistemu iz večjega
Kodiaqa, nič kaj posebnega iz oblikovalskega vidika,
a vsekakor ergonomsko in funkcionalno odlično, po
sami kakovosti materialov celo za odtenek boljše kot
pri VW-jevih modelih. Testni Karoq je bil opremljen s
športno pridahnjenim paketom opreme Sportline, ki v
kabini prinaša odlične, udobne in atraktivne enodelne
športne sedeže z veliko opore, zunaj pa ga zaznamujejo
črni detajli, kot so okvirji ogledal, maska in platišča. V

kabini nas je razvajal tudi aktivni informacijski zaslon, ki
ga najdemo na spisku dodatne opreme in zamenjuje
klasične analogne merilnike. Vozniku omogoča, da si
povsem po svoji želji skombinira, katere informacije in
v kakšni grafiki se mu bodo te prikazovale na ekranu
za volanom. Tudi osrednji zaslon je velik, pregleden
in uporabniško preprost, za povrh pa sveti z odlično
svetilnostjo. Na seznamu dodatne opreme so se pri
testnem modelu znašli še kamera za vzvratno vožnjo,
navigacija, ogrevana prednja sedeža, polna LED svetila,
trikraki športni volan in aktivni tempomat.
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Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
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štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.968 ccm
110 kW (150 KM)
340 Nm pri 1.750 vrt./min.
6-stopenjski ročni
8,7 s (0-100 km/h)
196 km/h

2.0 TDI, s pogonom 4x4 in z ročnim menjalnikom tako
stane 30.660 evrov, s prej omenjenimi dodatki pa
znaša končna cena sila sprejemljivih, konkurenčnih
34 tisočakov. Morda se vseeno sliši veliko, a glede na
dobljeno opremo, samo kakovost materialov in njihovo
končno izdelavo, prostornost in vozno izkušnjo, takšen
Karoq predstavlja med konkurenti top deal.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
poraba
emisije CO2
mere
teža
posoda za gorivo
prtljažni prostor
cena vozila

7,5 l/100 km
131 g/km
4.382 / 1.841 / 1.603 mm
1.561 kg
55 l
479 l
34.110 EUR

Wear OS by Google deluje na telefonih z operacijskim sistemom Android OS 4.4+ (razen Go verzije) ali iOS 9.3+. Podprte funkcije se lahko razlikujejo med različnimi platformami in državami.
Wear OS by Google in druge sorodne znamke so blagovne znamke podjetja Google LLC.

Tudi pod pokrovom motorja je bil odličen, že uveljavljen
dvolitrski turbodizel, ki dostavlja 150 konjskih moči na vsa
štiri kolesa preko ročnega 6-stopenjskega menjalnika.
Slednja kombinacija se je izkazala za pravo izbiro, tako
z vidika uporabniške izkušnje kot končne cene. DSG
bi namreč avtomobil hitro podražil za približno dva
tisočaka. V osnovi Karoq z opremo Sportline, motorjem

oglas
diesel

Test: Mercedes-Benz B 180d AMG Line

atraktivEN
družinski sopotnik
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Mercedes-Benz z razredom B tudi v svoji tretji generaciji ohranja enoprostorsko
zasnovo, ki sicer med kupci čedalje bolj tone v pozabo, a kot kaže to ne velja za
znamko Mercedes, saj je ravno razred B v lanskem letu med modeli s trikrako
zvezdo prepričal največ Slovencev.
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n če je bila druga generacija
Mercedesovega enoprostorca
tako popularna, potem lahko
tretja prodajni uspeh dvigne
samo še na višji nivo. Novi B je
od predhodnika namreč daljši,
širši in nižji, kar ga naredi veliko
bolj dinamičnega in všečnega na
pogled, kljub tipični enoprostorski
karoserijski zasnovi. Že na prvi pogled
ne skriva sorodnih oblikovnih potez
s predstavniki manjšega razreda A,
sploh če je ta opremljen s stilskim
paketom AMG Line, ki doprinaša
diamantno masko, športne pragove
in odbijače z atraktivnimi okrasnimi
zračnimi režami, znižano konfortno
podvozje, v notranjosti pa imitacijo
usnja z rdečimi šivi, okrasne elemente
v videzu karbona in usnjen športni
volanski obroč.
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Z razred manjšim A-jem si novi B
deli tudi zasnovo notranjosti, kjer
je v ospredju popolna digitalizacija,
z dvema povezanima ekranoma
s sistemom MBUX, ki že v osnovi
merita 7 palcev, proti doplačilu pa
ju dobite v velikosti 10,25 palca. Ne
manjkajo niti zračne reže v obliki
letalskih turbin, ki v sebi skrivajo
tudi ambientalno osvetlitev in se ob
spreminjanju temperature obarvajo
bodisi rdeče bodisi modro. Voznik
lahko temperaturo in še mnoge
funkcije upravlja preko glasovnega
upravljanja s stavkom “hey mercedes”,
nakar mu avtomobil odvrne, kako mu
lahko pomaga. Voznik nato sporoči
svojo željo, na primer “I am cold”
in avtomobil bo samodejno zvišal
temperaturo, lahko pa mu preprosto
rečete, naj vam vklopi gretje

sedežev, navigacijo in podobno. Je
pa res, da je z vmesnikom potrebno
komunicirati v tujem jeziku, tudi
meniji zaenkrat slovenščine še ne
podpirajo. Ergonomija in kakovost
končne izdelave sta taki kot se za
Mercedes spodobi – na zelo visokem
nivoju.
Notranjost je sila prostorna in
družinsko naravnana. Po zaslugi tri
centimetre daljšega medosja je na
zadnji klopi občutno več prostora za
kolena potnikov, na račun katerega
pa je prtljažni prostor izgubil 33
litrov (sedaj jih sprejme 455), a bo
primankljaj v prtljažniku mogoče
kompenzirati z vzdolžno pomično
zadnjo klopjo, ki jo bo mogoče
naročiti v prihodnjih mesecih.
Preglednost izza volana je odlična, v
primerjavi z razredom A se namreč

sedi kar devet centimetrov višje, s
čimer je veliko lažje tudi vstopanje in
izstopanje iz vozila.
Vožnja in pa sploh vzmetenje je
usmerjeno pretežno k udobju, kljub
velikim 19-palčnim platiščem je avto
izredno mehak, v ovinkih celo preveč,
kar se hitro opazi pri nagibu karoserije,
če voznik pretirava s hitrostjo. A to je
treba pač vzeti v zakup, razred B je
družinski potovalnik in če od njega
ne zahtevaš športnih podvigov, bo
dostavil v vseh pogledih. Tudi motor
z oznako 180d, ki razvija 116 konjskih

moči v kombinaciji s samodejnim
7-stopenjskim menjalnikom, je ob nežni
in zmerni vožnji povsem zadovoljiv in
hkrati tudi izjemno varčen. Na testu je
namreč porabil med 6 in 7 litri nafte na
100 prevoženih kilometrov.
Cene za takole motoriziran razred B se
začnejo pri dobrih 28 tisočakih, a končna
cena lahko hitro preseže tudi 40.000
tisočakov in več, kot v testnem primeru,
kjer je imela trikraka zvezda še za dobrih
15 tisoč evrov dodatne opreme.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.461 ccm
85 kW (116 KM)
260 Nm pri 1.750 vrt./min.
7-stopenjski samodejni
10,7 s (0-100 km/h)
200 km/h

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

6,5 l/100 km
107 g/km
4.427 / 1.796 / 1.578 mm
1.485 kg
51 l
455 l
43.500 EUR
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Test: Nissan Qashqai 1.6 dCi Tekna X-tronic ProPilot

Dam-Daš
Kaš-Kaj

Ker mi ni nihče nikoli razložil, kaj pomeni Qashqai, sem si mislil, da gre za nekaj
okrog keša in dobrega nakupa, a ko sem poguglal, sem videl, da so Nissanovci
dali ime temu lepemu avtomobilu po iranskem nomadskem plemenu Qashqai,
ki živi v iranskih gorah in plete tepihe. Ampak v Qashqaiju ni ne duha ne sluha
o kakem ročno napletenem qashqaijskem tepihu. No, gre za zanimivo težko
izgovorljivo ime, ki smo se ga Slovenci že kar dobro zapomnili, saj gre za odlično
vozilo, ki od koncernskih konkurentov odstopa po boljši kakovosti.
66 Avto+šport

Avto+šport 67

S

icer smo o prenovljenem Qashqaiju že govorili.
Pogonska tehnika, ki jo sestavlja 1,6-litrski
turbodizel v navezi z neskončnostopenjskim
samodejnim menjalnikom, zadovoljuje vse
potrebe za pametno vožnjo, potovanja in tudi športni
karakter ji ni tuj. Menjalnik je dobro delujoč in ni podoben
ne avtomatskemu ne menjalniku z dvojno sklopko. Ta
menjalnik je poseben in se ga morate navaditi. Če si
zaželite štirikolesnega pogona v Qashqaiju, ga boste

morali poiskati v kakšni drugi pogonski kombinaciji, kajti
v tej ga pri Nissanu ne ponujajo.
Nissan je v tem modelu ponudil sistem ProPilot. To
je pripomoček za avtonomno vožnjo, ki deluje kot
skupek sistema za ohranjanje vozila v voznem pasu
in radarskega tempomata ter kot tak ne dovoljuje
popolnoma samostojne vožnje. Čeprav deluje zanesljivo
in vozilo lepo ohranja znotraj varnih parametrov, zahteva
pozornost voznika in ga ob predolgi odsotnosti rok
na volanu na to tudi opozori. Nič takega, boste rekli,

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.598 ccm
96 kW (130 KM)
320 Nm pri 1.750 vrt./min.
brezstopenjski CVT
11,1 s (0-100 km/h)
183 km/h

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

6,3 l/100 km
122 g/km
4.394 / 1.806 / 1.595 mm
1.507 kg
65 l
430 l
30.760 EUR

take sisteme poznamo že nekaj časa. Že res, a v tem
segmentu ne, sploh pa je lepo videti, da pionirja tega
avtomobilskega razreda, kar Qashqai nedvomno je,
redno pomlajujejo in mu omogočajo enakovreden boj
s hudo konkurenco, ki se je vmes razpasla. Za omenjeni
sistem ProPilot boste morali doplačati 1.200 evrov,
a le če bo vaš Qashqai že opremljen z varnostnimi
pripomočki Safety Shield, ki so del serijske opreme dveh
najvišjih stopenj opremljenosti.
Če imate dobrih 30 tisočakov, ga boste lahko odpeljali
iz salona. To je poštena cena za paket s tako pogonsko
tehniko in s toliko varnostnimi pripomočki. Posebno

mi v avtomobilu odgovarja prekrasno, mehko črno
usnje. Posebno fino je na volanu in prav prijetno
ga je sukati. Novi Nissan Qashqai združuje zanimiv
videz z naprednimi tehnologijami in tako zagotavlja
vznemirljivo vožnjo z užitkom na visoki ravni. Z
Nissanovo inteligentno mobilnostjo pa bodo uživali
mlajši vozniki, za nas starejše je bolj prikladna vožnja z
lastnimi čutili.

Tekst: Matjaž Tomlje
Foto: Jan Grobelšek
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Test: Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Cite

generacija
Toyotin malček Aygo je na cestah že vse od leta 2005, a šele v svoji drugi
generaciji, od leta 2014 naprej, je ta med vso pločevino na cesti postal opazen
in vpadljiv na račun svoje identitete X. Lansko leto, torej po štirih letih, je drugo
generacijo Ayga dočakala prenova, s katero je mestni malček postal še bolj
privlačen in v takšni divji barvni kombinaciji prava paša za oči.
70 Avto+šport

X
P

o štirih letih so torej
Aygu namenili prenovo,
s katero je ta dobil novo
prednjo masko, ki je še
zmeraj v nazorni obliki črke X,
spodaj pod njo pa najdemo še nov
odbijač in žaromete, ki po novem

nosijo tudi LED dnevni podpis.
Črko X je brezkompromisno moč
opaziti tudi na zadku, kjer jo tvorijo
preoblikovane pokončne luči, skupaj
s spodnjim odbijačem, ki nosi v
sredini črn pas, ki lepo sovpada s
črnim zadnjim steklom in streho. S

prenovo je Aygo prejel še dodatne
možnosti personalizacije in tako
je na voljo zares ogromno barvnih
kombinacij. Kupec lahko izbira med
različnimi barvami ogledal, strehe,
platišč, odbijačev in okrasnih letev
v kabini. Naš testnik je bil oblečen v
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oglas
morski
kenzo

ultra vpadljivo vijolično barvo, ki lepo sovpada s črno, v
katero so bili odeti streha, vsadki v odbijačih in platišča.
Vijola barvni odtenek najdemo tudi v notranjosti. Vanj
so bili odeti zračniki, okrasne letve, prestavna ročica in
celo šivane obrobe predpražnikov. S prenovo je Aygo
dobil nadgrajen serijski 7-palčni osrednji zaslon na
dotik, ki omogoča funkcije povezljivosti z androidom in
applom, prikazuje pa tudi sliko zadnje kamere.
S tremi in pol metri je avtomobilček sila okreten in
primeren predvsem za mestna središča, kjer je iskanje
parkirnih prostorov z njim mala malica. Spredaj je dovolj
prostoren za dva odrasla potnika, medtem ko je na
zadnji klopi bolj ali manj prostora za dva otročaja.
Pod pokrovom motorja se vrti litrski trivaljnik, ki
dostavlja 53 kW oziroma 72 KM. Za mestno vožnjo
več kot zadovoljivo, le pri speljevanju motorju manjka
malce več navora, zato ga je za ziher, da ne ugasne,
potrebno poslati v višje vrtljaje. Na račun avtocestne
vožnje so prilagodili tudi prestave petstopenjskega
ročnega menjalnika, pri čemer se lahko v tretji peljete
preko 140 km/h, le hrup mlinčka takrat ne bo na vaši
strani, kakor tudi poraba ne. Sicer v povprečju pri mestni
vožnji porabi med 5 in 6 litri bencina. Takole opremljen v
divji vijola barvi zahteva 12.480 evrov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

trivaljni, vrstni, bencinski
998 ccm
53 kW (72 KM)
93 Nm pri 4.400 vrt./min.
5-stopenjski ročni
13,8 s (0-100 km/h)
160 km/h

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

5,9 l/100 km
93 g/km
3.465 / 1.615 / 1.460 mm
965 kg
35 l
168 l
12.480 EUR

Test: Mazda CX-5 CD184 AT AWD Takumi Plus

VSE,KAR MAZDA
PREMORE,
POD ENO STREHO

Mazda je drugo generacijo
svojega priljubljenega
mestnega terenca CX-5
predstavila leta 2017, kar
pomeni da je avtomobil še
zmeraj svež in v koraku s
časom. A pri Mazdi ne želijo
ničesar prepustiti naključju,
zato so po letu in pol CX5-ki namenili že prvo rahlo
prenovo, ki sicer ne vključuje
karoserijskih popravkov, saj
so že v prvo zadeli žebljico
na glavico. Ponudbi so tako
dodali nove barve karoserije,
izboljšali motor in ji namenili
nov paket opreme Takumi
Plus, ki zajema vse, kar
znamka ponuja.

Z

unanje oblikovanje so pri Mazdi opravili z
odliko, o tem ni dvoma. Predvsem njen prednji
del je sila markanten in atraktiven z velikansko
masko v ospredju, ki je skoraj v celoti obrobljena
s kromom in se lepo povezuje z vitkimi žarometi, vmes
med kromom in pokrovom pa je tudi izrazita zareza, ki
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pripomore k ostremu, agresivnemu videzu. Malce manj
je atraktiven zadek, če ga primerjamo s prednjim delom,
drugače pa mu prav nič ne manjka, le majhni žarometi
se nekako izgubijo v napihnjenem prtljažniku.
Kjer Mazda najbolj navduši, je zagotovo sama vozna
izkušnja, sploh za razred SUV, kjer je CX-5 nedvomno

vodilna v svojem razredu in bi jo lahko označil celo za
azijskega BMW-ja na področju vozne dinamike. Občutek
za volanom je odličen, krmilni mehanizem odziven,
podvozje pa ravno prav mehko, da je vožnja udobna,
in ravno prav trdo nastavljeno, da se med ovinki ne
pozibava in hkrati ne povzroča nepotrebnih tresljajev in

udarcev skozi sedeže. Ti so odeti v mehko temno rjavo
usnje, nudijo dovolj bočne opore, da te držijo na enem
mestu in so za nameček še ogrevani, tudi v zadnji vrsti.
Prtljažni prostor je z dobrimi 500 litri soliden, oziroma
za razred skorajda nadpovprečen, v plus mu štejemo še
izredno majhen nakladalni rob in gumeno zaščitno dno.
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na armaturi, slednji namreč meri le sedem palcev,
medtem ko nas konkurenca razvaja z občutno večjimi
in s preglednejšimi. Upravljati ga je mogoče preko
vrtljivega osrednja gumba, ki je še vedno najbolj varen
način, med mirovanjem vozila pa je ekran odziven tudi
na dotik.
K odlični vozni izkušnji v veliki meri pripomore tudi
izjemen pogonski sklop. Tega tvori 2,2-litrski turbo
dizel, ki je s prenovo prejel nekoliko več moči, 184
KM ponuja in 445 Nm navora, ki se prenašajo preko
samodejnega 6-stopenjskega menjalnika na vsa štiri
kolesa. Kombinacija je za ta model odlična, menjalnik
prestavlja hitro in neopazno, v povprečju pa pije med 7
in 8,5 litri dizla, odvisno, kako težko nogo ima voznik in
pa predvsem od tega, na kakšnem terenu prevozi večino
kilometrov. Pri mestni vožnji skorajda ne gre računati na
manj kot 9 litrov.
In cena? Do zob oborožena SUV samurajka zahteva
od vas 43 tisočakov, kar ni malo. A glede na dobljeno
in cene konkurentov, sploh pa ker se tale Mazda lahko
postavi ob bok tudi bolj premium modelom, še vedno
ostaja dober nakup.
Kot sem že v uvodu zapisal, je tale Mazda nosila
poseben nivo opreme Takumi Plus, ki po opremljenosti
presega sicer najvišjega Revolution Top. To pomeni, da
je bila opremljena prav z vsem, kar ima Mazda v svoji
ponudbi. S strešnim oknom, z odličnimi polnimi LED
žarometi, 19-palčnimi platišči, ogrevanim volanskim
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obročem, navigacijo, delno digitaliziranimi merilniki in
velikim naborom asistenčnih sistemov, kot so tisti za
prepoznavanje vozil v mrtvem kotu in za ohranjanje
vozila znotraj črt, s samodejnim zaviranjem v sili, z
radarskim tempomatom in z drugimi. Morda gre edini
minus na samo velikost lebdečega osrednjega zaslona

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Prednji del je sila markanten in atraktiven, z
velikansko masko v ospredju, ki je skoraj v
celoti obrobljena s kromom in se lepo povezuje
z vitkimi žarometi.

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

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
2.191 ccm
135 kW (184 KM)
445 Nm pri 2.200 vrt./min.
6-stopenjski samodejni
9,6 s (0-100 km/h)
208 km/h
8 l/100 km
145 g/km
4.550 / 1.840 / 1.675 mm
1.535 kg
58 l
506 l
43.000 EUR
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Riva 90' Argo

MITOLOŠKA
KRASOTICA

Pri Rivi so ponovno dokazali, da so mojstri, katerim v svetu navtike ni para.
Njihova najnovejša krasotica 90’ Argo namreč kljub nedavnemu debiju v
sončnem Miamiju na račun svoje neustavljivo privlačne podobe in tehnoloških
inovacij že gradi svoj legendarni status med prestižnimi flybridge jahtami.
78 Avto+šport
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N

ovo delo moderne navtične umetnosti je
ime dobilo po veličastni mitološki ladji Argo,
s katero se je skupina herojev, imenovana
Argonavti, skupaj z grškim vojskovodjem
Jazonom pred trojansko vojno podala na iskanje
slovitega zlatega runa. Novodobna legenda tako kot
njena historična različica govori o hitri in izjemno dovršeni
kreaciji, ki je zmožna premagovati daljše razdalje.
Po vzoru Antičnih Grkov so Rivini oblikovalci sledili
lepotnim kanonom ustvarjalnosti in dizajna, ki veljajo še
danes. Z novim projektom so želeli pričarati brezčasno
estetiko in vrhunsko udobje, a pri tem niso hoteli
žrtvovati praktičnosti.
Gre za najmanjši flybridge v prodajni paleti italijanske
znamke, ki sledi oblikovnim smernicam večjih bratov
100’ Corsaro in nove zastavonoše 110’ Dolcevita. Kljub

nekaj metrov manj – skupno v dolžino meri 28,5 metra,
je tudi Argo prava palača na vodi, ki očara na prvi
pogled s svojim impozantnim profilom v obliki puščice,
ki napoveduje aerodinamične kvalitete in dinamične
zmogljivosti jahte.
Zgodba Arga se torej prične odvijati s pogledom na
profil, ki nosi številne takoj prepoznavne elemente jahte,
izmed katerih izstopajo velika okna na ladijskem trupu, ki
v spodnje prostore spuščajo ogromno količino naravne
svetlobe, kot tudi okna na glavnem krovu, ki v salonu
merijo vse od tal pa do stropa in tako omogočajo dih
jemajoče 360-stopinjske razglede.

Recite kar želite, noben drug proizvajalec
ne ponuja tako izpiljenega oblikovanja in
opreme interierja kot Riva.
80 Avto+šport
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en vrhunec predstavljajo kopalnice, odete v prekrasen
marmor v belo-sivem vzorcu Calacatta Australe.
Prav tako impresivne so tudi zunanje površine; tako
na premcu kot krmi so namestili velike udobne kavče,
medtem ko je kar 46 m2 veliki flybridge prejel ležalnika,
okrogla tabureja in bar, nasproti katerega stojita zofa
in miza za obedovanje na svežem zraku. Pred njima
ima svoje mesto pilot ladje, ki bo ob izbiri najmočnejše
pogonske enote upravljal s skupno 4.870 konjskimi
močmi, ki mogočno Argo izstrelijo do najvišje hitrosti 30
vozlov.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
82 Avto+šport

bigg-r.com

N A U T I C W E A R

Prav tam se prične novo poglavje, ki govori o značilni
italijanski prvovrstnosti. Recite kar želite, noben drug
proizvajalec ne ponuja tako izpiljenega oblikovanja
in opreme interierja kot Riva. Zopet so sledili
minimalističnemu receptu, ki v skoraj 40 kvadratnih
metrov velikem prostoru ustvarja prefinjen in spokojen
ambient. Les in usnje poskrbita za občutek topline,
detajli nerjavečega jekla za dotik modernosti, medtem
ko je barvna paleta naravnih tonov izbrana z namenom
sproščanja in obedovanja v stilu. Celotno pohištvo je
nastalo izpod rok najbolj ekskluzivnih blagovnih znamk:
Casamance, Penelopeoggi, Gentili Mosconi, Roda…
Pot mimo velikodušne zofe v obliki črke L vodi od
jedilnice za osem oseb, fantastične ladijske kuhinje
in tehnološko izpopolnjene krmilne postaje vse do
razkošne kabine lastnika, ki je pozicionirana na premcu
glavne palube in se pohvali z lastno kopalnico in walk-in
garderobo. A ker gre za izredno luksuzno plovilo, so pri
Rivi spodaj zasnovali še eno magično master suito, ki jo
dopolnjujejo tri kabine za goste. Tudi tu so nadaljevali
s filozofijo elegance, katero ustvarjajo angleški oreh,
belo usnje, črni lakirani stropi in jekleni elementi. Še

F1 - VN Kitajske

1000. DIRKA
FORMULE 1
HAMILTONU

Zgodovinska 1000. dirka Formule 1 je pripadla aktualnemu svetovnemu prvaku
Lewisu Hamiltonu v Mercedesu. Drugo mesto na Veliki nagradi Kitajske v Šanghaju
je osvojil Valtteri Bottas, tretje mesto je pripadlo Sebastianu Vettlu v Ferrariju.
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S

ezona se sanjsko nadaljuje za Mercedes. Tretja
dirka, tretja dvojna zmaga za srebrne puščice.
Že kvalifikacije so kazale na uspeh Mercedesa
na dirki, Bottas je bil sicer za 23 tisočink sekunde
hitrejši od Hamiltona,
sledila
sta
oba
Ferrarija, Vettel pred
Leclercom in oba
Red Bulla, Verstappen
ponovno hitrejši od
Gaslyja.
A tokrat je odličen
štart
uspel
Hamiltonu, ki je že
do prvega ovinka
prehitel
Bottasa.
Bottas, ki je izjemno
slabo odpeljal iz pole positiona, je s tem nehote oviral
tudi Vettla za njim in za oba Mercedesa je mimo Nemca
pripeljal Leclerc. V ozadju so za adrenalin poskrbeli oba

McLarnova dirkača in dirkač Torra Rossa Daniil Kvjat. Ta je
najprej oplazil Sainza in v naslednjem trenutku z gumo
zadel še Norrisa. Mladega Britanca je ob kontaktu s Kvjatom
odneslo v zrak, a je na srečo hitro pristal nazaj na vsa štiri
kolesa in tako kot
njegov
moštveni
kolega odpeljal v
bokse na popravilo
dirkalnika. V bokse
je moral tudi Kvjat,
a šlo je za kazensko
vožnjo skozi bokse
zaradi omenjenega
dogodka.
Medtem je Hamilton
kontrolirano
vzdrževal
nekaj
sekundno prednost pred Bottasom, Leclerc pa je v 11.
krogu po ukazu moštva moral predse spustiti Vettla. Tudi
sicer je bila strategija Ferrarija zanimiva. Medtem ko so

Vettla obakrat poklicali v bokse po postanku Verstappna,
so Monačana v obeh primerih pustili na stezi dlje. Učinek
ni bil pravi, Leclerca je že po prvih postankih prehitel
prav Verstappen.
Razmeroma mirna dirka je nekaj razburljivih trenutkov
ponudila prav po prvih menjavah gum. Vettel je namreč
iz boksov prišel tik pred Verstappnom. Seveda mladi
Nizozemec ni dolgo okleval z napadom. V ostrem
desnem ovinku je že prišel pred Nemca, a bil malce
predolg. Ob pospeševanju ga je Vettel v trdem dvoboju
sicer malce zrinil na travo, a to so dvoboji, kakršnih si na
dirkah želimo še več.
Drugi postanki niso več prinesli sprememb na vrhu. Do
spremembe je prišlo le pri dobitniku točke za najhitrejši
krog na dirki. Do zadnjega kroga je dodatno točko v
rokah držal Sebastian Vettel, a mu jo je prav v zadnjem
krogu speljal Red Bullov mladenič Pierre Gasly, ki je prav v
ta namen dva kroga pred koncem zavil v bokse po sveže
gume. Na šestem mestu je imel namreč dovolj prednosti
pred Ricciardom in si je lahko privoščil dodaten postanek.
Lewis Hamilton je tako z dirko brez napak osvojil 75.

zmago v karieri. Z novimi 25. točkami je tudi prevzel
vodstvo v skupnem seštevku. Bottasu najhitrejši čas na
kvalifikacijah ni prinesel zmage in tako tudi po tretji dirki
sezone najhitrejši v kvalifikacijah ni uspel dobiti dirke.
Sebastian Vettel je Ferrariju privozil stopničke, a seveda
je to za rdeče iz Maranella krepko premalo. Po treh dirkah
je njihov zaostanek za Mercedesom že 57 točk. Četrto
mesto je na koncu osvojil Max Verstappen, s petim
mestom je zagotovo zelo razočaran Charles Leclerc.
Na šestem in sedmem mestu sta kot rečeno končala
aktualni in bivši dirkač Red Bulla, Gasly in Ricciardo. Osmi
je v cilj pripeljal Sergio Perez, točke pa pridno nabira Kimi
Räikkönen z Alfo. Novo točko je spet osvojil novinec
Alexander Albon.
Karavana formule 1 se iz daljne Kitajske sedaj
približuje Evropi. Najprej bo na sporedu Velika nagrada
Azerbajdžana, še 2 tedna kasneje pa prva prava evropska
dirka, Velika nagrada Španije v Barceloni.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

Rezultati VN Kitajske:
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1.

Lewis Hamilton
Mercedes

4.

Max Verstappen
Red Bull Racing

7.

Daniel Ricciardo
Renault

2.

Valtteri Bottas
Mercedes

5.

Charles Leclerc
Ferrari

8.

Sergio Perez
Racing Point

3.

Sebastian Vettel
Ferrari

6.

Pierre Gasly
Red Bull Racing

9.

Kimi Räikkönen
Alfa Romeo Racing
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F1 - VN Azerbajdžana

Mirna Velika
nagrada
Azerbajdžana
Bottasu
Dogajanje na prostih treningih in
kvalifikacijah je napovedovalo razburljivo
dirko v Bakuju. A dirka za Veliko nagrado
Azerbajdžana se je na ulicah Bakuja
razpletla precej mirno. Valtteri Bottas je
prvo mesto na kvalifikacijah oplemenitil z
zmago, sledil mu je moštveni kolega pri
Mercedesu Lewis Hamilton, Ferrarija je na
zadnjo stopničko pripeljal Sebastian Vettel.

88 Avto+šport

Avto+šport 89

Č

etrta dirka sezone, četrta dvojna zmaga
Mercedesa. Neverjeten dosežek, ki do sedaj
ni uspel še nobeni ekipi v zgodovini Formule
1. Druga zmaga v sezoni za Bottasa, ki je
ponovno prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Valtteri
Bottas, kateremu večina ni napovedovala takega štarta v
sezono, je pot do zmage tlakoval že z odličnim nastopom
na kvalifikacijah, kjer je za šest stotink ugnal Hamiltona.
Finec se tudi na štartu ni dal in v prvih nekaj zavojih
sta z britanskim šampionom vozila kolo ob kolesu, a
do trčenja ali dotika ni prišlo. S preudarno vožnjo se je
Bottas odpeljal naprej in vzdrževal varno nekaj sekundno
prednost, ki se tudi ob postankih v boksih ni kaj bistveno
spremenila. Sledil jima je Sebastian Vettel, ki je odvozil
precej mirno dirko, saj možnosti za napad na Mercedesov
dvojec ni imel nikoli, sam pa je bil tudi celotno dirko
varen pred napadi Maxa Verstappna z Red Bullom.
Zato pa je imel precej bolj razburljiv vikend drugi dirkač
Ferrarija Charles Leclerc. Na sobotnih kvalifikacijah je
poskrbel za drugo prekinitev le-teh, saj je dirkalnik

parkiral v ogradi, in to v istem zavoju kot Robert Kubica
nekaj minut pred tem. Kvalifikacije so bile torej dvakrat
prekinjene. Omeniti velja še dogodek iz petkovega
treninga, ko je moštveni kolega Kubice v Williamsu

Rezultati VN Azerbajdžana:
1.

Valtteri Bottas
Mercedes

4.

Max Verstappen
Red Bull Racing

7.

Carlos Sainz
McLaren

2.

Lewis Hamilton
Mercedes

5.

Charles Leclerc
Ferrari

8.

Lando Norris
McLaren

3.

Sebastian Vettel
Ferrari

6.

Sergio Perez
Racing Point

9.

Lance Stroll
Racing Point
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George Russel povozil pokrov jaška, ki je bil očitno slabo
privit. Dno dirkalnika je bilo povsem uničeno, trening pa
iz varnostnih razlogov odpovedan.
Leclerc je dirko začel iz osmega mesta in se hitro prebijal
naprej. Ob postanku Mercedesov je celo prevzel vodstvo
in vozil nekaj časa na prvem mestu, a mu pozni prvi
postanek ni prinesel napredovanja in je dirko končal
na petem mestu, za Maxom Verstappnom. Tri kroge
pred koncem je zavil še po drugi komplet svežih gum z
namenom doseči točko za najhitrejši čas, kar mu je tudi
uspelo.
Za komičen in redko viden dogodek na dirkah Formule 1
pa sta poskrbela Daniel Ricciardo in Daniil Kvjat. Avstralec
je bil ob prehitevaju Rusa nekoliko predolg in je zapeljal
izven steze, da pa ob tem manevru ne bi trčila, je Kvjat
prav tako ustavil dirkalnik za Ricciardom. Ta očitno tega
ni videl in je z vzvratno vožnjo trčil v ruskega dirkača
Torra Rossa. Za nekaj trenutkov je v veljavo stopilo
pravilo virtualnega varnostnega avta, dirkač Renaulta pa
je bil po dirki kaznovan s pribitkom treh štartnih mest na
naslednji dirki.
Do točk so na današnji dirki prišli še oba dirkača Racing
Pointa, Perez je bil šesti, Stroll deveti, McLarnova dvojica,
Norris na sedmem mestu pred Sainzom, kot deseti pa
je v cilj pripeljal Kimi Räikkönen, čeprav je dirko začel iz
boksov.
Karavana Formule 1 se sedaj odpravlja v Barcelono, kjer si
je na zimskih testiranjih Ferrari pokoril konkurenco. A kaj
ko se točke delijo na dirkah in Ferrari jih je na letošnjih
štirih osvojil 99, Mercedes pa 173. Lahko Ferrari končno
krivuljo obrne navzgor?

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC
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F1 - VN Amerik in Španije

Rins kraljeval
v Teksasu,
Marquez v Jerezu
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Še pred upokojitvijo so Nickyja Haydna sprejeli v hišo slavnih legend MotoGP,
v lanskem letu so na dirkališču v ovinku 18 na hrib dodali številko 69 in ga
preimenovali v Hayden Hill. Letos pa so organizatorji dirke za VN Amerik v Austinu
na dirkališču COTA upokojili številko 69, ki jo je na svojem motorju imel tragično
preminuli Nicky Hayden, ameriški dirkač, ki je umrl maja 2017, potem ko ga je
med kolesarjenjem v Italiji zbil voznik. Slovesnosti so se udeležili številni člani
Haydnove družine, saj ima zanje številka 69 zelo velik pomen.
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T

udi pred dirko za VN Španije so organizatorji
pripravili svečano slovesnost v čast
legendarnemu španskemu dirkaču Daniju
Pedrosi, ki se je od aktivnih dirkačev poslovil po
koncu pretekle sezone, zdaj pa opravlja vlogo testnega
dirkača pri KTM-u in po njem so poimenovali ovinek
številka 6, ki se je do nedavnega imenoval Dry Sac. Ob tej
slovesnosti se je Pedrosa pridružil Jorgeju Lorenzu, Situ
Ponsu, Angelu Nietu, Jorgeju Asparju Martinezu in Alexu
Crivillu, ki že imajo svoje ovinke na tem dirkališču. Ne
ovinek, kar stezo v Austinu pa je s prvo zmago v elitnem
razredu v Teksasu osvojil 26-letni Katalonec Alex Rins in
tako prekinil šestletno vladavino Marca Marqueza.
Start v razredu motoGP za VN Amerik je najbolje uspel
Valentinu Rossiju (Monster Yamaha), ki je dirko začel s
tretjega mesta. Toda Italijanu kljub temu ni uspelo priti
pred prvouvrščenega iz kvalifikacij Marca Marqueza
(Repsol Honda). Rossi je tesno sledil Kataloncu, s katerim
sta v prvih ovinkih že občutno ubežala zasledovalcem, s
časom 2:04,529 sekunde pa se je Marquez 18 krogov pred

koncem že oddaljeval od Rossija, ki je imel na svojem
zadku Cala Crutchlowa. Ta je v 15. krogu naredil napako
in zdrsnil v enajstem ovinku ter tako razočaran končal
dirko. Razočaranje na dirki je doletelo tudi Mavericka
Viñalesa (Monster Yamaha) in Joana Mira (SUZUKI
ECSTAR), ki sta zaradi prehitrega starta dobila kazen
vožnje skozi bokse. Napetosti in presenečenj še kar ni
bilo videti konca, ko je 12 krogov pred koncem Marquez,
ki je bil na zmagovalnem pohodu do rekordne zmage
v Teksasu, storil napako in zdrsnil v levem 12. ovinku.
Poskušal je pobrati svoj motocikel in nadaljevati z dirko,
a žal neuspešno. Na tribunah je kipelo od navdušenja, ko
je z odstopom Marqueza vodstvo prevzel Rossi, a Rins
mu je ostajal za petami. Smola za ekipo Repsol Honda
se je z okvaro motocikla Jorgeja Lorenza nadaljevala,
ko naj bi težave z elektroniko Lorenza izključile iz igre.
Medtem pa se je legendarni italijanski dirkač razreda
motoGP Valentino Rossi pri 40 letih boril za 90. zmago
v karieri med elito, a v zaključku dirke je moral predati
prestol skoraj 17 let mlajšemu Alexu Rinsu, ki je večji

del dirke vozil za Italijanom, na koncu pa izkoristil boljše
gume in ritem za krstno zmago v elitnem razredu: "Tako
sem vesel. Nimam besed, s katerimi bi lahko vse skupaj
opisal. To, da sem premagal Rossija, je zame neverjetno,
bil je moj heroj, ko sem bil še zelo mlad," zadovoljstva ni
skrival zmagovalec Rins. Na drugi strani pa Rossi ni skrival
razočaranja: "Res sem razočaran, ker nisem zmagal. Ko
je Marquez padel, sem mislil, da mi bo končno uspelo.
Že dolgo časa nisem zmagal in tokrat sem imel res lepo
priložnost." Razočaran je bil tudi Marquez, saj je bil za
odstop kriv sam: "Vsaj tri metre prepozno sem začel
zavirati, zaradi česar se je pozneje pripetil odstop. Ni bila
kriva hitrost 300 kilometrov na uro, ko dirkaš po robu, na
vrhuncu zmogljivosti, se zlahka pripeti napaka." Tretjega
mesta se je na koncu razveselil Miller.
Po nepričakovanem razpletu dirke razreda motoGP
za VN Amerik v Austinu se je minuli konec tedna v
Jerezu nadaljevalo izjemno izenačeno motociklistično
prvenstvo, jubilejna 400. dirka na španskih tleh.
Kvalifikacije je osvojil 20-letni francoski dirkač Fabio
Quartararo (Petronas Yamaha), drugo mesto njegov
moštveni kolega Franco Morbidelli in s tem sta
presenetila vso konkurenco. Za seboj sta pustila tudi
aktualnega prvaka razreda motoGP Marca Marqueza,
ki je na tretjem mestu zaostal 90 tisočink sekunde,
Valentino Rossi je dirko začel s skromnega 13. mesta.
Slabe štiri minute pred koncem je kvalifikacije v pesku
zaključil Jorge Lorenzo, zmagovalec v Jerezu leta 2015,
padel je tudi Danilo Petrucci, ki je sicer dobil drugi in
tretji prosti trening, na koncu pa se je moral sprijazniti
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s sedmim startnim mestom. Marquezu je
uspel najboljši start, dobro sta startala tudi
prva iz kvalifikacij. Francoski dirkač Fabio
Quartararo se je dobro peljal za vodilnim
Marquezom, ko ga je 12 krogov pred
koncem dirke na cedilu pustil motocikel in
je bil primoran zapeljati v bokse. Medtem
ko je bil prva violina na dirki v Jerezu
Marquez, je svojo dirko na drugem mestu
v miru odpeljal Alex Rins. Kot tretji dirkač je
ciljno črto prečkal Maverick Viñales, tik za
njim je bil Dovizioso. Rossi je dirko zaključil
na šestem mestu, pred njim je bil Petruci,
Morbidelli je zdrsnil na sedmo mesto.
Naslednja dirka bo na sporedu v Le Mansu,
VN Francije, še prej pa bo Yamaha svoje
pomanjkljivosti odpravljala na testiranjih v
Jerezu.
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