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V športu je glavna stvar sodelovati in seveda
zmagovati, vendar vedno pošteno. Temu z dvema
besedama rečemo fair play – poštena igra. Za
današnjo Formulo 1 ne moremo reči, da je fair play.
Če samo analiziramo zadnji dve dirki v Barceloni in
Monaku, že samo iz teh dveh dirk lahko izluščimo
nekaj resnic in rešitev, da bi vse bilo lahko boljše
in pravičnejše. Res vemo, da organizatorji stremijo
k gladiatorskem spektaklu, da bi privabili čim več
gledalcev in posledično denarcev v njihove žepe. Vse
lepo in prav, tudi s tem ni nič narobe, saj je Formula 1
posel in če je posel, naj bo ta dobičkonosen. Vendar
je marsikateremu težko pri srcu, ko vidi, kakšna
nepoštenja so del tega cirkusa. Ko pogledam štart v
Barceloni, vidim prvič to, da je nepošteno, da prvi na
kvalifikacijah štarta s prve pozicije, ki je nameščena
na levem delu steze, prvi ovinek pa je v levo. To ni

pravično. Najhitrejši bi moral imeti najbolj ugoden
položaj. Če bi stal Bottas na desnem štartnem mestu,
bi zagotovo prvi zavil v desni ovinek. Tako pa je bil
ob slabšem štartu nemočen, da zavije v ovinek. Na
zaviranju in vstopu v ovinek sta bila s Hamiltonom
poravnana. Če bi stal na desni, bi prvi vstopil v
ovinek. Popolnoma nepošteno je tako izgubil
dirko. Nadalje je v obeh dirkah važno vlogo igral
varnostni avtomobil. Velikokrat prav brez potrebe,
saj se z njegovo uporabo vse razlike, ki jih dirkači
v težkem tempu dirke pridobijo, izničijo. Tako je
vodilni izgubil vso prigarano prednost. Gre v bistvu
za novo dirko, ponovljen štart. Tudi pravila, ki jih
sprejme sam organizator, so nepoštena. Izbor samo
enega dobavitelja gum in menjavanje koles med
dirko so popolnoma nepotrebni. Več konkurence bi
prinesli različni dobavitelji. Pomembno je, da gume

zdržijo eno dirko. S tem dokazuješ kakovost gum.
Naj se razvije tehnični boj tudi med proizvajalci
pnevmatik. Stroški mehanikov, ki samo menjajo
gume, prostorov za gretje gum, energije za gretje,
velikega števila pnevmatik za vsako dirko in prevozov
gum dvigujejo ceno Formule 1 v nebo. Namesto
tega bi organizator lahko predpisal popravilo
dirkališč v smeri dograditve asfaltnih izletnih con,
ki bi preprečile veliko število nesreč. Sedaj vidimo,
da prehitri vozniki na izletnih conah iz peska kar
odletijo v ograde in po nepotrebnem odstopijo. Da
o nadaljevanju vožnje in velikih stroških popravil
sploh ne govorimo. Samo znesek popravil vozil, ki
so zaradi tega zletela v ogrado, bi v Barceloni več
kot zadostoval za asfaltno prevleko izletnih con. V
Monaku smo bili v zadnjih krogih priča tesni dirki
med Hamiltonom in Verstappnom. Slednji kljub

temu da je bil hitrejši, ni mogel mimo. Krivda je v
konfiguraciji proge, ki ne dovoljuje prehitevanja.
Progo bi bilo treba predrugačiti tako, da bi se ciljna
ravnina končala s hitrim ovinkom proti kazinoju in
bi tako omogočila prehitevanje. Zdaj pa je ciljna
ravnina prekratka in prehitevanje ni mogoče. Druga
možnost je razširitev ovinka pri hotelu Fairmont.
A kaj ko naše pobožne želje ostanejo samo na
papirju, odgovorni pa kot stari krapi v mlaki
počivajo, dremajo, se redijo in ne dovolijo hitrim in
vitkim ščukam, da pridejo v njihovo bližino.
Matjaž Tomlje

Fair play
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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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Kia Proceed
Družina Ceed je dobila novega člana, in sicer se klasični
kombilimuzini in družinskemu karavanu pridružuje
športno naravnani, izredni atraktivni shooting brake
Proceed. Njegova največja posebnost je zadek in nizko
spuščajoča se strešna linija v kupejevskem stilu. Na zadku
so luči razpotegnjene čez celoten zadek, v spodnjem
delu odbijača pa najdemo v črno odet športni difuzor,
ki atraktivnost zadka še potencira. Na prednjem delu ni
bistvenih sprememb, le odbijač je posodobljen. Kupci
tega avtomobila bodo tako bolj cenili sam zunanji izgled
in njegovo atraktivnost, kot pa samo prostornost in
uporabnost. Za kaj takega imajo namreč pri Kii v ponudbi
karavanskega Ceeda, čeprav tudi Proceed na področju
uporabnosti in prostornosti preseneti s 594-litrskim
prtljažnikom in s sistemom tirnic v njem za fiksiranje
manjših kosov prtljage, kakor tudi s prostornostjo na
zadnji klopi.
Proceed poleg športnega videza stavi tudi na vozno
dinamiko; vzmetenje so tako nastavili za bolj športno
vožnjo, kar voznik občuti takoj, ko poprime za volan,
saj je namreč dosti bolj neposreden. Storjene so bile
spremembe tudi na nastavitvah amortizerjev, ESC-ja,
zavorah in samega volanskega sistema.
Proceed bo na voljo zgolj z dvema nivojema opreme, in
sicer GT-Line in GT, ki razvija 204 konjskih moči. GT-Line
bo imel v ponudbi tri motorje, in sicer dva bencinska, 1.0
TGDi s 120 KM in izredno priljubljenega 1.4 TGDi s 140 KM,
na dizelski strani pa bo na voljo 1.6 CRDi, ki razvija 136 KM.
V osnovi so vse različice sparjene s 6-stopenjskim ročnim
menjalnikom. Notranjost in celotna ergonomija je povsem
identična sorodnima bratoma.
Osnovna različica, torej GT-Line z motorjem 1.0 T-GDi in z
ročnim menjalnikom, po ceniku stane 25.190 evrov, z že
vključenim popustom v višini 3.200 evrov, najdražja po
ceniku je Proceed GT s samodejnim menjalnikom, ki stane
34.190 evrov.
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V slovenske prodajne salone je zapeljala prenovljena serija
tretje generacije priljubljenega Twinga, ki ga bodo tako
kot predhodnika izdelovali v slovenskem Revozu, kjer vsak
dan sestavijo 955 avtomobilov, od tega kar 500 Twingov,
ki so v večini namenjeni izvozu. V Sloveniji naj bi jih letno
ostalo približno 250.
Twingo tudi po prenovi ostaja agilen mestni malček, s
pogonom na zadnji kolesi in z motorjem v zadku, zaradi
česar se še vedno lahko pohvali z rekordno majhnim
obračalnim krogom, ki znaša vsega 4,3 metra. S svojimi
3,6 metri ostaja kralj mestnih ulic in parkirišč.
S prenovo so že tako prikupno podobo še dodatno izpilili
s predrugačenim prednjim odbijačem, ki vsebuje bolj
izrazite in čiste poteze, v spodnjem delu so mu namestili
dve zračni reži, v robove preoblikovanih žarometov pa
so namestili še LED dnevna svetila v obliki črke C, ki so
že nekaj časa zaščitni znak znamke Renault. Svetlobni
pečat v obliki črke C najdemo tudi v zadnjih lučeh, na
zadku pa so še novi dekorativni elementi na odbijaču in
nov način odpiranja prtljažnih vrat z eno samo potezo.
V notranjosti najdemo novo obliko prestavne ročice,
mehkejše materiale in novo multimedijsko napravo Easy
Link v obliki 7-palčnega ekrana na dotik, ki je na voljo za
doplačilo oziroma je serijska pri najvišjem nivoju opreme.
Sicer pa je serijsko v Twingu nameščen sistem R&Go, preko
katerega se povežemo s svojim pametnim telefonom, kjer
slednji služi kot multimedijski vmesnik.
Na voljo sta dva trivaljna bencinska motorja, in sicer že
poznani TCe 95 s 5 KM več moči, v kombinaciji bodisi z
ročnim 5-stopenjskim menjalnikom bodisi s 6-stopenjsko
avtomatiko EDC, in novi SCe 75.
Cene se začnejo pri 9.390 evrih za vstopni model in se
dvignejo vse do 14.390 evrov za najbolje opremljeno
različico s samodejnim menjalnikom EDC. Na vse cene
ponujajo 1.600 evrov popusta, kar pomeni, da lahko
novega Twinga iz salona odpeljete že za 7.790 evrov.
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Renault Twingo
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Mercedes-Benz CLA
Foto: Gašper Miš - Volan
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Pri Mercedes-Benzu so predstavili drugo generacijo
modela CLA, ki so ga na trg premierno lansirali leta 2013.
Na račun svoje privlačne podobe je štirivratna limuzina
s kupejevsko streho do sedaj našla 750.000 kupcev, od
tega približno 370 na naših tleh oziroma okroglih 500,
če štejemo še različico shooting brake s podaljšanim
zadkom. Ta bo v posodobljeni podobi sicer na voljo šele
proti koncu leta, medtem ko bodo kupci sprva lahko
posegli po limuzinskem CLA-ju.
Pri slednjem je takoj opazna podobnost z večjim bratom
CLS-om in nasploh z znamkino oblikovno filozofijo
senzualne izčiščenosti. Od prve generacije ga bo mogoče
ločiti po nižjem pokrovu motorja, osveženi maski, ožjih
žarometih, širših kolotekih in po novih platiščih, medtem
ko je zadek prejel spremenjena prtljažna vrata in odbijač
ter na novo zasnovana svetila. Hkrati je novi CLA v dolžino
in širino zrasel za približno pet centimetrov, povečali
so tudi medosno razdaljo, s čimer je avtomobil postal
prostornejši. To se pozna v kabini kot tudi v prtljažniku,
ki sedaj lahko pogoltne 460 litrov, prav tako pa omogoča
lažje nakladanje zaradi 25 centimetrov širše odprtine.
Po vzoru razreda A je interier precej modernejši in
prestižnejši z dvema velikima zaslonoma, podprtima
z multimedijskim vmesnikom MBUX. Za večje udobje
in varnost bodo na voljo tudi številni hišni asistenčni
sistemi, head-up zaslon, ambientalna osvetlitev ter
možnosti ogrevanja, prezračevanja in masaže sedežev.
CLA bo na voljo s štirimi že poznanimi pogonskimi
enotami: z dvema bencinskima, ki razvijata od 136 do
306 konjev, ter z dvema dizelskima z razponom moči od
116 do 190 KM. 6-stopenjski ročni menjalnik je na voljo
le pri vstopnih bencinskih različicah, vse ostale pa so
serijsko sparjene z bodisi 7-stopenjskim robotiziranim
menjalnikom bodisi z novim 8-stopenjskim avtomatikom.
Pogon ostaja na sprednji kolesi, na voljo pa bodo tudi
inačice s štirikolesnim pogonom 4MATIC.

Škoda Scala
Škoda je v slovenske prodajne salone pripeljala nov,
težko pričakovani model Scala, ki v njihovi ponudbi
zamenjuje Rapida. V ponudbi je umeščena med
najmanjšo Fabio in srednje velikim SUV-jem
Karoqom. Od predhodnega modela je daljša za
kar šest centimetrov, večje je tudi medosje, kakor
tudi sama širina avtomobila. Dodatni centimetri
se lepo poznajo v prtljažniku, ki je v primerjavi z
Rapidom večji za 52 litrov in tako meri 467 litrov,
kar je največ v segmentu. Prednji del avtomobila

je nesporno soroden s preostalimi modeli v ponudbi.
Široka črna maska je obdana s kromom in se razteza vse
do žarometov, ki v sebi že serijsko nosijo LED dnevno
osvetlitev, seveda pa so opcijsko na voljo tudi v polni
LED tehniki. Stranska linija se izrazito razpotega vse od
prednjih žarometov, vzdolž celotne dolžine avtomobila
do zadnjih žarometov, kar avtomobilu daje bolj
dinamičen videz. Zadek nove Scale je še najbolj unikaten
del vozila, kjer najdemo nove LED luči z opcijskim
dinamičnim smernikom.
V notranjosti je mogoče izbrati med štirimi različnimi
paketi, opcijsko so na voljo tudi informacijski zaslon v
velikosti 10,25 palca, osrednji zaslon velikosti 9,2 palca,
ogrevan volan in sedeži ter številni drugi bonbončki.
Za pogon bodo skrbeli trije bencinski motorji TSI s
prostornino 1,0 ali 1,5 litra in dizelski 1,6 motor TDI, v
razponu moči od 90 do 150 KM. Na voljo bosta ročna
5- in 6-stopenjska menjalnika in opcijski DSG s sedmimi
prestavami.
Cene se začnejo pri 15 tisočakih za vstopni model in
se povzpnejo do 22.700 evrov za najbolje opremljeno
različico po ceniku.
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Hyundai N Line
Hyundai je pripravil novo športno linijo N Line, serijo
vozil, ki je namenjena vsem, ki cenijo Hyundaijeve
športne vizualne poteze iz oddelka N, ne stavijo pa toliko
na surovo moč motorja in dirkaške vozne lastnosti. Sprva
so v ponudbi N Line na voljo trije modeli, in sicer i30 kot
kombilimuzina in kot Fastback ter SUV srednjega razreda
Tucson, s časom pa bo Hyundai razširil tako paleto vozil
N kot N Line.
Prvi Hyundaijev SUV iz široke prodajne palete, ki tako
nudi športen izgled in tudi športne vozniške občutke, je
novi Tucson. Od preostalih, bolj plebejskih bratov, se bo
razlikoval po kaskadni maski v črno grafitni barvi, temnih
platiščih, športnemu prednjemu odbijaču, črnemu
difuzorju na zadku in črnemu strešnemu spojlerju,
zunanjost pa bodo krasile tudi značke N. N linija svoj
pridih pusti tudi v notranjosti, kjer najdemo značilne
športne sedeže z oznako N, armaturko in prestavno
ročico odeto v usnje, rdeče kontrastne šive in alu
športne pedalke. Spremembe so narejene še na voznem
področju, kjer so malce trše nastavili vzmeti, prav tako so
bolj neposredno sprogramirali krmiljenje za bolj športen
občutek. Tucson N Line bo na voljo s tremi motorji, z
dvo- kot tudi s štirikolesnim pogonom, za prenos moči
pa bodo skrbeli trije menjalniki.
V športni vizualni opravi sta na voljo še modela i30 in i30
Fastback, ki sta hkrati prva in edina modela v ponudbi
v čistokrvni športni različici N. Pri obema bodo na voljo
že znani motorji, in sicer na bencinski strani litrski turbo
bencinar s 120 KM in močnejši 1,4-litrski motor TGDi s
140 KM, na dizelski pa 1,6-litrski turbodizel. Vsi motorji so
serijsko sparjeni z ročnim 6-stopenjskim menjalnikom,
opcijsko je na voljo 7-stopenjska avtomatika DCT.
Vstopna cena za Tucsona N Line se začne pri 27.990 evrih,
za i30 N Line pri 19.890 evrih, za i30 N Line Fastbacka pa
bo potrebno odšteti vsaj 20.790 evrov.
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Volkswagen ID.3
Pri Volkswagnu z gotovostjo trdijo, da bo prihodnost električna, zato se nanjo že dolgo časa temeljito pripravljajo in
veliko vlagajo v razvoj na tem področju. Tako so začeli z zbiranjem prednaročil za električni model ID.3, ki bo prvi model
iz nove, popolnoma električne družine ID., hkrati pa so znotraj koncerna lansirali novo podjetje Moon, ki bo skrbelo za
celoten nabor storitev, povezanih z e-mobilnostjo tako znotraj koncerna kot tudi širše. To pomeni, da bo kupec na enem
mestu dobil nasvet o izbiri primernega električnega vozila zanj, pregled njegovega domačega električnega omrežja in
izbiro primerne polnilne postaje, ki jo bodo strokovnjaki dobavili in zanjo uredili potrebno instalacijo in samo montažo.
Na novinarski konferenci so nam razkrili, da so za popolnoma novi električni množični avto v razredu golfa ID.3 prejeli že
preko 100 prednaročil od potencialnih slovenskih kupcev. Slednji bo na voljo v treh različicah, s tremi različnimi močmi
baterij, in sicer z dosegi od 330 do 550 kilometrov. Uradna cena še ni znana, govori pa se, da bo najosnovnejša različica
z najmanjšo kapaciteto baterije v Nemčiji na voljo s ceno pod 30.000 evri. Seveda pa bo h končni ceni pripomogla še
državna subvencija, ki pri nas znaša do 7.500 evrov. Volkswagen je za prve kupce pripravil tudi posebno serijo modela
ID.3, ki bo omejena na 30.000 vozil in se bo ponašala z bogatejšo serijsko opremo in dosegom do 420 kilometrov,
kupcem pa bodo nudili tudi enoletno brezplačno polnjenje vozila.
Koncern Volkswagen namerava v naslednjih letih v e-mobilnost vložiti kar 30 milijard evrov, rezultat tega pa naj bi bil,
da bi do leta 2028 imeli kar 70 električnih modelov v njihovi ponudbi, pri čemer naj bi se jih na cestah znašlo kar 22
milijonov. Pri Porsche Slovenija ocenjujejo, da bodo v prihodnjem letu na slovenske ceste poslali 900 električnih vozil,
do leta 2025 pa naj bi se ta številka dvignila na 8.000 modelov letno. Lansko leto, za primerjavo, je bilo v Sloveniji teh
registriranih 550, od tega največ vozil Renault Zoe.

smart Final Collector's Edition
Lansko leto so pri smartu napovedali, da bodo do leta 2020 izdelovali samo še povsem električna vozila, s čimer
bodo postali prvi avtomobilski proizvajalec na svetu, ki je elektrificiral svojo celotno prodajno paleto. Preden se bodo
motorji z notranjim zgorevanjem povsem poslovili, so pri smartu v sodelovanju s priznanim industrijskim oblikovalcem
Konstantinom Grcicem za ljubitelje znamke in zbiratelje ustvarili ekskluzivno serijo zadnjih vozil z motorjem z notranjim
zgorevanjem. Brezstrešna kolekcija, ki naznanja začetek nove ere smarta, se hkrati poklanja 21 letom obstoja znamke,
zato bo zaživela v ravno toliko primerkih. Grcic si je zanje zamislil drzno črno-rumeno kombinacijo, ki zaznamuje tudi
notranjost, ki jo nadgrajujejo motivi #21 v stilu tag grafitov.

Opel Corsa-e
Opel nadaljuje z elektrifikacijo svojih modelov in tokrat je na vrsti njihov zelo priljubljeni malček Corsa, katerega so od
svetovne premiere leta 1982 izdelali v več kot 13,6 milijona primerkih. Corsa-e je opremljena s povsem električnim
baterijskim pogonom, ki razvija 100 kW oziroma 136 KM ter nudi doseg 330 kilometrov (po ciklu WLTP), s čimer bi morala
biti primerna za vsakodnevno uporabo. Pri Oplu obljubljajo, da bo z instantnim navorom 260 Nm iz mirovanja do 50
km/h poskočila v 2,8 sekunde, do 100 km/h pa bo potrebovala 8,1 sekunde. 50-kWh baterijo, za katero velja osemletna
garancija, bo mogoče do 80 odstotkov napolniti v 30 minutah, ob tem pa lahko lastniki nivo napolnjenosti kadarkoli
preverijo preko aplikacije myOpel. Prav tako lahko doseg prilagajajo s tremi voznimi načini (Normal, Eco in Sport), od
katerih vsak malce spremeni karakteristike vozila.
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ZANIMIVOSTI
Volvova električna prihodnost
Leta 2017 se je Volvo zavezal, da bodo vsa njihova nova vozila, lansirana od leta 2019 dalje, elektrificirana. Kasneje so Švedi
še zaostrili svojo strategijo in si postavili cilj, da bodo do leta 2025 polovico njihove prodaje predstavljali povsem električni
avtomobili. In ker je prihodnost Volva električna, se podjetje jasno oddaljuje od motorjev z notranjim zgorevanjem. Da bi
lahko zadostili svojim prihodnjim potrebam po baterijah tako za vozila Volvo kot Polestar, so sedaj podpisali dolgoročno
multimilijardno pogodbo z vodilnima ponudnikoma litij-ionskih baterij, s kitajskim CATL in z južnokorejskim LG Chem.

Mille Miglia 2019
Tudi letos je po odprtih cestah po osrčju Italije potekala ikonična vzdržljivostna dirka Mille Miglia, kjer se je pomerilo
430 prekrasnih historičnih avtomobilov. Po 1.794,07 prevoženih kilometrih je na 37. dirki starodobnikov, ki se poklanja
historični dirki, ki se je odvila 24-krat v letih od 1927 do 1957, kot prva ciljno ravnino prevozila Alfa Romeo 6C 1500 SS
iz leta 1928. Sledila mu je leto mlajša Alfa 6C 1750 SS Zagato, kot tretji pa se je uveljavil Bugattijev Type 40. Rezultati so
bili sicer drugotnega pomena, v senci zgodovinskih lepotcev, ki ustvarjajo po mnenju mnogih najlepšo dirko na svetu.

Mednarodni motor leta 2019
Na prireditvi za podelitev nagrad Mednarodni motor leta je zopet najbolj slavil Ferrari, ki je osvojil kar štiri priznanja. Žirija
21. izdaje tekmovanja je podelila nagrade v trinajstih kategorijah, najpomembnejšo – mednarodni motor leta – pa je
že četrtič zapored osvojil Ferrari s svojo 3,9-litrsko turbopolnjeno osemvaljno enoto, ki brni pod pokrovom družine 488
ter modelov Portofino, GTC4 Lusso T in prihajajočega F8 Tributo. Nagrada za drugo mesto je presenetljivo šla v roke
Jaguarjeve povsem električne pogonske enote iz I-Pacea, ki je bila najboljša tudi v kategorijah nov ter električni motor,
na tretje mesto pa je 70-članska žirija uvrstila AMG-jevega 4,0-litrskega turbopolnjenega osmaka, ki poganja širok razpon
vozil ne zgolj športnega podaljška trikrake zvezde, ampak tudi Aston Martinovega Vantagea in DB11. Ta je bila izbrana
tudi za najboljši motor v kategoriji 450 PS do 550 PS (331 kW do 405 kW).

Nov rekord Nürburgringa
Renaultov najbolj zmogljiv model doslej, vroči Megane R.S. Trophy-R, je 5. aprila na 20,600 km dolgem krogu svetovno
znane Nürburgring Nordschleife s časom 07’40”100 odpihnil vse tekmece in postavil nov rekord v segmentu kompaktnih
serijskih avtomobilov. V primerjavi z “običajnim” Meganom R.S. Trophy, ki je bil na trg lansiran v začetku letošnjega leta,
različica Trophy-R doprinaša shujševalne ukrepe v višini 130 kilogramov, aerodinamične nadgradnje in bolj radikalno
podvozje, medtem ko ohranja enak motor z močjo 300 KM. Renault Sport je imel pri ustvarjanju podporo svojih
partnerjev: Akrapoviča za izpušni sistem, Bremba za zavore, Bridgestona za pnevmatike, Öhlinsa za blažilnike in Sabelta
za školjkaste športne sedeže. Megane R.S. Trophy-R bo v prodajne salone zapeljal pred koncem leta 2019 kot posebna
serija, omejena na nekaj sto primerkov.
14 Avto+šport
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VOZNIKOVI MODNI DODATKI

Novi standard polnega formata
Kolekcija "110 ans Bugatti”
Letos Bugatti praznuje 110 let in v poklon tej obletnici
je ustvaril prelepo kolekcijo oblačil in dodatkov. Pri tem
mu je pomagalo podjetje Audes Group, ki za različne
partnerje ustvarja personalizirane kolekcije, ki izražajo
njihovo identiteto in vrednote. Ker so ključni del
Bugattijevega DNK-ja njegove francoske korenine, sta
moška kot ženska kolekcija za prosti čas odeti v modro,
rdečo in belo. V dizajn so poskušali zajeti tudi znamkino
nenehno stremenje k ultimativni športnosti in luksuzu.

• Zvezdna kakovost slike s 24,2MP Exmor R ™ CMOS senzorjem
• 10 sl./s neprekinjeno fotografiranje s sledenjem AF / AE

OGLAS
sony

• 693 točkovno samodejno ostrenja s faznim zaznavanjem pokriva 93% površine slike
• 5-osna stabilizacija v ohišju pripravljena za doseganje 5,0-stopenjske visoke
hitrosti zaklopa
• 4K HDR filmsko snemanje in S-Log2/3

• Dvojna reža za kartico SD, Z baterija in priključek USB 3.1
Set za šampanjec Rolls-Royce
Multimilijonarji bodo svoje luksuzne rezidence in superjahte
lahko opremili z Rolls-Roycevim setom za šampanjec, s
katerim bodo svojim gostom pričarali povsem drugačno
doživetje srkanja peneče kapljice. V stilu znamke je vsak kos
ročno narejen z veliko preciznosti in vsak detajl umeščen z
razlogom. Uporabljeni so le najboljši materiali: za skrinjo so
izbrali aluminij in karbon, oblečen v črno usnje, v katerega
je vgraviran emblem Spirit of Ecstasy. Ob pritisku na gumb
se skrinja odpre in razkrije servirni pladenj iz hrastovega lesa
z vložkom iz nerjavečega jekla, pod katerim se skrivajo štirje
bombažni prtički z vezenino začetnic RR in kristalni kozarci
za šampanjec s pecljem iz aluminija. Set zaključuje črna
hladilna termovka za shranjevanje šampanjca, ki skrbi, da je
ta vedno serviran na optimalni temperaturi.

Časomer Breitling Bentley Centenary
Bentley je s švicarskim urarskim podjetjem Breitling začel
sodelovati že leta 2002, ko je ob oblikovanju svojega
takrat revolucionarnega grand tourerja Continetal
GT sonarodnjake prosil, da za armaturo oblikujejo
uro, ki bi izražala prvovrstnost vozila. Tekom let je
javnost ugledala številne dih jemajoče kreacije, sedaj
pa sta podjetji svojo partnerstvo okronali z omejeno
izdajo časomera iz elegantne kolekcije Premier, ki se
poklanja stoletnici britanskega proizvajalca prestižnih
avtomobilov. Kronograf je narejen iz 18-karatnega
rose zlata ali nerjavečega jekla in opremljen z rjavim
usnjenim paškom z diamantnim vzorcem, s katerim se
sklada unikatna števičnica iz brestovega lesa.
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Ferrari SF90 Stradale

SF90 Stradale ni samo najnovejša mojstrovina iz Maranella, ampak gre za
znamkin prvi priključni hibrid, ki se na račun skoraj 1.000 konjev uveljavlja tudi
kot najmočnejši Ferrari v zgodovini in brezkompromisni kralj svojega segmenta.

NAJNOVEJŠE I Z MARANELLA

P

ri znamki poskočnega konjiča so odprli novo
poglavje v svoji bogati zgodbi s stvaritvijo
prvega priključnega hibrida, ki pa nima prav
nič skupnega z vozili, na katere asociiramo ob
tej besedni zvezi. Da bi ponazorili močno vez med
svojimi čistokrvnimi dirkalniki in cestno-legalnimi
beštijami, ki jo uteleša novinec, so za njegovo
ime izbrali kratico SF, kateri so dodali številko 90 v
poklon obletnici osnovanja divizije Scuderia Ferrari.
Poleg vgradnje svojega do sedaj najmogočnejšega
osemvaljnika s 769 KM, sparjenega s tremi električnimi
motorji, ki generirajo dodatnih
217Hrala
vrancev,
so
Tomislav
- Kempinski
za prvovrstno izkušnjo zain Nikola
volanom
superavto
Avram
- MK Resort
opremili z vsemi najnovejšimi tehnologijami, sprva
preizkušenimi v svetu motošporta. Da bi lahko povsem

izkoristili noro moč hibridnega pogonskega sklopa, so
ekstremista kot prvega športnega predstavnika znamke
opremili s štirikolesnim pogonom; ta v sodelovanju
z osemstopenjskim menjalnikom z dvojno sklopko
omogoča odštekane pospeške: za polet od 0 do 100
km/h bosta potrebni dve sekundi in pol, medtem ko
bo SF90 Stradale iz mirovanja do dvestotke pripeljal v
6,7 sekunde - hudo lepljenje na sedež je zagotovljeno!
Vpeljava hibridne arhitekture je zaradi dodatne teže
inženirjem predstavljala precejšen izziv, toda lahko
rečemo, da jim je z obsesivno pozornostjo do detajlov
ter s hudo aerodinamično optimizacijo delo uspelo z
odliko. Na enako visokem nivoju so dizajn karbonske
karoserije zasnovali oblikovalci, ki so ustvarili resnično
poželjivo avtomobilsko kreacijo.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Kai Behrens - Kempinski in
Lara Ham - Quintessentially SEE

givenchy
1S

McLaren GT

Mojstri McLarna so ustvarili produkt,
za katerega obljubljajo, da bo
spremenil koncept grand touringa
– premagovanja velikih razdalj. Gre
za prilično imenovan model GT, ki
je najlažji in najhitreje pospešujoči
predstavnik svojega razreda,
obenem pa prava paša za oči.

GRAND
TOURER
à la
MCLAREN
22 Avto+šport
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GT-ja unikatni 4,0-litrski osmak z dvema
turbopolnilnikoma, in dobili boste recept za
sanjsko kreacijo na štirih kolesih. Impresivna
moč se preko 7-stopenjskega avtomatskega
menjalnika brezhibno prenaša na cesto in
omogoča čudovite zmogljivostne statistike;
s funkcijo launch control avtomobil iz ničle
do 100 km/h poleti v 3,2 sekunde, medtem
ko do dvestotke potrebuje 9 sekund. In
potem drvi dalje do 326 km/h…
Vendar pri grand tourerju ni ključna zgolj
surova moč, ampak dinamičnost vožnje
ob premagovanju velikih razdalj, zato so
vzmetenje, vodljivost in zavore dodelali
za pravo mero preciznosti in odzivnosti,

N

a letošnji izdaji ženevskega avtosalona so se
oči ljubiteljev McLarna zasvetile ob naznanitvi,
da bo proizvajalec v sklopu svojega novega
strateškega načrta Track25, ki do leta 2025
predvideva lansiranje 18 novih modelov oziroma
izvedenk, ki bodo najlažje v svojem razredu, kmalu razkril
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četrto tovrstno vozilo. Spektakularnega grand tourerja, ki
združuje zmogljivost osemvaljnika z dvema turbinama s
sposobnostjo premagovanja kilometrov v maksimalnem
udobju, so nekaj časa postopoma razkrivali, dokler ni
15. maja dokončno odvrgel kamuflaže in pokazal svojo
elegantno podobo.

McLaren GT ni uvrščen v obstoječe
prodajne linije (Sports, Super in Ultimate
Series), ampak gre za povsem samosvoj
model za novo ciljno publiko, ki bo ponujal
alternativo v rastočem segmentu. Kupce
želi konkurentom speljati na račun svoje
lahke teže, sofisticirane in udobne kabine,
spodobnega prtljažnika ter seveda norih
sposobnosti na nivoju superavtov. Te
bo omogočal dirkaški DNK, katerega si
model kot edini predstavnik znamke deli z
brutalnim hyper-GT-jem Speedtailom.
Kot vsi McLarni, pa je novi GT grajen na
karbonskem monokoku, ki zagotavlja
odlično rigidnost, osupljivo vozno dinamiko
in izredno majhno težo – s 1.530 kg naj bi
bil model več kot 130 kilc lažji kot najbližji
tekmec. To sparite s 611 konjskimi močmi
in 630 Nm navora, kolikor jih razvija za
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McLaren
GT je
povsem
samosvoj
model za
novo ciljno
publiko.
a hkrati so po besedah
proizvajalca zagotovili najbolj
udobno vožnjo v katerem koli
McLarnu doslej. K temu bodo
prispevala tudi po meri narejena
obuvala Pirellija, ki izpolnjujejo
zahteve vožnje na limitu kot
tudi prefinjenega vijuganja skozi
ovinke.
Od odhodu na daljša potovanja
bo
potnike
razveselila
praktičnost
420-litrskega
prtljažnega
prostora
za
sedežema, ki lahko hrani torbo
za golf ali dva para odraslih
smuči, palic in pancerjev,
katerega dopolnjuje odlagalni
prostor spredaj, ki brez težav
pospravi večjo potovalko.
Nasploh je interier, ki je razkrit
ob
odprtju
impozantnih
galebjih vrat, prav tako
praktičen kot razkošen; ker
bodo potniki najverjetneje v
vozilu preživeli precej časa v
kosu, so pri McLarnu edinstvene
usnjene sedeže okrepili z
dodatno ramensko, hrbtno in
bočno oporo, obenem pa so
za preglednost in intuitivnost
upravljanja pri brzinski vožnji
vsa stikala optimalno razvrstili.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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OGLAS
slowath
diesel

Porsche 911 Speedster

SANJE
POSTANEJO
RESNIČNOST

Sanjska različica oblikovne ikone 911 je postala resničnost, toda zgolj za
1.948 posameznikov z dovolj globokimi žepi, da lahko domov odpeljejo
ekstravagantno brezstrešno umetnino.
28 Avto+šport
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Pogonsko
enoto,
skrito pod
vpadljivim
rdeČim
telescem,
so izpeljali
iz brutalnih
modelov GT.

P

roizvajalec iz Stuttgarta si je
junija 2018 za darilo ob 70.
obletnici svojih športnih
avtomobilov
poklonil
študijo 911 Speedster Concept,
za katero sprva ni želel razkriti, če
se bo podala v proizvodnjo. Nekaj
mesecev kasneje pa so pariški
avtosalon izkoristili za najavo, da bo
dvosedežnik brez strehe zaživel, a
zgolj v 1.948 ekskluzivnih primerkih.

Tistega leta je namreč luč sveta
ugledal znamkin čisto prvi roadster,
model 356, na kateremu je baziran
nov izčiščen avtomobil, s katerim
želijo predstaviti esenco znamke in
njen glavni fokus – puristično vozno
izkušnjo.
V skladu s to filozofijo so se znebili
vseh nenujnih elementov in sledili
principom lahke gradnje. Namesto
zložljive strehe so avtomobil

opremili zgolj s pokrivalom, ki varuje
parkiran avtomobil pred naravnimi
elementi, nekaj kilogramov pa so
prišparali tudi s sedeži iz karbona.
Pogonsko enoto, skrito pod
vpadljivim rdečim telescem, so
izpeljali iz trenutnih modelov GT v
svojem motošport centru, kjer se je
rodila tudi pošast GT3 RS. Moč bo
dostavljal prosto dihajoči 4,0-litrski
šestvaljni motor z več kot 500

konji, ki bo, kot je za takšno puristično vozilo primerno,
skombiniran s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom, ki
moč pošilja na zadnji kolesni par. Šprint iz ničle do 96
km/h bo dosežen v 3,8 sekunde, nemški ekskluzivnež pa
bo naprej vlekel, dokler cager ne bo pokazal številke 309.
O lepoti modela 911 Speedster nam ni treba izgubljati
besed, je pa na tem mestu treba omeniti možnost
opreme avtomobila s historičnim estetskim paketom,
ki za dodatnih 22 tisočakov prinaša prekrasno srebrnobelo karoserijo in druge detajle iz klasičnih Porschejevih
Speedsterjev iz 50. let prejšnjega stoletja.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Škoda Superb

Češki paradni
konj

K

ljučna novost pri novem Superbu je njegov
svetlobni podpis, saj se kot prvi predstavnik
Škode pohvali s prilagodljivimi LED matrix
žarometi, katerih svetlobni snop sestavlja
več posameznih segmentov, ki zagotavljajo odlično
svetilnost, a hkrati z uporabo inteligentne kamere
preprečujejo, da bi bili drugi udeleženci v prometu
zaslepljeni. V LED svetlobi svetijo tudi luči na zadku, ki so
prejele dinamične smernike za boljšo vidljivost na cesti.
Poleg naprednih svetil je vredno izpostaviti še dve
tehnologiji, ki sta prav tako debitirali v serijskem vozilu
češkega proizvajalca: prva je najnovejša verzija aktivnega
tempomata, ki uporablja sliko kamere na vetrobranskem
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steklu in podatke iz navigacijskega sistema za zaznavanje
omejitev hitrosti in krivin ter samodejno prilagaja
hitrost, druga pa nov asistent za pomoč v sili, ki deluje
na večpasovnih cestah in v primeru sile avtomatsko
usmerja avtomobil na stran ceste, kjer ga ustavi. Pri tem
upošteva promet na drugih pasovih in manever izvede
na nadzorovan način.
Superb bo kot prva Škoda na voljo kot priključni hibrid
s 160 kW moči in z električnim dosegom do 55 km,
poleg tega pa bodo stranke lahko izbrale šestih drugih
motorjev; tako bo skupno na voljo 10 kombinacij motorja
in pogona. Vstopna dizelska različica je 1.6 TDI z 88 kW,
bencinska 1.5 TSI s 110 kW, vrh ponudbe pa predstavlja

Za svetovni debi svojega prenovljenega paradnega konja so pri Škodi izbrali
svetovno prvenstvo v hokeju na ledu v prestolnici Slovaške, kjer pa niso
predstavili samo limuzinskega in karavanskega Superba, ki bo premierno na
voljo tudi kot priključni hibrid, ampak še robustno inačico Scout, ki bo zaradi
višje oddaljenosti od tal lahko zapeljala tudi izven ustaljenih tirnic.

2,0-litrski bencinar, ki razvija 200 kW in deluje skupaj s
7-stopenjskim avtomatikom, ki moč na cesto prenaša s
pomočjo štirikolesnega pogona.
Pri oblikovanju nove zastavonoše so bili Čehi bolj
zadržani; sprva so kot pri vseh drugih novih modelih na
zadek namesto logotipa namestili razpotegnjen napis
Škoda v velikih tiskanih črkah, nato pa so rahlo povečali
masko hladilnika in modificirali prednji odbijač, s čimer
je avtomobil zrasel v dolžino za osem (limuzina) oziroma
šest milimetrov (karavan). Pri tem obe inačici nudita
vodilno količino prtljažnega prostora v segmentu – 625
do 1.760 oziroma 660 do 1.950 litrov. Sicer je celotna
kabina zelo prostorna in tokrat tudi bolj elegantna,

zahvaljujoč elementom kroma na instrumentalni plošči
in oblogah vrat. Svoj višek interier doseže z izbiro opreme
L&K, ki prinaša prešite sedeže s spominsko funkcijo ter
z možnostjo gretja in masaže, v alkantaro odet strop,
dekorativne napise in zvočni sistem Canton.
Paket zaključujejo Škodine značilne rešitve Simply Clever,
ki malce olajšujejo življenje voznika in potnikov; poleg
brezžičnega induktivnega polnjenja pametnih telefonov
so na novo pod dno prtljažnega prostora namestili plitek
in razdeljen pladenj za varno shranjevanje raznolikih
predmetov.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Ford Focus ST Wagon

ZA HITROSTI
IN ZABAVE
ŽELJNE OČETE
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Oddelek Ford Performance je nedavno v svoje roke vzel Focusa 4. generacije in
iz že tako navdušujočega paketa ustvaril poskočnega hatchbacka ST, kateremu
se je sedaj pridružil karavanski brat. Ta bo zadovoljil potrebe vseh, ki poleg
zmogljivega motorja hlepijo tudi po vsestranskosti in praktičnosti, ki jo nudijo
vozila s podaljšanim zadkom.
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“

za linijo ST unikatni detajli, kot so satasta maska hladilnika,
črna zunanja ogledala in dvojne okrogle izpušne cevi, se
dopadejo tudi tej karoserijski obliki, še posebej, če je obarvana
v atraktiven odtenek rdeče.

Ž

e ob debiju Focusa ST v mesecu februarju so pri
modrem ovalu naznanili, da bo ta od lansiranja,
ki sledi letošnje poletje, na voljo tako v petvratni
hatchback kot karavanski različici, a nam
slednje do sedaj niso pokazali. Moramo priznati, da se za
linijo ST unikatni detajli, kot so satasta maska hladilnika,
črna zunanja ogledala in dvojne okrogle izpušne cevi,
dopadejo tudi tej karoserijski obliki, še posebej, če je
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obarvana v atraktiven odtenek rdeče.
V interierju športnega karavana je v ospredju velik
prtljažni prostor, ki resnično pokaže svoj potencial s
podrtimi zadnjimi sedeži, medtem ko je voznikovo
okolje ostalo enako kot pri kompaktnemu hatcbacku;
najdemo torej Recarove sedeže, športni volan, dodatke
iz aluminija in značke ST.
Tudi izbira motorjev je pri različici ST Wagon

ostala
nespremenjena;
strokovnjaki
Fordovega
zmogljivostnega podaljška bodo ponudili 187-konjskega
dizla, ki je najmočnejši tovrstni motor v družini Focus,
in bolj vročekrvnega bencinarja, ki na cesto dostavlja
skoraj 90 KM več. Oba štirivaljna motorja sta serijsko
sparjena s šeststopenjskim ročnim menjalnikom,
toda kupci zmogljivejše enote si bodo lahko zamislili
tudi sedemstopenjskega avtomatika. Prvič bodo pri

Focusu ST na voljo različni vozni programi, ki prilagajajo
temperament vozila specifičnemu voznemu scenariju.
K preskoku od elegantnega potovalnika do brzinske
zverinice bodo pripomogle tudi pametne tehnologije, ki
izboljšujejo oprijem in stabilnost vozila.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Land Rover Discovery Sport

DRUŽINSKI
avanturist
Premijski britanski potovalnik Discovery, ki velike družine lahko popelje tudi
na sam kraj sveta, je zaživel v različici Sport, ki prinaša rahlo evolucijo stila,
večjo vsestranskost in zelene pogonske enote.
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Ker je Discovery SUV v pravem
pomenu besede, zmožen obvladovanja
težkega terena, je opremljen s
tehnologijo Terrain Response 2.

“

P

ri Land Roverju že več kot 70 let izdelujejo
sposobna SUV vozila za premagovanje
zahtevnega terena. Zadnja tri desetletja
pa ciljajo tudi na avanturistične družine
z modelom Discovery, ki se je s kombinacijo
privlačnega dizajna, prostornega interierja in
napredne tehnologije uveljavil kot najhitreje
prodajani model znamke. Tej uspešni družini se
sedaj pridružuje različica Sport, ki obljublja še
boljšo vozno izkušnjo. Prvi dejavnik za uresničitev
tega cilja se skriva pod kožo; povsem nova
proizvajalčeva platforma namreč omogoča
večje udobje in boljšo vodljivost, prav tako
pa podpira implementacijo elektrificiranih

za kabino, ki je zaradi bolj togega telesca precej tišja,
udobnejša in varnejša; zaradi vpeljave premijskih
materialov in prenovljenega sistema infotainment
pa tudi bolj prefinjena. Razporeditev sedežev 5+2 je
izboljšana s podrtjem sedežev druge vrste na način
40:20:40, kar možnosti konfiguracije novih sedežev
dvigne na kar 24. K praktičnosti pripomorejo tudi nova
odlagalna mesta in prilagodljiv prtljažni prostor, ki lahko
pogoltne do 1.794 litrov. Da ob veliki natovorjenosti
zaradi potnikov ali prtljage vidljivost ne bo trpela, skrbi
pomagalo ClearSight, ki vzvratno ogledalo spremeni
v zaslon, ki prikazuje sliko za avtomobilom v visoki
ločljivosti.

motorjev. Raziskovalca si bo mogoče omisliti kot
priključnega hibrida, poleg tega pa ga opremiti
z 48-voltnim hibridnim sistemom, premierno
predstavljenim lansko leto pri manjšem
kompaktnem bratu Evoqueu. Blaga hibridna
različica ob zaviranju pod 17 km/h ugasne motor
in shranjuje energijo, ki ob speljevanju pomaga
motorju in na ta način poskrbi za manjšo porabo
in bolj zeleno vožnjo v prometnih konicah.
Druga stvar na sporedu je bila vdahniti dotik
svežine zunanjemu izgledu z novo masko, ki jo
dopolnjujejo na novo zasnovani odbijači in LED
svetila tako spredaj kot zadaj. A če je zunanjost
ohranila značilne oblikovne elemente in prejela
le majcene modifikacije, tega ne moremo trditi
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Ker je Discovery SUV v pravem pomenu besede,
zmožen obvladovanja težkega terena, je opremljen
s tehnologijo Terrain Response 2, ki avtomatsko
zaznava površino, po kateri se vozilo pelje, in glede
na njo prilagaja vse sisteme. Po vzgledu najmanjšega
predstavnika klana Land Rover bo prav tako ponujal
sistem Ground View, ki na zaslon v kabini projicira
180-stopinjsko sliko pred vozilom, a ob tem eliminira
pokrov motorja za lažje manevriranje in parkiranje.
Discovery Sport, ki z inteligentnimi inovacijami
premika meje raziskovanja, ob tem pa potnike
razvaja v sofisticiranem okolju, je na domačih tleh
že na voljo z začetno ceno 36 tisoč evrov.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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ODŠLA JE
LEGENDA
Niki Lauda (1949–2019)
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Legenda Formule 1 Niki Lauda se je poslovil v 71. letu starosti. 300 častnih
gostov in veliko število ljubiteljev Formule 1 se je na Dunaju v stolnici sv.
Štefana poslovilo od velikega heroja najhitrejšega bencinskega športa na svetu.
Pozdravni govor sta držala avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen in
tekmec Alain Prost. Od dobrih prijateljev se od njega na Dunaju ni poslovil
Bernie Ecclestone, ki pravi, da se takih dogodkov ne udeležuje, ga je pa še
nekaj dni pred smrtjo obiskal v Švici, kjer je okreval po presaditvi pljuč.

Ž

ivljenjska zgodba Nikija
Laude je res fascinantna.
Avtomobilski dirkač s tremi
titulami prvaka sveta, ki jih
je osvojil leta 1975, 1977 in 1984 za
volanom Ferrarija in McLarna, nam
bo ostal v spominu tudi po težki
nesreči, ki jo je preživel leta 1976 na
dirki za Veliko nagrado Nemčije na
Nürburgringu in je samo po mesecu
dni okrevanja sedel nazaj v kokpit
dirkalnika in za las zgrešil naslov
prvaka.
Zapomnili si ga bomo kot velikega
strokovnjaka
za
avtomobile,
kot izredno preračunljivega in
marketinško sposobnega dirkača.
Za razliko od večine dirkačev si je
svoj sedež v Formuli 1 kar kupil.
Sam je zbral sponzorska sredstva
in kredit ter vstopil v moštvo BRM.
Takrat nekonkurenčen avto je
s svojimi izboljšavami na račun
znanja tehnike takoj naredil za nekaj
sekund hitrejšega. Hitro se je s svojo
sposobnostjo prebil v legendarni
Ferrari in osvojil dva naslova prvaka.
Kasneje se je dirkaško upokojil in
ustanovil svojo letalsko družbo Lauda
Air. Ko je ta zašla v težave, se je spet
aktiviral, nastopil z McLarnom in zopet
osvojil naslov prvaka. Po ponovni
upokojitvi je ustanovil letalsko
družbo, ki jo je prodal Arabcem. Leta
2012 je postal neizvršni predsednik
moštva Mercedes, v katerega je
pripeljal Lewisa Hamiltona, ki danes
zmaguje na dirkah sodobne Formule
1. V spominu ga bomo imeli kot
vedno dobrovoljnega in vedno
pripravljenega za pogovor.

Tekst: Matjaž Tomlje, Foto: ISC
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ODKRIJTE
SVOJ
NAVDIH
IN ZAŽIVITE
NA POLNO

oglas
honda
cbr
NOVA 2019 HONDA CBR650R ABS+TCS. UGLAJENA ŠPORTNICA.

Svežo in agresivno obliko povzema po aktualni CBR1000RA Fireblade. Zaradi svoje dodelane
ergonomije ponuja športen občutek, a ne na račun uporabnosti in udobja. Čeprav najbolj uživa
na ovinkasti cesti, se dobro znajde tudi v urbanih središčih in na dirkališču. Njen 4-valjni agregat se
po novem vrti višje in daje več moči ter navora. Obenem je izgubila kar 6 kilogramov, kar pomeni za
8% izboljšano razmerje moč/masa. Ima napreden zavorni sistem ABS za varno zaviranje v vseh pogojih.
Za več kontrole pri pospeševanju je dobila sistem proti zdrsu zadnjega kolesa HSTC ter zdrsljivo sklopko,
ki ohranja motocikel stabilen tudi pri grobih prestavljanjih navzdol. Bogata oprema serijsko : vsa svetila v
LED tehnologiji, nove USD vilice Showa, radialno vpete zavorne čeljusti, sodobna LCD armaturna plošča s
prikazovalnikom izbrane prestave in opomnikom za prestavljanje navzgor, ... Prijavite se na testno vožnjo.

Generalni zastopnik in serviser
AS Domžale Moto center d.o.o.,
Blatnica 3A, 1236 Trzin | 01 562 37 00
honda-as.com| info@ascenter.si
Za napake v tisku ne odgovarjamo

Concorso d’Eleganza Villa d’Este

Najbolj ekskluzivno tekmovanje zgodovinskih avtomobilov in motociklov se
je tudi letos odvilo v prelepem okolju italijanskega jezera Como. Govorimo
seveda o dogodku Concorso d’Eleganza Villa d’Este, na katerem so se med
24. in 26. majem zbrali najlepši primerki svetovnih klasik, ki jih svet premore.

Eleganca
svetovna
smetana

&
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Č

udovita okolica, sončno vreme in razstava
redkih historičnih zakladov je pritegnila več
tisoč glavo množico, ki je uživala v veličastnem
vzdušju, ki ga lahko pričara le Villa d’Este.
Letošnji moto se je glasil »Simfonija motorjev – 90 let
Concorsa d’Eleganza Villa d’Este in BMW-ja«, saj je leta
1929 prvič zaživelo danes širom sveta poznano in cenjeno
tekmovanje, hkrati pa so tedaj pri BMW-ju lansirali svoj
prvi serijski avtomobil, model 3 /15 PS. Na tridnevnem
dogodku so lastniki z vseh koncev na ogled postavili 50
avtomobilskih in skoraj toliko motociklističnih presežkov,
ki so na popolno urejeni zelenici razkazovali svoj prefinjen
stil, ki nikoli ne bo šel iz mode. Toda na koncu je glavno
nagrado »Best of Show« osvojil le eden: najelegantnejša
je bila v odtenek črne obarvana Alfa Romeo 8C 2900B,
s čimer se z osvojitvijo sijajnega priznanja že šestič
zapored lahko pohvali italijanski proizvajalec. Dotična
Alfa, opremljena s 180-konjskim motorjem, je bila že
ob rojstvu leta 1937 pravi biser, saj je zaživela v zgolj 30
ekskluzivnih enotah. Čudovito ohranjeni dvosedežni
kupe je prav tako slavil v svojem razredu, za najlepšega
pa so ga razglasili tudi obiskovalci, tako da je lastnik
domov čez lužo odletel na krilih sreče.
Žirija uglednih poznavalcev iz sveta avtomobilizma in
motociklizma je sicer historične tekmovalce razdelila v
osem razredov, ki pokrivajo celoten spekter od 20. do 80.
let prejšnjega stoletja, poleg tega pa je podelila nagrade
v šestih posebnih kategorijah: za najbolj realistično
restavracijo, najbolj elegantnega Rolls-Royca, najbolj
ikonični avtomobil, najboljšo karoserijo in najboljši zvok
motorja.
Ker je skupina BMW od leta 2005 patron dogodka,
je seveda izkoristila to priložnost za predstavitev
svojih novosti in tako napovedala prihajajoče trende.
Ljubitelje vozil na dveh kolesih je navdušila študija
motociklističnega oddelka Motorrad z imenom Concept
R18, ki prenaša esenco klasik v današnji čas, medtem
ko je most med preteklostjo in prihodnostjo gradila
rekonstrukcija modela Garmisch, s katero so se poklonili
oblikovalcu Marcellu Gandiniju; ta je pred skoraj 50
leti konceptni avtomobil ustvaril za italijanskega
proizvajalca Bertone. Seveda so poglede privabljali tudi
vsi najprestižnejši predstavniki nemške skupine, tako
izpod znamk Rolls-Royce kot Bayerische Motoren Werke.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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BMW X7 in 7 CSEU Grand Media Tour 2019

MEDIJSKO
RAZVAJANJE
Z BAVARSKO
ELITO

Naše uredništvo je doletela čast pridružiti se BMW-jevi dvodnevni etapi, razpeti
med dvema mestoma, Varšavo in Prago, kjer sta v glavni vlogi blesteli bavarski
zastavonoši serije 7 in X7. Tako smo izbrani novinarji temeljito preizkusili bavarski
najprestižnejši vozili in se z njima podali na dvodnevno potovanje, katerega je
še dodatno popestril bogat kulturni program.

V

se skupaj se je začelo v zgodnjih jutranjih
urah na letališču Jožeta Pučnika, kjer smo se
zbrali predstavniki štirih slovenskih medijev in
naša vodja, Maja Ilec, odgovorna za odnose
z javnostmi za BMW Group Slovenija. Ob 7.10 smo
najprej poleteli proti Dunaju, kjer smo prestopili na
drugo letalo in nadaljevali let proti glavnemu in hkrati
največjemu mestu Poljske, Varšavi. Ob pristanku smo se
z letališča sprehodili nekaj sto metrov do hotela Marriott
Renaissance, kjer se je medijski dogodek uradno tudi
začel.
Najprej smo se okrepčali z dopoldansko kavo in
bogatim zajtrkom, nakar smo podpisali nekaj potrebne
papirologije, nato pa smo že prevzeli ključe vozil, ki so nas
spremljala na poti prvi dan. Tega smo preživeli v družbi

poslovne limuzine serije 7, natančneje v konfiguraciji
750i. To pomeni, da vozilo poganja 4,4-litrski bencinski
motor z osmimi valji, ki pošiljajo preko xDriva na cesto
450 konjskih moči. Naša sedmica je bila odeta v mišje
sivo barvo, zunanjost pa je krasil tudi paket M Sport,
dodatno začinjen s temnim paketom, na račun katerega
je bil velikanski grill, ki je od predhodnika večji za kar
40 %, odet v črno barvo, v črnino pa so bili odeti tudi
okvirji stekel, kakor tudi zadnji par luči, ki je po novem
vzdolž celotnega zadka povezan s tankim LED pasom, s
čimer nove sedmice ne bo težko ločiti od stare. Notranji
ambient nas je razvajal v kostanjevo rjavem usnju, sedeži
so bili kakopak del posebne linije BMW Individual,
kar pomeni dodatno mehkobo, prestižen karo dizajn,
seveda pa ni manjkala niti masaža sedežev in za piko

nastanitev v renesančnem gradu iz 16. stoletja, ki sliši
na ime Uroczysko Siedmiu Stawów Luxury Hotel. Kaj
kmalu je bil čas za večerjo v zgodovinski renesančni
sobani, ob spremljavi privatnega koncerta v izvedbi
poljskega skladatelja in pianista, ki v svojem ustvarjanju
združuje improvizacijo jazza z aspekti moderne glasbe.
Že pred deseto uro zvečer smo pridno odkorakali v svoje
brloge, saj smo že ob osmih zjutraj naslednji dan začeli z
nadaljevanjem etape.
Nov dan, novo vozilo. Drugi dan smo tako sedli za
volan najnovejšega bavarskega modela, prestižnega,
ultimativnega večsedežnega SUV-ja, modela X7. Na voljo

na i, celoten strop je bil odet v prijetno brušeno usnje
oziroma alkantaro. V objemu usnjenih sedežev, zračnega
vzmetenja in brutalnega bencinskega motorja, smo tako
v prvem delu prevozili dobrih 350 kilometrov, od tega
večinoma po avtocesti, vse do prvega postanka v enem
izmed najlepših poljskih mest, Wroclawu, v katerem je
lociran edini muzej arhitekture v državi, ki se nahaja v
zgradbah bivšega samostana in cerkve St. Bernarda, kjer
smo se okrepčali s samopostrežnim kosilom.
Nato je sledil še drugi del poti prvega dne, približno
60 kilometrov dolga tura v kombinaciji avtoceste in
regionalke nas je pripeljala v čudovito, v zelenje obdano
pokrajino Gola Dzierzoniowska, kjer nas je čakala
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Notranji ambient
nas je razvajal v
kostanjevo rjavem
usnju, sedeži so bili
kakopak del posebne
linije BMW Individual,
kar pomeni dodatno
mehkobo in prestižen
karo dizajn.

Avto+šport 53

je tako v sedemsedežni konfiguraciji, kot tudi v taki, ki ima
v drugi vrsti le dva, popolnoma ločena sedeža, za še večje
udobje in razvajanje. In ravno s takim, v motorni različici
M50d s 400 konjskimi močmi in 760 Nm navora, smo se
odpravili na legendarno pot stotih zavojev, razprtih skozi
35 kilometrov, ki je vodila preko gorskega nacionalnega
parka Stolowe, ki leži v neposredni bližini češke meje.
Vseskozi je večina poti potekala po čudoviti odprti cesti,
obdani z velikimi polji, z gozdovi in s skalovjem, po
kateri smo z gromozanskim X7 prevozili približno 300
kilometrov. Najprestižnejši bavarski stroj v dolžino meri
več kot pet metrov in tehta skoraj 2,5 tone. Številke ne
govorijo ravno v prid vozni dinamiki, a je X7 dokazal, da
se tudi 2,5-tonska gmota na petih metrih lahko v mejah
normale pošteno zapodi v ovinek. Občutek na volanu je
glede na gabarite zares presenetljivo fantastičen, seveda
voznik najbolje občuti kako velik in težak je avtomobil
predvsem med zaviranjem, medtem ko bodo potniki
brezpogojno uživali v lebdečem jadranju, ki ga zagotavlja
več ko tri metre dolgo medosje, zračno vzmetenje in
seveda usnjeno udobje v izobilju.
X7 nas je tako razvajala vse od renesančnega gradu na
Poljskem do prvega postanka v mestu Hradec Králové,
kjer smo imeli kosilo in privatni ogled v priznani češki
pivovarni Pivovarské domy. Ker nas je čakala še dobrih
100 kilometrov dolga pot do Prage, od koder smo v
večernih urah poleteli proti Ljubljani, seveda nismo
pogledali v pivske kozarce.
Prvo srečanje z novima članoma serije 7 in X7 nas tako ni
pustilo ravnodušnih, še več, X7 je zares presenetil na celi
črti in se že veselimo, da bosta avtomobila v prihodnjih
mesecih k nam zapeljala tudi na bolj podroben test.
Hvala BMW-ju za nepozabno izkušnjo in naj živi užitek
v vožnji.

Tekst: Jan Grobelšek, Foto: BMW
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Test: Mercedes-Benz A 200
AMG Line

cRÈME
de la
CRÈME
MED
HATCHI
O

blikovno 4. generacija
razreda A ne prinaša
revolucije, je pa Robert
Lešnik nanj lepo prenesel
poteze, ki smo jih videli že pri novem
CLS-u. Po njem je tako povzel celoten
prednji del, z diamantno masko in
vitkimi žarometi vred, zadek pa je
z novimi bolj ozkimi LED svetili, ki
se zarezajo proti sredini in skoraj
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dotikajo registrske tablice, veliko
bolj skladen. Svoje seveda doda sam
vizualni paket AMG Line, ki doprinaša
športne odbijače z ostrimi zračnimi
režami in znižano podvozje, piko na
i pa zunanjosti dodajo še večkraka
19-palčna platišča. V dolžino je
od predhodnika daljši za dvanajst
centimetrov, od tega je tri pridobilo
tudi medosje, a se na zadnji klopi

dodatnih centimetrov ne občuti
najbolj. Je pa za 29 litrov zrasel prtljažni
prostor, sedaj jih nudi zmernih 370.
Več sprememb oziroma pravo
digitalno revolucijo prinaša notranjost,
kjer sta v ospredju dva med seboj
povezana ekrana, ki ju že poznamo
iz višjih Mercedesovih razredov.
V osnovi digitalna ekrana merita
sedem palcev, a za popolno digitalno

4. generacija Mercedesovega
vstopnega razreda A med
svojimi konkurenti v premium
segmentu postavlja nove
standarde. S tehnološkega vidika
je novi A nedvomno najbolj
napreden znotraj razreda in
tudi če pogledamo globalno,
je eden izmed najpametnejših
avtomobilov na trgu.
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izkušnjo bo potrebno doplačati za
večja, 10,25-palčna ekrana. Klasičnih
analognih merilnikov novi razred A
ne pozna. Izgled digitalnih merilnikov
oziroma njihovo temo je mogoče
spreminjati, prav tako sam nabor
prikazanih informacij. Kombinacij je
zares veliko, tako bo vsak voznik brez
težav našel sebi ustrezno.
Umetna inteligenca ni v letu

2019 nič novega, vsak pametni
mobilnik jo premore, bolj redka pa
je v avtomobilski industriji, sploh
v takšnem obsegu, kot jo premore
novi razred A. Pri Mercedesu so jo
poimenovali MBUX. Poleg klasičnih
glasovnih ukazov, kot so upravljanje
z radijskimi postajami in z vnosom
cilja v navigacijo, lahko virtualni
asistentki ukažete, da vklopi gretje

sedežev in masažo ali da spremeni
temperaturo klimatske naprave, lahko
tudi preverite kakšna temperatura je
zunaj, skratka, ni da ni.
Funkcije lahko opravljate tudi z
direktnim dotikom zaslona, preko
drsne ploščice na medsedežni konzoli
ali preko drsnih ploščic na volanskem
obroču, pri čemer ni potrebno
odmikati rok z volana. Kot smo že v

Paket AMG Line v
kabini doprinaša
enodelne sedeže z
odlično bočno oporo
v dvobarni, črno-bež
kombinaciji, dodatno
svetlobo in svež
zrak pa zagotavlja
še veliko, opcijsko
strešno panoramsko
okno. Vožnja je
udobna, podvozje
prijetno mehko, kljub
velikim, 19-palčnim
platiščem.

uvodu omenili, je novi razred A znotraj
svojega razreda in tudi širše, eden
izmed najbolj pametnih avtomobilov
na trgu, premore celo več asistenčnih
sistemov kot najprestižnejši razred
S. Super stvar je recimo sodelovanje
kamer z navigacijskim sistemom,
pri čemer se ob vsaki spremembi
smeri vozniku na osrednjem ekranu
izriše živa slika, skupaj s smernimi
puščicami, ki natančno in nazorno
nakazujejo, kam je treba zaviti. Kamera
z živo sliko se lahko samodejno prižge
tudi na vsakem semaforju, pri čemer
vozniku olajša pogled nanj, da se mu
ni treba sklanjati in pretegovati pred
vetrobranskim steklom v iskanju
zelene luči, če se ustavi prvi v vrsti.
Paket AMG Line v kabini doprinaša
enodelne sedeže z odlično bočno
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oporo v dvobarvni, črno-bež
kombinaciji, dodatno svetlobo in svež
zrak pa zagotavlja še veliko, opcijsko
strešno panoramsko okno. Vožnja je
udobna, podvozje prijetno mehko,

kljub velikim 19-palčnim platiščem.
Motor, ki se skriva pod oznako A200,
ni čistokrvni plod Mercedesa, temveč
je narejen v sodelovanju z znamko
Renault-Nissan. 1,33-litrski turbo
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Developed with

Technical partner

ducati.si

bencinski štirivaljnik razvija 120 kW oziroma 163 konjskih
moči, kar na papirju obeta veliko, a se je v praksi izkazal
malce slabše. Tek je sicer miren in pri višjih hitrostih
tudi dokaj tih, manjka pa občutek moči. Pri speljevanju
sedemstopenjski samodejni menjalnik velikokrat moteče
cukne in se tja do tretje oziroma četrte prestave nekako
obotavlja pri prestavljanju, drugače pa pri višjih hitrostih
prestavlja tekoče. Povprečna poraba v nobenem primeru
ne bi smela preseči osem litrov, mi smo v povprečju
porabili 7,3 na sto prevoženih kilometrov.
Ker gre za premium znamko v premium segmentu, je
premijska tudi cena. Sicer je v goli osnovi razred A takole
motoriziran na voljo že od 28 tisočakov, a mu malo morje
dodatne opreme, od tega samo paket AMG Line stane
3.800 evrov, ceno dvigne nad 50 tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

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

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.332 ccm
120 kW (163 KM)
250 Nm pri 1.620 vrt./min.
7-stopenjski samodejni
8,0 s (0-100 km/h)
225 km/h
7,3 l/100 km
120 g/km
4.419 / 1.796 / 1.440 mm
1.375 kg
43 l
370 l
50.792 EUR

Nova Multistrada 950

Vaša edinstvena sopotnica

* equal to 18,000 miles.

Odkrivajte lepote sveta z novo vsestransko Multistrado 950!
Z 19” prednjim kolesom je nova Multistrada primerna tako za elegantno vožnjo po asfaltnih cestah, kot za zahtevnejšo terensko
vožnjo. Prvič je Multistrada 950 na voljo tudi v “S” verziji - z bogato opremo in še večjim udobjem. Serijsko je opremljena z:
elektronskim vzmetenjem, tempomatom, sistemom za prestavljanje brez sklopke Ducati Quick Shift, naprednim ABS sistemom
Cornering ABS, sistemom proti zdrsu zadnjega kolesa Ducati Traction Control, velikim barvnim zaslonom TFT ter LED lučmi, ki
* equal to 15,000 miles.
svetijo tudi v ovinek.
Z novo Multistrado 950 je vsaka pot užitek in vsako potovanje edinstveno! Prepričajte se sami in se prijavite na testno vožnjo.
Prostornina: 937 cc | Moč: 113 KM (83 kW) @ 9,00/min | Navor: 96 Nm @ 7,750/min
Generalni zastopnik in serviser
AS Domžale Moto center d.o.o.,
Blatnica 3A, 1236 Trzin | 01 562 37 00
ascenter.si | info@ascenter.si
Za napake v tisku ne odgovarjamo

Ducati Slovenija Offical

Test: Lexus NX 300h F Sport

JAPONSKI hibridni
samuraj
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Lexusov srednji velik križanec NX je znamkin najbolje prodajani avtomobil,
ki je na cestah že dobrih pet let, pri čemer ga je doletela ena rahla prenova.
Japonski posebnež kljub letom ostaja svež in tehnološko dorasel vsem
nemškim konkurentom, na nekaterih področjih pa jih celo prekaša.
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N

edvomno je to področje zunanje oblikovanje.
Avtomobil je z estetskega vidika zares nekaj
posebnega in med dolgočasnimi nemškimi
konkurenti prava poslastica za oči. S svojimi
ostrimi potezami in z velikansko masko izstopa kjer koli se
pojavi, še posebej z najbolj atraktivnim paketom F Sport, s
katerim je bil opremljen testni NX. S prenovo je glavnina
ostala praktično enaka, NX je dobil le bolj pametne in
zmogljivejše žaromete, za pravo atrakcijo pa poskrbijo še
novi, dinamični smerniki.
Čeprav je njegova zunanja podoba svetlobna leta pred
nekaterimi konkurenti, pa deluje notranjost malce
nazadnjaško, daleč stran od digitalizacije, ki smo jo vajeni
pri konkurenci. Sprva sem mu to štel v minus, a kaj hitro mi
je nešteto gumbov in detajlov, kot je na primer analogna
ura na sredini armature, začelo vzbujati čustva in ne tipična
kabina mi je hitro prirasla k srcu. Če za marsikaterega
konkurenta velja, da ima prečiščen interier, kjer prevladujejo
ekrani in minimalizem, je Lexusova kabina pravo nasprotje
dolgočasju in monotonosti. Stikal je malo morje, a so ta
logično pozicionirana. Ko jih aktiviraš, začutiš rahel klik pod
prstom in prižig lučke, detajli, ki ti dajo vedeti, da si še vedno
ti tisti, ki upravlja s strojem. Odlično so se interierju podali
tudi v rdečo usnje oblečeni udobni sedeži – drzna rdeča
barva lepo sovpada z drzno zunanjostjo. Osrednji ekran je
velik in pregleden, toliko manj je enostavno upravljanje z
njim preko drsne ploščice, ki je v celoti podrejena vozniku.
Upravljanje od voznika zahteva preveč pozornosti in
iskanja kurzorja na ekranu.
Sodobnim dizlom NX konkurira s svojim hibridnim
pogonskim sklopom, kot je za znamko že prava tradicija.
Največja hiba slednjega ostaja brezstopenjski menjalnik
CVT. Počasnejše speljevanje vedno opravi v tišini na
popolno elektriko, ob zmernem pritisku na stopalko za
plin pa se hitro prižge še bencinski motor. Dokler je vožnja
znotraj omejitev vse še vedno deluje premijsko, ko pa
voznik odločneje pohodi stopalko za plin, pride na plan
negativna stran brezstopenjskega menjalnika, to je njegov
neskončno neprijeten zvok in pomanjkanje moči oziroma
občutek podhranjenosti, kljub 200-konjskim silam, kolikor
jih skupaj nabereta bencinski in elektro motor. Zato mu
najbolj ustreza mirna vožnja po regionalkah ali mestno

križarjenje v električni tišini. Sicer je NX sposoben tudi
pri hitrosti 130 km/h izklopiti bencinski motor in v tišini
in nični porabi udobno jadrati. Poraba je zelo nihajoča,
odvisna od stila vožnje in same poti. Na dolgi relaciji sem
zabeležil porabo 7,7 litra, kar se mi zdi fantastična številka,
glede na to, da vozilo tehta skoraj dve toni, po drugi strani
pa se je povprečje ustavilo na okroglih 10 litrih, kar za
hibridnega SUV-ja niti ni tako malo.
NX tako za pestro nemško konkurenco ostaja pravi
posebnež, tako z vidika oblikovanja kot samega pogona.
Kar se tiče materialov in same kakovosti ter končne cene,
pa je krepko na nemški ravni.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

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

štirivaljni, vrstni, bencinski+električni
2.494 ccm
145 kW (197 KM)
270 Nm pri 4.200 vrt./min.
brezstopenjski samodejni
9,2 s (0-100 km/h)
180 km/h
10 l/100 km
123 g/km
4.640 / 1.845 / 1.645 mm
1.905 kg
56 l
475 l
65.300 EUR

Odlično so se
interierju podali
v rdečo usnje
oblečeni udobni
sedeži – drzna
rdeča barva lepo
sovpada z drzno
zunanjostjo.
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Test: Nissan Leaf 40 kWh Tekna

zlata sredina
MED
električarji
Nissan Leaf kar lepo drži naziv najbolje prodajanega električnega avtomobila
v Evropi v svojih rokah, kljub temu da na nekaterih področjih zaostaja za
konkurenco. Je pa odličen tam, kjer električni avtomobil mora biti, v dosegu.

E

lektrični Leaf je po velikosti igralec golfovega
razreda, a vseeno na prvo žogo deluje občutno
večji in glomaznejši. Ima dokaj visok prag vstopa,
zaradi česar se sedi zelo visoko, kar bo všeč tistim,
ki imajo radi sedalni položaj SUV-ja, tistim višje rasti pa
bo visok položaj sedenja hitro moteč. Predvsem tudi
zaradi tega, ker se volanskega obroča ne da regulirati po
globini, temveč samo po višini, pa še to minimalno. To
pomeni, da sem sam s 190 centimetri zelo težko našel
idealen položaj sedenja. Vseskozi sem namreč imel
volanski obroč praktično v naročju in z njim ob zavijanju

drgnil po kolenih. Presenetljivo veliko je prostora v drugi
sedalni vrsti, prav tako je kar prostoren prtljažnik s svojimi
420 litri, katerega edina hiba je izredno visok nakladalni
rob. Z vidika prostornosti tako Leaf brez težav lahko
zadovolji potrebe 4-članske družine, a je pri sami logistiki
prevoza na daljše razdalje še vedno preveč kompromisov,
da bi lahko bil edini avtomobil pri hiši. Notranjost iz
ergonomskega vidika malce zaostaja za letom 2019, s
tem mislim predvsem na zastarel multimedijski vmesnik,
analogni števec za hitrost in prenekateri plastični del.
Z veliko baterijo s 40 kWh ob polnem polnjenju doseg kaže

skoraj 300 kilometrov. Pri Nissanu pravijo, da lahko naredi
z mestno vožnjo preko 400 kilometrov, v kombiniranem
ciklu pa 270. Slednja številka bi v praksi morala držati, saj
smo sami uspeli s polno baterijo prevoziti približno 230
kilometrov, a smo večino poti prepotovali na avtocesti.
Za preizkus uporabnosti izven mesta sem se odločil za
pot na relaciji Ljubljana-Savudrija. V avtomobilu smo bili
trije potniki, baterija napolnjena na 100 %, cilj Savudrija
pa je bil oddaljen 140 kilometrov. Ker sem se na takšno
pot z električnim avtomobilom odpravil prvič, sem vse
skupaj vzel kot velik izziv, ki ga moram opraviti, zato sem

temu primerno prilagodil tudi samo vožnjo. To pomeni,
da sem po voznem pasu vozil s hitrostjo 110 km/h, za
vsak slučaj pa v prvem delu poti nisem uporabljal ne
klime ne radia. Že po prevoženem vrhniškem klancu je
doseg baterije padel pod 80 %, zaradi česar sem mislil, da
bomo do cilja prispeli za las, kljub izjemnemu varčevanju
z baterijo. No, praksa je govorila v prid Nissanovim
obljubljenim številkam in ko smo prispeli do Kopra, smo
imeli na voljo še polovico kapacitete baterije. Od tam
naprej sem prižgal radio in klimo ter vozil po omejitvah
in na končno destinacijo pripeljal s povprečno porabo

Tehnični podatki
motor
baterija
moč
navor
menjalnik
pospešek

15,1 kW/h, s 34 % baterije in z 90 kilometri preostalega
dometa. Pot nazaj do Ljubljane sem zato prevozil z
uporabo radia in klime ter s hitrostjo 137 km/h po
avtocesti, brez kakršnega koli občutnega varčevanja. Ob
enaki, 140 kilometrov dolgi prevoženi poti, a s povsem
drugačnim stilom vožnje, so bile številke na potovalnem
računalniku sledeče: poraba se je dvignila na 18,8 kW/h,

električni
litij-ionska s 40 kWh
110 kW (150 KM)
320 Nm
brezstopenjski samodejni
7,9 s (0-100 km/h)

18 % preostale baterije pa je kazalo še za dodatnih 44
kilometrov dometa. Test avtocestne razdalje je tako Leaf
opravil z odliko.
Pot oziroma samo vožnjo sta mi olajšala predvsem
dva Nissanova sistema. Prvi je ProPilot, ki združuje
kombinacijo aktivnega tempomata in sistema za
ohranjanje znotraj voznega pasu, kar pomeni, da Leaf

največja hitrost
poraba
mere
teža
prtljažni prostor
cena vozila

144 km/h
16 kW/h
4.490 / 1.788 / 1.540 mm
1.580 kg
420 l
40.790 EUR (brez subvencije)

popolnoma izklopiti, a je dobro voziti z njim, saj se voznik
tako dodatno uri v predvidevanju v prometnih situacijah.
Pospeški so seveda na račun elektrike bliskoviti, 150
konjskih moči razvije elektromotor, navor pa je na voljo
od samega začetka. Do stotice pospeši v manj kot osmih
sekundah, končna hitrost pa se ustavi pri 144 km/h.
Na klasični polnilni postaji se bo Leaf polnil dobrih sedem
ur, na domačem toku bo potreboval dobrih 20, na hitri
polnilnici z enosmernim tokom pa se do 80 % napolni
v manj kot eni uri. Za prvi družinski avtomobil pri hiši
verjetno še ne bo, za drugega pa se bo izkazal z odliko.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

do neke mere znotraj talnih označb vozi povsem
samostojno in se je sposoben ob voznikovi neodzivnosti
varno ustaviti do popolne ustavitve. Drugi, ki pride še
kako prav v mestni vožnji, je sistem E-pedal, ki vozniku
omogoča, da pospešuje in zavira zgolj s stopalko za plin
in lahko z malce vaje in s predvidevanjem popolnoma
opusti zavorno stopalko in z občutkom opravlja vse zgolj
z dodajanjem plina in s pravočasnim spuščanjem. Takrat
namreč avtomobil samodejno začne zavirati in zavira
vse do polne zaustavitve. Sistem je seveda mogoče tudi
68 Avto+šport
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Test: BMW 330i M Sport

TROJKA
OSTAJA
SINONIM
POPOLNE
LEGE NA
CESTI
BMW-jeva serija 3 je od nekdaj bila pravi sinonim za to, kako naj bi izgledala
popolna lega vozila na cesti in z novo generacijo trojke je Bavarcem uspelo
potrditi to trditev. Iz vidika voznika je avto prava avtomobilistična poezija.
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I

z oblikovalskega vidika se mi na
prvo žogo nova serija 3 ni zdela
nič posebnega. Pričakoval sem
pravo oblikovno revolucijo, ker
gre namreč za novo generacijo
legendarne serije. A to so bile le
moje prve misli, ko sem na spletu
gledal promocijske fotografije.
No, kaj hitro pa sem besede vzel
nazaj, ko sem točno tale testni
primerek oblečen v paket M Sport,
zagledal na parkirišču. Bleščeča se
temno modra barva, atraktivna
19-palčna platišča, športni odbijači
z velikimi režami, zatemnjena
stekla in temni okvirji okoli njih
namreč naredijo svoje. Tople
vode tako Bavarci niso odkrivali,
ampak so prej stavili na evolucijo
že poznanega in preverjenega,
pa čeprav so novi trojki namenili
nekaj povsem unikatnih detajlov,
kot sta zareza na prednjih lučeh
in oblika zadnjih luči, ki iz strani
nesporno spominjajo na tiste iz
modelov Lexus.
Notranjost nosi povsem novo
oblikovanje, ergonomijo kakršno
smo videli že v X5 in seriji 8, le da
je pri trojki vse skupaj malce bolj
utesnjeno, vozniško usmerjeno. Še
zmeraj iz oblikovalskega vidika ni
nobenega presežka, ampak je stvar
zastavljena logično, sveže in kar
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je najpomembneje, kakovostno
in uporabniško odlično. Sam bi
morda edino posegel po izbiri
bolj svetle notranjosti, saj črnina
armature, volana in sedežev,
kakor tudi stropa, deluje malce
monotono. Voznika objemajo
športni, električno nastavljivi
sedeži z M-šivi in vrhunsko bočno
oporo. Nova je tudi osrednja
konzola s prestavno ročico in z
gumbi, ki so zliti skupaj s plastično
površino. Z estetskega vidika
lepše, z uporabniškega malo
slabše, saj zahteva na primer

''

258 KM,
ki jih perfektni
8-stopenjski
menjalnik
pošilja zgolj na
zadnji kolesi,
dela vozniške
čudeže.

menjava voznih programov med
vožnjo več voznikove pozornosti
in s tem odmik pogleda od ceste.
Tudi BMW je bil primoran opustiti
analogne merilnike, da bi bil v
koraku s časom, zato je nova trojka
prejela digitalni informacijski
zaslon, ki bi bil lahko še za odtenek
bolj prilagodljiv glede samega
izgleda in prikazanih informacij, a
mu to sploh ne štejem v minus,
ker je projekcija informacij na
vetrobranskem steklu ena boljših
v avtomobilski industriji. Površina,
na kateri se izpisujejo informacije
na šipi, ki si jih voznik izbere sam,
je zares ogromna, svetilno odlična
in pregledna.
Odlični so tudi LED žarometi,
v laserski izvedbi jih najdemo
na seznamu dodatne opreme
in v praksi iz noči naredijo dan,
dobesedno, pri čemer nikoli ne
zaslepijo nasproti se vozečih vozil
niti vozila pred nami. Osrednji
zaslon je dobil novo verzijo
infotainmenta,
na
katerega
se hitro navadiš, določene
funkcije se lahko opravljajo
tudi s kretnjami rok. Testnik je
bil kakopak bogato založen z
opremo, te je bilo za približno 25
tisočakov, med katerimi je bilo
ogromno varnostno-asistenčnih

sistemov, med njimi tudi sistem, ki je
sposoben samodejno krmiliti vozilo
po avtocesti znotraj voznega pasu, pri
čemer mora voznik le na nekaj sekund z
dotikom volana potrditi, da je živ, zdrav
in priseben. Če voznik tega ne stori,
avtomobil sprva odda nekaj alarmnih
piskov, nato pa začne postopoma, do
popolne zaustavitve varno zavirati.
Za konec pa najslajše. In to je vožnja
in vse, kar je z njo povezano. Najprej
se dotaknimo oznake na zadku vozila.
Ob pogledu na napis 330i vsakemu
puristu kar zaigra srce. A pozor! Številke
v tem primeru niso to, kar si je praktično
vsak predstavljal, ko je zagledal avto.
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V tem primeru to ne pomeni, da je pod pokrovom
motorja šestvaljnik s tremi litri prostornine, temveč
2,0-litrski motor s štirimi valji. Priznam, ne sliši se
najbolj obetajoče, a v praksi 258 konjskih moči, ki jih
perfektni 8-stopenjski menjalnik pošilja zgolj na zadnji
kolesi, dela vozniške čudeže. Do stotice pospešijo v
manj kot šestih sekundah in pospeševanje ustavijo
pri elektronsko omejenih 250 km/h. Tudi sam zvok
štirivaljnika pozitivno preseneti, z rahlim grgranjem
ob startu in prijetni zvočni kulisi v načinu sport, pa
čeprav malce umetno prirejeni ob prestavljanju
navzgor in navzdol. Fantastična je tudi poraba, ki je ob
umirjeni vožnji na relaciji brez težav med 6 in 7 litri,

a v povprečju računajte, da porabi med devetimi in
desetimi litri, kar je popolnoma pričakovano oziroma
povsem sprejemljivo.
Vožnja kot celota je z vozniškega vidika prava poezija,
za kar poskrbi natančno podvozje M in odziven
krmilni mehanizem. Podvozje je športno naravnano
in prilagojeno za dinamično vožnjo v vseh pogledih,
tudi v načinu comfort, zato pretiranega udobja pač ne
gre iskati, je pa zato lega na cesti perfektna. Posebne
usluge mu ne delajo niti velika, 19-palčna platišča.
Pogon je, kot se za športno naravnan avtomobil
spodobi, speljan na zadnji kolesi in ob vsej elektroniki
se je treba pošteno pomatrati, da zadek zapleše. A je

kenzo

zato vožnja toliko bolj uživaška, ker ni treba neprestano
skrbeti, kdaj ti bo ob malce močnejšem pritisku na
plin odneslo zadnji del in zato lahko veliko bolj mirno
v športni vožnji uživajo tudi manj vešči hitrega vrtenja
volana in popravljanja smeri.
Za takšen paket BMW želi 70 tisočakov. Tisti, ki jih nima,
bo rekel absolutno preveč, tisti mladič ali pa gospod
z mlado dušo, ki pa jih ima in rad vozi dinamično s
popolno lego na cesti, pa jih bo brez večjih težav
odkartal.

Tehnični podatki
motor
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prtljažni prostor
cena vozila

Tekst in foto: Jan Grobelšek

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.998 ccm
190 kW (258 KM)
400 Nm pri 1.550 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
5,8 s (0-100 km/h)
250 km/h
9,5 l/100 km
132 g/km
4.709 / 1.827 / 1.435 mm
1.545 kg
59 l
480 l
70.017 EUR

SECTOR 770 KRONOGRAF 10 ATM
www.slowatch.si

Test: Kia Ceed SW 1.6 CRDi GT-Line

POPOLN
DRUŽINSKI
KARAVAN
V poplavi popularnih SUV-jev je
Kia pripravila odličen družinski
paket v podobi stare šole –
karavanskega Ceeda, z varčnim
motorjem, s športnim videzom,
z brezhibnim menjalnikom, z
nadpovprečno velikim prtljažnikom
in s konkurenčno ceno.

76 Avto+šport

Avto+šport 77

M

odel Ceed je poleg Sportaga Kiin drugi
najpomembnejši model v prodajni verigi
in tudi v svoji tretji generaciji je na voljo
v treh različnih karoserijskih različicah.
Karavan v dolžino meri natanko 4,6 metra in je od svojega
kombilimuzinskega brata daljši za 29 centimetrov.
Vse do B stebrička sta avtomobila praktično enaka, tudi
prostorsko odmerjena notranjost je v drugi klopi enaka,
medtem ko je zadnji previs daljši za prej omenjenih 29
centimerov, na račun katerega pride do izraza največji
prtljažni prostor v razredu, ki je tudi eden izmed največjih
adutov karavanskega Ceeda. Kar 625 litrov prtljage
pogoltne, kar je več od glavnih konkurentov Gofla in
Focusa in celo več od prostorskega asa, Škode Octavie
Combi. Prtljažni prostor je poleg velikega volumna
tudi uporabniško odlično zasnovan, saj pod trodelnim
dnom skriva sila uporabnih sedem velikih predalov
za shranjevanje manjših stvari, ima tudi štiri pritrdilne
zanke, obešalne kljuke, ne manjka niti 12-voltna vtičnica.
Serijsko je zadnja klop deljiva v razmerju 60:40, ob
podrtju slednje pa se prostornina prtljažnega prostora
poveča na kar 1.700 litrov.

Testni Ceed SW je bil opremljen z atraktivnim, športno
naravnanim paketom GT-Line iz samega vrha seznama.
Paket že na zunaj deluje nastopaško z bolj športnimi
odbijači, zadnjim difuzorjem in atraktivnimi, delno
temnimi 17-palčnimi platišči. Tudi v notranjosti pusti
močan vtis, kjer takoj opazimo športne dvobarvne
sedeže z logotipom GT-Line, alu stopalke in prekrasen,
usnjen športni volanski obroč, prešit z rdečimi šivi. Slednji
poleg super športnega videza tudi odlično komunicira
z voznikom, še posebej v športnem programu Sport,
kjer postane bolj neposreden in odziven. Takšno je tudi
podvozje, precej trdo je naravnano, a se zato avto pelje
toliko bolje, vse dokler voznik ne zapelje čez kakšen jašek
ali čez prenekatere luknje, ki na žalost krasijo slovenske
ceste. Takrat bi si voznik, predvsem pa potniki, želeli bolj
mehkobno vzmetenje.
Paket GT-Line poleg vizualnih bonbončkov doprinaša
ogromno serijske opreme, kot so 8-palčni osrednji
ekran na dotik z navigacijo, radarski tempomat, sistem
za zaznavo vozil v mrtvem kotu, asistent za ohranjanje
vozila znotraj talnih označb in številni drugi. Razvajali so
nas tudi ogrevani sedeži in ogrevan volanski obroč.

Pod pokrovom motorja smo imeli močnejšo različico
1,6-litrskega turbo dizla, ki razvija 136 KM in se je
v kombinaciji z odličnim, oziroma bolje rečeno, z
brezhibnim samodejnim menjalnikom DCT, izkazala za
popolno izbiro za tovrstni avtomobil. Konjev in navora
zlepa ne zmanjka, predvsem zato, ker 7-stopenjski
menjalnik DCT svoje delo opravlja z odliko. Tako
neopazno prestavlja in za menjavo prestave zna vedno
izbrati popoln trenutek, ne glede na to, kako voznik
ravna s stopalko za plin. V vsaki situciji se mu avtomatika
brezpogojno prilagodi, še vedno pa mu ostane na voljo
ročno pretikanje z obvolanskimi prestavami.

Cena takšnega paketa? Kombinacija najzmogljivejšega
dizla s 7-stopenjsko avtomatiko in z opremo GT-Line
predstavlja vrh ponudbe in po ceniku z redno vključenim
popustom v višini 3.200 evrov znaša 28.090 evrov, kar niti
ni tako poceni. A pozor, Kia v primeru bonus financiranja
nudi še dodatnih 3.000 evrov popusta, kar pomeni da
lahko takole opremljen avtomobil odpeljete za 25.090
evrov, za kar boste težko našli boljši družinski avtomobil
s tako veliko opreme. Pri konkurenci bo primerljivo
opremljen vsaj pet tisočakov dražji. Bravo Kia.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
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štirivaljni, vrstni, dizelski
1.598 ccm
100 kW (136 KM)
280 Nm pri 1.500 vrt./min.
7-stopenjski samodejni
8,9 s (0-100 km/h)
200 km/h

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

6,2 l/100 km
109 g/km
4.600 / 1.800 / 1.465 mm
1.452 kg
50 l
625 l
25.090 EUR
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Sunseekerjevi družini Predator se je pridružil povsem nov vstopni model 50,
za katerega pri britanski znamki pravijo, da postavlja nove standarde v razredu
športnih cruiserjev nad 14 metri, kar potrjuje nedavno osvojeno priznanje na
prestižnih nagradah Motor Boat Awards.

Sunseeker Predator 50

DOVRŠEN
PAKET
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P

ri Sunseekerju so ugotovili, da so se spremenile prioritete kupcev, ki so nekoč zahtevali odlično vodljivost in hitrost
plovila, danes pa hrepenijo po udobju, prefinjenosti in enostavnosti upravljanja, zato so jim to tudi dostavili v
dovršenem paketu pod imenom Predator 50. Ta razkazuje najnovejše oblikovne smernice Sunseekerja in očara s
privlačno kupejevsko stransko linijo ter z zasteklenimi površinami, ki so dramatično razrezane v telo 16,5-metrske
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Britanci so res
veliko truda vložili
v to, da se njihov
športni cruiser
pelje tako dobro
kot njegovi cestni
ekvivalenti.
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jahte, toda svojo inovativnost zares prikazuje na drugem
področju. Dizajn namreč omogoča odprtje trde strehe,
ki pričara povsem drugačno doživetje v interierju. S
soncem obsijan salon tako predstavlja idilično mesto
za sprostitev in zabavo gostov v objemu luksuza. Ob
morebitnem slabem vremenu pa se preprosto zapre
streho, a še vedno uživa v veličastnih panoramskih
razgledih.
Britanci so res veliko truda vložili v to, da se njihov športni
cruiser pelje tako dobro kot njegovi cestni ekvivalenti.
Predatorja 50 bi po udobju lahko primerjali z rojakom
Bentleyjem Continental GT, ki potnike ob premagovanju
daljših razdalj razvaja v magičnem razkošju. Plovilo bo
sicer na krov sprejelo do šest gostov, a hvale vredna je
predvsem prostorna glavna suita z lastno kopalnico,

kjer so bili uporabljeni le prefinjeni materiali svetovno
priznanih proizvajalcev.
Še en vrhunec jahte predstavlja radodaren zunanji
prostor z velikimi usnjenimi ležalnimi površinami na
premcu kot tudi na krmi, kjer je v garaži lahko shranjen
Williamsov tender za hiter skok na večerjo ali po opravkih.
Kljub vsemu naštetemu bistvo športnega modela ostaja
zmogljivost, zato so vgradili Volvova motorja, s pomočjo
katerih se Predator v valove požene s hitrostjo 32 vozlov.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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F1 – VN Španije

HAMILTON
SUVERENO
DO ZMAGE
V BARCELONI
Britanec Lewis Hamilton je prepričljivo opravil s konkurenco na dirki za Veliko
nagrado Španije. Nov uspeh Mercedesa je z drugim mestom dopolnil Valtteri
Bottas, drugič letos pa je stopničke osvojil Max Verstappen v Red Bullu. Znova
bleda predstava Ferrarija.
86 Avto+šport

Avto+šport 87

popolnim izkupičkom šestindvajsetih
točk je prevzel vodstvo v skupnem
seštevku. Valtteri Bottas na drugem
mestu zaostaja sedem točk, tretje
mesto pa zaseda Max Verstappen z
zaostankom šestinštiridesetih točk. V
oči bode nemoč Ferrarija. Sebastian
Vettel in Charles Leclerc sta na
prvenstveni lestvici šele na četrtem in
petem mestu. Med moštvi je z novo
dvojno zmago, peto zaporedno trdno
v vodstvu Mercedes, Ferrari zaostaja za
šestindevetdeset točk, Red Bull je tretji.
Moštva sedaj zapuščajo Barcelono,
a se ne selijo daleč. Naslednja dirka
je namreč v Monaku. Najprestižnejše
dirkališče in najpočasnejša dirka v

koledarju formule 1 v zadnjih letih
leži Red Bullu. Lani je za to moštvo
zmagal Daniel Ricciardo, ki se je ob
koncu sezone poslovil od avstrijskega
moštva. Prav lahko pa se zgodi, da se
bo od formule 1 poslovila španska
dirka. Na vrata namreč trka nizozemski
Zandwoort, ob odličnih predstavah
Verstappna si Nizozemci želijo svojo
dirko F1. Vse glasnejše pa so tudi
govorice, da naj bi neprepričljivega
Roberta Kubico pri Williamsu zamenjal
njihov testni dirkač Nicholas Latifi, ki je
trenutno vodilni v prvenstvu formule 2.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

Rezultati VN Španije:

P

otem ko je bil celoten dirkaški vikend najhitrejši
Valtteri Bottas in z veliko prednostjo več kot
pol sekunde premagal moštvenega kolega
Hamiltona v kvalifikacijah, je slednji ponovno
zablestel takrat, ko je to najbolj pomembno, na dirki.
Odličen štart aktualnega svetovnega prvaka je bil ključen
trenutek dirke, saj je Hamilton v vodstvo prišel že po
prvem zavoju. Bottas je s težavo odbil napad Vettla, ki pa
je pri pospeševanju proti drugem zavoju izgubil mesto
proti Verstappnu. Hamilton je iz kroga v krog povečeval
prednost, Bottas ni niti enkrat v dirki prišel blizu svojemu
moštvenemu kolegu. Zato pa je bil v prvem delu dirke
Charles Leclerc spet hitrejši od Sebastiana Vettla in ga v
dvanajstem krogu tudi prehitel. A pri Ferrariju so se znova
odločili za različni strategiji. Vettlu so pri prvem postanku
namestili srednjo različico gum, Leclercu pa najtršo.
Posledica je bila ta, da je še pred drugimi postanki Vettel
prišel pred Leclerca na četrto mesto. Verstappen je bil
ves čas varen na tretjem mestu.
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1.

Lewis Hamilton
Mercedes

4.

Sebastian Vettel
Ferrari

7.

Kevin Magnussen
Haas

2.

Valtteri Bottas
Mercedes

5.

Charles Leclerc
Ferrari

8.

Carlos Sainz
McLaren

3.

Max Verstappen
Red Bull Racing

6.

Pierre Gasly
Red Bull Racing

9.

Daniil Kvjat
Toro Rosso

V času drugih postankov sta za akcijo poskrbela dirkača
Racing Pointa in McLarna, Lance Stroll in Lando Norris.
Pri vhodu v drug ovinek je Norris želel mimo Kanadčana,
a se ta ni dal in trk je bil neizbežen. Ker sta oba dirkalnika
obstala ob progi, nanešeno pa je bilo tudi nekaj peska na
progo, se je vodstvo dirke odločilo za prihod varnostnega
avta. Ta je na stezi ostal kar šest krogov. Ob ponovnem
štartu sprememb med vodilnimi dirkači ni bilo. Oba
dirkača Mercedesa sta ostala pred Vestappnom, za
njim oba Ferrarija, kot rečeno Vettel pred Leclercom, na
šestem mestu pa še drugi dirkač Red Bulla, Pierre Gasly.
Zanimivo pa je bilo dogajanje v zadnjih krogih za
Gaslyjem. Najprej sta se za sedmo mesto udarila Haasova
dirkača, Magnussen in Grosjean. Dvakrat je bil v tesnem
boju uspešnejši danski dirkač ameriške ekipe. Grosjean
se kasneje ni mogel ubraniti tudi napadu domačina
Sainza in Rusa Kvjata. Na koncu je le rešil točko za deseto
mesto pred Albonom.
Točko za najhitrejši krog je prvič dobil Lewis Hamilton. S
Avto+šport 89

F1 – VN Monaka

HAMILTONU 3.
VELIKA NAGRADA

MONAKA
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Lewis Hamilton je veliki zmagovalec najprestižnejše dirke v sezoni, Velike
nagrade Monaka. Na ulicah Monte Carla je drugo mesto osvojil Sebastian Vettel,
na tretjem mestu pa je pristal drugi dirkač Mercedesa, Valtteri Bottas. Ciljno črto
je sicer kot drugi prevozil Max Verstappen, a je bil zaradi manevra v boksih, kjer
sta ob prehitevanju trčila z Bottasom, kaznovan s 5 sekundami pribitka.

Š

tart je najbolje uspel Hamiltonu, ki je bil najboljši
že v kvalifikacijah. V prvi vrsti mu je družbo
delal Valtteri Bottas. Oba sta ob začetku dirke
ohranila svoji mesti, čeprav je Max Verstappen
z odličnim štartom skorajda prišel pred Bottasa. Za
njimi je brez težav skozi prvi ovinek pripeljal Sebastian
Vettel s Ferrarijem, Daniel Ricciardo v Renaultu pa je s
pogumnim prehitevanjem po zunanji strani skozi ovinek
Saint Devote prišel mimo Kevina Magnussena v Haasu
na peto mesto.
V ozadju pa se je odvijala še ena dirka. Monačan Charles
Leclerc se je želel na domači dirki prikazati v najboljši
luči. Pričakovanja so bila velika. A vse se je zanj podrlo
že na kvalifikacijah, kjer je izpadel že v prvem delu, kar
je pomenilo, da je na dirki štartal šele iz 15. štartnega
mesta. Začel je odlično in se po nekaj krogih prebil že na
12. mesto, v boju z Nicom Hulkenbergom pa je z zadnjo
desno gumo zadel v ograjo in se zavrtel. Ob tem je tudi
predrl pnevmatiko in jo razcefral praktično po celi progi.
Na stezo je zapeljal varnostni avto in vodilni dirkači so
zapeljali v bokse.
Medtem ko so Verstappnu in Vettlu namestili najtršo
različico gum, so se pri Mercedesu odločili za srednjo

trdoto, kar se je izkazalo za zelo tvegano odločitev. V
boksih je Verstappen na silo želel mimo Bottasa in prišlo
je do rahlega dotika. Komisarji so ga kaznovali s kaznijo
petih sekund. Bottas je že v naslednjem krogu prišel po
nove pnevmatike, tokrat po najtršo različico in ob tem
izgubil le eno mesto. Novega postanka Hamiltona pa si
pri Mercedesu niso mogli privoščiti, saj bi v tem primeru
skoraj zagotovo izgubil zmago. Tako je Britanec poskušal
odpeljati dirko do konca, vseskozi pa izražal zaskrbljenost
nad stanjem gum. Kljub temu da je Verstappen praktično
celo dirko pritiskal nanj, mu je uspelo. Do resnega
poskusa prehitevanja je prišlo le enkrat, in sicer tri kroge
pred koncem, ko sta v šikani ob izhodu iz tunela celo
trčila, na srečo brez posledic za oba.
To je tretja zmaga za Hamiltona v Monaku, posvečena
Nikiju Laudi, ki je umrl v ponedeljek pred dirko. Niki
Lauda je imel velik vpliv na Lewisa Hamiltona, bil je eden
od najbolj zaslužnih, da je Hamilton leta 2013 prestopil v
Mercedes. Na dirki je v spomin na legendarnega Avstrijca
nastopil s čelado v njegovih barvah.
Zaradi kazni petih sekund je Max Verstappen tako
padel na četrto mesto, najboljše letos se je tako odrezal
Sebastian Vettel, ki je prekinil niz petih dvojnih zmag

Mercedesa. Bottas na tretjem mestu ni niti enkrat
poskusil z napadom na Vettla. Peto mesto je osvojil
Pierre Gasly v drugem Red Bullu, šesti je bil Carlos Sainz.
McLaren napreduje in je med moštvi že na četrtem
mestu. Dobro sta dirko odpeljala oba dirkača Torra Rossa,
Kvjat na sedmem, Albon na osmem mestu, zadnjo točko
je osvojil Grosjean s Haasom. Najhitrejši krog je odpeljal
Pierre Gasly in s tem osvojil dodatno točko.
V skupnem seštevku je Hamilton prednost pred Bottasom
povečal na sedemnajst točk, tretji Vettel zaostaja za
petinpetdeset. Med moštvi z veliko prednostjo vodi
Mercedes pred Ferrarijem in Red Bullom. Formula 1 se
sedaj prvič letos seli čez lužo. Naslednja dirka bo namreč
v Montrealu, na dirkališču Gilles Villeneuve, kjer je leta
2007 prvo zmago v karieri dosegel Lewis Hamilton.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: Matjaž Tomlje, Rok Tomlje, ISC

Rezultati VN Monaka:
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1.

Lewis Hamilton
Mercedes

4.

Max Verstappen
Red Bull Racing

7.

Daniil Kvjat
Toro Rosso

2.

Sebastian Vettel
Ferrari

5.

Pierre Gasly
Red Bull Racing

8.

Alexander Albon
Toro Rosso

3.

Valtteri Bottas
Mercedes

6.

Carlos Sainz
Force India

9.

Daniel Ricciardo
Renault
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MotoGP - VN Francije in Italije

300. zmaga Honde
in 1. Petruccija

V Franciji so pri Hondi po tihem računali na jubilejno 300. zmago Honde v razredu
motoGP. Začelo se je leta 1966 z zmago Jima Redmana, v Le Mansu pa je čast
okroglega jubileja pripadla talentiranemu Špancu Marcu Marquezu. Še en velik
dosežek v zgodovini moto športa je zabeležil Danilo Petrucci, ki je v Mugellu slavil
svojo prvo zmago v kraljevem razredu motoGP. Vedno znova nas znajo dirkači
presenetiti in iz dirke v dirko nam postrežejo s pestrim in z zanimivim dogajanjem in
tako je bilo tudi na peti in šesti letošnji dirki v razredu motoGP.

K

valifikacije razreda motoGP za VN Francije
je v Le Mansu na mokri stezi dobil Marc
Marquez pred Danilom Petruccijem in Jackom
Millerjem. Dirkača Yamahe nista ujela dobrega
ritma, razočaral je Maverick Viñales, ki je kvalifikacije

zaključil na skromnem 11. mestu, na sami dirki pa je
zabeležil drugo ničlo sezone, potem ko je padel ob trku
s Francescom Bagnaio. Valentino Rossi se je znašel v
počasnejši kvalifikacijski skupini, a si je preboj v hitrejšo
skupino zagotovil s pravilno izbiro gum za suho stezo in

s tem prelisičil tekmece, ki so imeli na motorjih gume
za mokro stezo. Rossi je uvodoma imel težave, nato pa
na sušeči se stezi postavil najhitrejši čas 1:37,667 in ob
koncu kvalifikacij zasedel peto mesto. Drugi čas in preboj
v hitrejšo kvalifikacijsko skupino si je zagotovil še Franco
Morbidelli, brez hitrejše skupine sta ostala Cal Crutchlow
in Alex Rins. Na sami dirki je vnovič z vso konkurenco
pometel Marc Marquez, ki je peto dirko sezone v
kraljevem motociklističnem razredu motoGP obvladoval
od začetka do konca in slavil pred Ducatijevim dvojcem
Andreo Doviziosom na drugem in Danilom Petruccijem

na tretjem mestu. Sezona se sicer ni začela po nareku
Španca. Na prvi dirki je za las slavil Andrea Dovizioso,
dirko za VN Amerik, kjer je bil do te sezone še neporažen,
pa mu je odnesel padec v vodstvu. A tokrat je pristopil z
drugačno taktiko in jasnim ciljem, ki je bil imeti popolni
nadzor nad dirko. Stopničk si je želel tudi Valentino Rossi,
ki je v cilj prišel z dobrimi tremi sekundami zaostanka za
zmagovalcem Marcom Marquezom in je do zadnjega
dihal za ovratnik četrtemu Jacku Millerju, ki se tokrat
starejšemu Italijanu ni dal premagati. Še nekoliko več
smole se je Italijana prijelo na domačem terenu, ko je

razočaranje doživel že v kvalifikacijah pred VN Italije, ko
mu ni uspel preboj v hitro kvalifikacijsko skupino in je
startal šele iz 18. mesta. Nesrečno se je nadaljevalo tudi
med samo dirko, ko je v četrtem ovinku trčil z Joanom
Mirom, nato pa je v osmem krogu dokončno zaključil
z nastopom. Davek domačega terena je plačal tudi
domačin Francesco Bagnaia (Ducati), ki je bil spodbudno
na poti do vidnejšega dosežka, a je očitno bilo domače
prizorišče preveč zanj. Nesrečno se je končalo tudi za
Millerja, ki je v 16. krogu nekoliko izgubil ravnotežje,
kar je bilo dovolj, da je ostal brez končne uvrstitve.
Najrazburljivejši del je sledil prav v zadnjem krogu, ko so
se za zmago potegovali Petrucci, Dovizioso in Marquez.
Z vrhunskim manevrom je Petrucci uspel zdržati pritisk
najbližjih konkurentov in kot že rečeno, slavil svojo prvo
zmago v kraljevem razredu motoGP. Piko na i uspešnemu

vikendu za italijansko moštvo je s tretjim mestom
postavil Andrea Dovizioso. »Na koncu je potrebno
čestitati Petrucciju za zasluženo zmago, sam pa ostajam
v vodstvu skupnega seštevka,« je povedal Marquez,
zadovoljen z drugo stopničko, medtem ko na drugi
strani Dovizioso ni bil zadovoljen s tretjim mestom, saj so
bile med samo dirko storjene nekatere manjše napake, ki
so ga po njegovem stale boljše uvrstitve. Svetovni prvak
Marc Marquez ima po šesti dirki prvenstva motoGP
na svojem računu 20 točk več kot v enakem trenutku
lanske sezone, a njegov najresnejši konkurent zadnjih let
Andrea Dovizioso za njim zaostaja le za 12 točk. Da bo
pestro in zanimivo tudi v prihodnje, o tem ni dvoma.

Tekst: Jana Mihor
Foto: ISC

- tehnologija najnovejše generacije nemškega proizvajalca Christ
- 6 krtač iz mehkega tekstila
- Jet Stream predpranje s 40 visokotlačnimi šobami
- trojno sušenje

OD PONEDELJKA DO PETKA MED
20. IN 22. URO PRANJE 5 EUR!

