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Res je naša revija posvečena prestižnim
avtomobilom in športu, vendar nas cesta druži tudi
z vozniki kamionov. Brez logistike, brez transporta
blaga se naša civilizacija ustavi. Tudi sam sem se
nekajkrat poizkusil s prevozom tovora. Imel sem
kamion, namenjen prevozu dirkalnika, ki je med
zimo počival v garaži. Pa sem si rekel, da je škoda, da
tako lep kamion stoji doma. Pri poslovnih partnerjih
sem si izboril posel za mednarodne transportne
vožnje. Malo sem se pozanimal pri bratrancu, ki
je bil truck driver za nasvet, kakšni so postopki na
carinah, cestnine itd. Takrat so bile namreč med
državami še meje in carine. Zaprosil sem očeta, da
gre z mano za družbo in odrinila sva na Nizozemsko.
Pred nama je bilo 1.300 kilometrov vožnje. In res,
vožnja po avtocestah ni prav nikakršna umetnost,
in vožnja sploh ni naporna. Problem so meje,
čakanje na carinah in neprijazni uradniki-cariniki,
ki s šoferji delajo kot z živino. Sam sem si dejal,
prevozil bi lahko tudi dvakrat daljšo razdaljo, samo
da ne bi bilo mej. No, današnji vozniki smo to
doživeli. Doživeli smo tudi povsem nove kamione
z avtomatskimi menjalniki, s sodobnimi motorji, z
zračnim vzmetenjem, s stereo glasbo in s spalnico
v kabini, vse to, za kar pred 30 leti niti slišali nismo.
Res je danes vožnja s kamionom luksuz, a kaj ko
še vedno vidimo na mejnih prehodih z bivšimi
republikami več kilometrske kolone in ob njih
uboge šoferje, ki čakajo kdaj tudi po več deset ur, da
prestopijo mejo, in to pri vročini 35 stopinj. Trpljenje,
ki ga ne bi privoščil nobenemu še tako velikemu
sovražniku. In vele politiki ne ukrenejo nič, saj sploh
ne vedo, kakšno trpljenje povzročajo ljudem. En
enostaven ukrep in kolon in mukotrpnega čakanja
ne bi bilo. Pred kratkim so se na televiziji pohvalili
vrli finančniki, kako so ob pregledu kamionov kar tri
četrtine voznikov zalotili z napakami na tahografih
– elektronskih napravah, ki beležijo čas vožnje in
počitek voznika, in se pohvalili, da so letno oglobili
te uboge ljudi za osem milijonov evrov. Če so
bile napake kar pri 75 % voznikov, potem je nekaj
narobe s predpisom, da kar tako število šoferjev
ne spoštuje teh pravil. Pravila je treba spremeniti
po želji šoferjev in prevozniške stroke in ne po želji
nekih uradnikov in prometnih veleumov, ki še nikoli
niso videli tovornjaka, kaj šele da bi ga sploh vozili!
Te veleume bi dal šest ur v kamionsko kabino pri
40 stopinjah vročine, da bi videli, kakšno trpljenje
je špedicija!
Matjaž Tomlje

Tudi mi smo truck driverji
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Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost
(ur.l. RS št. 89/98) sodi mesečnik med proizvode,
za katere se obračunava DDV po stopnji 9,5 %.
Za vse prispevke veljajo avtorske pravice in so
zaščiteni. Nenaročenih rokopisov ne vračamo.
Vse pravice so pridržane. Ponatis celote ali
posameznih delov je dovoljen samo s pisnim
privoljenjem uredništva, enako kot vsako drugo
mehansko ali elektronsko razmnoževanje.
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DOMAČE NOVOSTI

Jaguar I-Pace

Mercedes-Benz razred V
Mercedes je na slovenskih tleh predstavil prenovljeno
generacijo premijskega kombija razreda V, ki je pri nas
drugi najbolje prodajani Mercedes, takoj za avtomobili
razreda B. Letos računajo na 200 novih kupcev.
Razred V je raznovrstno vozilo, ki išče kupce med večjimi,
športno aktivnimi družinami. Svojo glavno vlogo sicer
opravlja kot shuttle service, kjer služi za premijski prevoz
z letališč do hotelov ipd. V prenovljeni generaciji tako
razred V ostaja unikatna kombinacija prepoznavnega
dizajna, premium materialov in prostornega razkošja.
Zunanje oblikovanje ostaja zvesto svojim koreninam,
le v skladu s preostalimi modeli so nadgradili predvsem
njegov prednji del, ki je z novo diamantno masko in
odbijačem z večjimi zračnimi režami še bolj markanten.
Pod drobovjem je glavno pogonsko vlogo prevzel novi
4-valjni turbodizel, ki je na voljo v treh konfiguracijah, in
sicer v 120-, 140- in v 176-kW verziji, ki v različici 300d
predstavlja vrh ponudbe. Oznaka 300d pomeni, da
je pod pokrovom motorja na voljo 239 KM in 500 Nm
navora, s pomočjo katerih V do stotice pospeši v manj
kot 8 sekundah in doseže končno hitrost pri 221 km/h.
Tudi notranjost je dobila nekaj nadgradenj, predvsem na
področju izboljšanih materialov in izbire oblazinjenja, na
voljo jih je kar šest. Posodobitev prinaša nove razsežnosti
udobja, pri čemer sta opcijsko na voljo dva izredno
udobna, individualna sedeža v drugi vrsti, s funkcijo
nagiba, masaže gretja in klimatizacije.
Osnovni paket s petimi sedeži Rise se začne pri ceni
43.500 evrov, za paket Avantgarde bo potrebno odšteti
vsaj 52, za najbolje založen paket Exclusive pa vsaj
86 tisočakov. Najbolje opremljena različica po ceniku
doseže ceno 94.500 evrov.
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Prvi Jaguarjev popolnoma električni športni avtomobil
I-Pace, ki so ga širši javnosti predstavili že lansko leto v
Ženevi, je sedaj uradno na voljo tudi slovenskim kupcem
z začetno ceno 79.962 evrov.
Iz oblikovnega vidika bi ga lahko opisali kot križanca
med mestnim križancem in športno-futurističnim
hatchbackom, a naj si obliko raje tolmači vsak po svoje.
I-Pace se lahko pohvali s številnimi nagradami, osvojil jih
je kar 66. Med najodmevnejšimi sta nagradi za evropski
kot tudi svetovni avto leta 2019, pohvali pa se lahko tudi
z nagrado za najboljši avtomobilski dizajn v letu 2019.
Na trgu so mu najbližji konkurenti Audijev e-tron, Teslin
model X in Mercedesov EQC.
I-Pace ima karoserijo v celoti zgrajeno iz aluminija, a kljub
temu tehta skoraj polni 2,2 toni, saj 90 kWh baterija tehta
kar 600 kilogramov. Masa vozila se občuti predvsem
na agresivnejšem zaviranju, skozi zavoje pa je kar lepo
vodljiv, čeprav je občutek na volanu daleč od pravega
športnega in je v vseh voznih programih servo izredno
trd. So pa relativno športne njegove performanse. Dva
elektromotorja skupaj razvijata okroglih 400 konjskih sil in
696 Nm navora in poskrbita, da se električna mačka do
stotice izstreli v 4,8 sekundah. 90 kWh litij-ionska baterija
omogoča doseg po WLTP krepko preko 400 kilometrov in
se na hitri polnilnici do 80 % lahko napolni v 85 minutah.
Na domačem omrežju pa bo polnjenje trajalo krepko
preko 12 ur do polne napolnitve.
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DOMAČE NOVOSTI
Ford Mondeo
Ford je predstavil prenovljeno peto generacijo
priljubljenega Mondea, ki prinaša manjše vizualne
spremembe zunaj in znotraj in je prvič na voljo kot hibrid
tudi v karavanski različici.
Spremembe na prednjem delu prinašajo novo obliko
meglenk in dnevnih luči LED, preoblikovan sprednji
del maske, ki je bolj izrazit z vizualnim učinkom večje
globine, ter nov športen odbijač z bolj izrazitim spodnjim
zavihkom spojlerlja. Med posodobitve zadnjega dela
sodijo nove zadnje luči v obliki črke C, ki jih seka mat srebrn
ali kromiran element polne širine, po predhodniku pa so
povzeli bočni profil, ki zagotavlja »vizualno lahkotnost«,
kupolast pokrov motornega prostora in vitko oblikovane
žaromete.
Kupcem so voljo nova 17- in 18-palčna platišča iz zlitine,
pri 19-palčnih platiščih iz zlitine pa še posebej izstopa
prestižna izvedba Liquid Aluminium. Med značilnimi
novimi barvami zunanjosti so za Vignale ekskluzivna
modra Blue Panther, za ST-Line ekskluzivna siva Stealth
in nova Urban Teal za vse različice Mondea.
Mondeo je zdaj na voljo tudi z aktivnim tempomatom
za samodejno vzdrževanje udobne razdalje do vozila
pred sabo, ki ga dopolnjuje funkcija za ustavljanje in
speljevanje Stop & Go, ter številnimi drugimi novimi
asistencami.
Mondea lahko poganjajo štirje motorji, med katerimi je
popolnoma nov 2,0-litrski turbodizel EcoBlue, ki razvija
bodisi 150 bodisi 190 KM. Kupci lahko izbirajo še med
štirimi menjalniki, in sicer klasičnim 6-stopenjskim ročnim,
6-stopenjskim robotiziranim, novim 8-stopenjskim
samodejnim in neskončnostopenjskim e-CVT, kateri
skrbi za prenos moči v hibridu. Hibridni pogonski sklop
razvije 187 KM in združuje posebej razviti 2,0-litrski
bencinski motor z Atkinsonovim ciklom, elektromotor,
generator in litij-ionsko akumulatorsko baterijo z 1,4
kWh.
Kot karavan in štirivratna limuzina je zdaj na voljo tudi
Mondeo Hybrid Vignale iz vrha ponudbe.

Lexus UX
UX je nesporno že ob prvem pogledu čistokrvni
Lexus, s poudarjenimi ostrimi linijami in ozkimi
žarometi, ki se zarezajo proti značilni, velikanski
maski. Iz boka s kvadratastimi koloteki malce
spominja na Toyotin model RAV4, zadek pa je
popolnoma samosvoj s plastično zaščito na dnu
in z LED lučmi, katere vdolž dolžine zadka povezuje
svetlobni pas. V notranjosti seveda najdemo
kakovostne materiale, ambient je zasnovan
minimalistično, na armaturi pa lahko stoji 7- ali
10,3-palčni zaslon. Na voljo je 7 paketov opreme
(v cenovnem razponu od 29.950 do 54.750 €) in
dva motora, oba z dvema litroma prostornine. Prvi
razvija 171 ali 205 KM, drugi pa je hibrid s 184 KM,
kateri ima tudi možnost štirikolesnega pogona.

Toyota Camry Hybrid
Toyota Camry je globalno izredno uspešen avtomobil, ki
se lahko pohvali s skoraj 20 milijoni prodanimi primerki,
a pri nas se ni prodajal zadnjih 15 let. Z osmo generacijo
ponovno vstopa tudi na slovenski trg, saj limuzinski
Avensis odhaja v pokoj, toda Camry naj ne bi bil njegov
naslednik, kajti je občutno večji.
Na voljo bo le kot hibrid, in sicer bo pod pokrovom
motorja imel 2,5-litrski atmosferski bencinski motor VVT-i.
178 KM ter 221 Nm navora razvije, sistemske moči pa je
ob pomoči 88-kilovatnega elektromotorja in baterije za
okroglih 160 kilovatov (218 KM).
Notranjost je tipično Toyotina, oblikovno izstopajo
dolge neprekinjene linije, na sredini armature
najdemo 8-palčni ekran na dotik, pred voznikom
pa 7-palčni informacijski zaslon. Prostora je veliko,
še posebej v drugi vrsti, kjer ne bodo imeli težav
s koleni niti košarkarji. Najcenejši Camry bo stal
32.400 evrov, za najdražjega po ceniku pa bo
potrebno odšteti 38.900 evrov.
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Znamka BMW že lep čas v svojih prestižnih avtomobilih ponuja izbrane
storitve pod okriljem sistema ConnectedDrive, ki z novimi generacijami stopa
v povsem novo digitalno dimenzijo, kjer je v ospredju popolna povezava med
vozilom, voznikom in njegovo mobilno napravo.

BMW digitalno doživetje

Z BAVARCI NA
DIGITALNO
DOŽIVETJE V ISTRO
10 Avto+šport
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Vmesnik Live Cockpit Professional je po novem mogoče
nadgraditi s sistemom Intelligent Personal Assistant, kjer
gre v bistvu za virtualnega osebnega asistenta oziroma
za umetno inteligenco, ki smo jo že imeli možnost
spoznati pri konkurenčni znamki. Tako lahko voznik svoj
avtomobil preprosto nagovori z besedami Hello BMW in
slednji ga nemudoma vpraša, kako mu lahko pomaga.
Tako lahko navidezni asistent upravlja namesto vas s
klimatsko napravo, z radijem, glasnostjo, ambientalno
osvetlitvijo, zmožen pa se je tudi učiti oziroma priučiti
voznikove želje in navade.

N

ajnovejši BMW-jev operacijski sistem sliši na
ime Live Cockpit Professional, ki je premiero
doživel v novem X5, na voljo pa je tudi v novi
seriji 3 in v vseh serijah z modelno letnico 2019.
V skupku storitev ConnectedDrive se lahko voznik preko
istoimenske mobilne aplikacije poveže s svojim vozilom,
kjer ima vpogled do številnih koristnih informacij. Preko
aplikacije lahko tako voznik dostopa do osnovnih
podatkov vozila, kot so stanje goriva, tlak v pnevmatikah
in podobno, z registracijo šasije vozila v sistem pa se mu
odprejo storitve v polni meri. To pomeni, da lahko voznik
preko mobilnika v navigacijo vnese želeno destinacijo,
jo lahko preko aplikacije tudi deli s svojimi prijatelji, pri
čemer bodo ti natančno vedeli, kje se vozilo nahaja
in kdaj bo prispelo na cilj. Na voljo so tudi prometne
informacije v realnem času in informacije o vremenu,
kjer vas vozilo opozori, če se približuje morebitna nevihta
ali toča, da lahko pravočasno ukrepate in se izognete
morebitnim nevšečnostim na poti. Preko prej omenjene
aplikacije lahko voznik na daljavo svoje vozilo tudi
odklene oziroma zaklene, prižge luči in nastavi željeno
temperaturo klimatske naprave.

oglas
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Skupek storitev smo imeli priložnost preizkusiti iz prve
roke v vozilih BMW Z4 in v novi seriji 3, s katerimi smo
se odpravili na čudovit potep po stari cesti do sončne
Istre. Tam sta nas v hotelskem kompleksu Kempinski v
privatni vili pričakali tudi dve bavarski novosti, serija
8 Gran Coupe in novi BMW X6, ki smo si ju lahko
predpremierno ogledali za zaprtimi vrati, pri čemer so
nam zaplenili mobilne telefone in fotografsko opremo.
Več o novi seriji 8 Gran Coupe kot tudi novem X6 si lahko
preberete na naslednjih straneh in si napasete oči na
čudovitih fotografijah, ki so jih pri BMW-ju nekaj dni po
predpremieri že lansirali na splet.

Tekst: Jan Grobelšek, Foto: Žiga Intihar - BMW
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NOVOSTI
Audi Q7
Audijev velikan Q7 je prejel celovito osvežitev, ki se dotika zunanjosti in kabine kot tudi tehnoloških posodobitev. Na prvi
pogled je opaziti modificirane prednje žaromete, ob njih pa ekspresivnejše reže za zajem zraka in značilno osmerokotno
masko, ki ima tokrat za večjo mogočnost palice postavljene navpično. Na zadku bo za kanček prestiža poskrbela
aluminijasta pasica, ki povezuje svetila in hkrati ustvarja občutek širine robustnega avtomobila. Tehnična nadgradnja
medtem prinaša izboljšave dinamičnih atributov vozila na odprtih cestah kot tudi večjo preciznost in okretnost v
urbanem prometu. Po vzoru sorodnih modelov so tudi vsi motorji, vgrajeni v Q7, prejeli blago hibridno tehnologijo.

Ford Puma
Pri Fordu so poslušali želje svojih strank in tako ustvarili čisto novega tekmovalca v razredu urbanih križancev. Simpatični
model z imenom Puma predstavlja novo poglavje oblikovne identitete znamke modrega ovala, ki ga definirajo atletske
linije in kompaktne mere. Kljub temu obljubljajo veliko praktičnosti in največ prtljažnega prostora v segmentu – 456
litrov. Prav tako bo avtomobil kot prvi izmed konkurentov nudil prostoročno odpiranje prtljažnih vrat in sedeže s funkcijo
masaže. Za pogon skrbi paleta bencinskih in dizelskih motorjev, na voljo pa bo tudi elektrificirana opcija z blago hibridno
tehnologijo. Fordov sedmi SUV v Evropi bodo proizvajali v Romuniji, v prodajo pa se bo odpravil konec leta.

Opel Astra
Hatchback in karavanska različica Oplove Astre sta zaživeli v novi generaciji, ki praktično ne dostavlja estetskih novosti,
vendar so zato spremembe pod kožo toliko večje. Zaradi dodelave aerodinamike ter novih motorjev in menjalnikov
prenovljeni model oddaja 19 odstotkov manj emisij CO2 kot predhodnik, s čimer se uvršča v sam vrh kompaktnega
razreda. Natančen razvoj v vetrnem tunelu je omogočil, da obe Astri med konkurenti vodita tudi na področju najnižjega
koeficienta upora (hatchback 0.26 Cd, Sports Tourer 0.25 Cd). Za večje udobje so dodelali šasijo modela, umestili ogrevano
vetrobransko steklo, nadgradili sistem infotainment in funkcijo brezžičnega polnjenja pametnega telefona, medtem ko
bodo k večji varnosti prispevali optimizirana prednja in zadnja kamera ter sistem za klic v sili E-Call.

Renault Captur
Pionir segmenta mestnih križancev Renault Captur se je od lansiranja leta 2013 prodal v 1,2 milijona primerkih. Poleg
tega, da se je kot prodajna uspešnica uveljavil v domači Franciji, je v šestih letih postal tudi eden najbolje prodajanih
avtomobilov na naših tleh. Sedaj je prišel čas za njegovo prenovo, ki prinaša številne novosti. V prvi vrsti je Captur tako
kot brat Clio grajen na povsem novi arhitekturi CMF-B, kot slednji pa je prejel tudi mnogo modernejši in kvalitetnejši
interier ter osvežen obraz z novim dizajnom svetil v obliki črke C. Te so priletele tudi na zadek, ki je na njihov račun
veliko atraktivnejši. Globalni igralec Captur, ki ga bodo sedaj proizvajali še na Kitajskem, bo za francoskega proizvajalca
izjemnega pomena tudi zato, ker bo njihov prvi model, na voljo s priključno-hibridnim motorjem E-TECH Plug-in.
16 Avto+šport
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ZANIMIVOSTI
Bentleyjev rekord na Pikes Peaku
»The Race to the Clouds« oziroma dirka k oblakom je največja gorsko-hitrostna dirka na svetu. Na epski stezi Pikes Peak
z dolžino proge 19,99 km, s 156 ovinki in z vzponom 1.440 m od starta do milje 7 na gori, kjer je cilj, je britanski Bentley
s svojim ultimativnim Grand Tourerjem Continentalom GT osvojil absolutni rekord v kategoriji serijskih avtomobilov. Za
njegovim volanom je sedel trikratni šampion in t. i. kralj gore Rhys Millen, ki je z osupljivo povprečno hitrostjo 113 km/h
dosegel čas 10:18.488 in s tem prejšnji rekord izboljšal za kar 8,4 sekunde. Ker Bentley letos praznuje 100-letnico svojega
nastanka, je za Continentala GT, opremljenega z mogočnim dvanajstvaljnikom, kakopak izbral dirkaško številko #100.

Aston Martin Valhalla
Pri Aston Martinu imajo dolgo tradicijo sodelovanja s franšizo vohunskih celovečercev James Bond in ker je pred vrati
nova 25. iteracija, se že nekaj časa ugiba, katero izmed svojih beštij bo Aston tokrat izbral za 007. A govorice so se
sedaj utišale, saj so pri britanskemu proizvajalcu uradno naznanili, da bodo najslavnejšega tajnega agenta na svetu na
njegovih avanturah spremljali kar trije avtomobilski lepotci. Poleg klasičnih mojstrovin DB5 in V8 bomo na velikih platnih
lahko občudovali tudi Astonovo najnovejšo pošast, za katero smo šele nedavno izvedeli, da bo slišala na ime Valhalla. Do
sedaj je bil superavtomobil, razvit v sodelovanju z inženirjem Adrianom Neweyjem in Red Bull Racingom, namreč znan
le pod oznako AM-RB 003. Povsem karbonski hibridni novinec, ki bo zaživel v le 500 enotah, tako nadaljuje s tradicijo
poimenovanja z začetno črko V (Vanquish, Vantage, Valkyrie in še bi lahko naštevali), ki sega sedem desetletij v preteklost.
18 Avto+šport

VOZNIKOVI MODNI DODATKI

Kolekcija očal McLaren Vision
Lahka, udobna, vzdržljiva, modna – s temi pridevniki bi
lahko opisali prvo kolekcijo sončnih in korekcijskih očal
izpod rok britanskega McLarna. Ker gre za vrhunske
izdelke, namenjene moškim in ženskam, so kot prvi v
industriji uporabili 3D-natisnjene okvirje iz titana in pet
posebnih leč Leica Eyecare, od katerih je vsaka specifično
zasnovana; bodisi za vožnjo, smučanje, jadranje bodisi
za mestno življenje in igranje golfa. S tem so zagotovili
odlično jasnost, manjše rosenje in lažje čiščenje.

Kolekcija oblačil Porsche Design
Za popolno križarjenje po kalifornijski cesti Highway
1, ki nudi čudovit pogled na Tihi ocean, po mnenju
Porscheja ni ključen zgolj novi brezstrešni 911, ampak
tudi primerna oblačila voznika. Ta morajo biti za popolno
usklajenost izpod rok sestrske znamke Porsche Design,
zato so oblikovalci kreirali novo kolekcijo za poletne dni
z imenom »Pacific Coast Highway«, ki navdih črpa iz
sveta avtomobilizma. Kosi so tako sproščeni, športni in
funkcionalni, a tudi dovršeni in brezčasni. Barvna paleta
sega vse od živahnih modrih odtenkov do svetlih kot
tudi temnih zemeljskih tonov, tako da bo nekaj zase
našel vsak oboževalec Porschejevih konjičkov.

Kolekcija dišav Bentley Beyond
Ljubitelji prestižnih avtomobilov znamke Bentley so
dobili nekaj privlačnega, kar lahko nosijo pod svojimi
oblačili: tri omamne dišave, katere je navdihnila strast
do potovanj in raziskovanja. Vsak izmed ekskluzivnih
parfumov popelje čute nositelja na drugi del našega
planeta – v Mehiko vodi eksotična mošusna kompozicija,
odisejada v Indijo je prežeta z lesnimi toni, medtem ko
popotovanje v Indonezijo zaznamuje aromatičen vonj
vetiverja. Kot se za Bentley spodobi, so dišave shranjene
v čudovitih stekleničkah, ki jih poleg proizvajalčevega
slovitega logotipa krasijo ročno narejeni pokrovčki z
dekorativno usnjeno pasico.
20 Avto+šport

OGLAS
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IMPOZANTNI
BAVARSKI
GRAN COUPE
SERIJE
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BMW M850i Gran Coupe
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BMW je končno odgrnil tančico še iz štirivratnega športnega kupeja, izpeljanega
iz nove serije 8, ki se neposredno ob bok postavlja Porschejevi Panamari in
Mercedesovemu razredu CLS.
24 Avto+šport
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N

ova serija 8 v različici Gran Coupe ima v
primerjavi z bratom v grobem dodan le
dodaten par vrat in s tem omogoča prevoz
štirih oziroma tudi petih oseb, v vsem prestižu
in glamurju. V dolžino meri preko pet metrov, kar je 23
centimetrov več od klasičnega kupeja, medosje pa je
daljše za dodatnih 20 centimetrov. Gran Coupe je tudi
višji za 6,1 centimetra in občutno širši, predvsem njegov
zadnji del, kjer najdemo koloteke, poširjene za dodatne
3 centimetre. Vizualno bistvenih sprememb tako rekoč
ni, razen malce napihnjenih dimenzij in privzdignjenega
zadka, ki je malenkost prilagojen kupejevsko-limuzinski

26 Avto+šport

obliki. Seveda je sedaj več prostora v prtljažniku, a s 440
litri ni med rekorderji razreda.
Notranjost je seveda identična tisti iz kupeja, s to razliko,
da je v drugi vrsti večja sedalna klop, ki lahko sprejme
tudi tri potnike, a bo tisti na sredini na majhnem,
zasilnem sedežu lahko prepotoval le krajše razdalje.
Sicer v kabini vlada vsesplošno vrhunsko počutje, z
najboljšimi materiali in odlično končno izdelavo, potnike
pa vseskozi razvajajo odlični sedeži, vrhunsko ozvočenje,
digitalizacija kokpita in seveda vrhunska vožnja, ki je
lahko potovalno udobna ali dinamično športna.
Za pogon Gran Coupeja bodo skrbeli enaki motorji,

kot jih že poznamo iz kupejevskega brata, in sicer dva
bencinska in en dizelski. Na bencinski strani je vstopni
motor 840i s 340 KM in 500 Nm navora, na dizelski pa 840d
s štirikolesnim pogonom, ki dostavlja 320 konjskih moči
in 680 Nm navora. Zaenkrat je v ponudbi najmočnejši
model z oznako M850i GC xDrive, ki razvija 530 KM in
750 Nm navora ter do stotice pospeši v 3,9 sekundah. Vsi
motorji so seveda povezani z 8-stopenjsko avtomatiko
in na voljo z dvo- ali s štirikolesnim pogonom, za vstopni
model pa bo potrebno odšteti več kot 100 tisočakov.

Tekst: Jan Grobelšek, Foto: ISC
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Porsche 718 Spyder in 718 Cayman GT4

ŠPORTNI
MOJSTROVINI

Z

novo generacijo modelov 718 je Porsche vpeljal
turbo motorje s štirimi cilindri, pri različicah
Cayman GT4 in Boxster Spyder, pa so uporabili
motor stare šole, in sicer atmosferski šestvaljni
boxer motor s prostornino štirih litrov. Slednjega so si
izposodili pri aktualni generaciji 911, le da so mu odstranili
obe turbopuhali. Atmosferski šestavljnik tako proizvaja

28 Avto+šport

309 kW oziroma 420 KM in 420 Nm navora, pri čemer
se motor zavrti vse do številke 8.000 na obratomeru.
Motor je opremljen tudi s tehnologijo izklopa valjev, kar
pomeni, da ko motor ne izkorišča celotne moči, lahko
dva valja nemoteno preprosto izklopi. Pogonska enota je
tudi v slogu stare šole spojena z ročnim, šeststopenjskim
menjalnikom, preko katerega se 718-ici do stotice

Porschejeva vstopna modela serije 718, Boxster in Cayman, sta dobila
zmogljivo pogonsko enoto iz nove 911-ice, kateri so v purističnemu stilu
odvzeli turbopuhali in motor sparili z ročnim menjalnikom.

poženeta v 4,4 sekunde in dosežeta končno hitrost
preko 300 km/h.
Med markantne značilnosti modela 718 Cayman GT4
spada tudi temeljito izboljšana zasnova aerodinamike.
Ta zmore do 50 odstotkov več potiska k tlom, ne da bi
se ob tem povečal zračni upor. Na zadku tako najdemo
funkcionalen difuzor in fiksni spojler, medtem ko ima

različica Spyder dvižnega, ki se samodejno dvigne
pri hitrostih, višjih od 120 km/h. Aerodinamika obeh
modelov je zelo izboljšana tudi na račun novo razvitega
enoprekatnega sedlastega zadnjega glušnika: zaradi
tega je v zadnjem delu 718 Caymana GT4 prostor za
funkcionalen difuzor. Po učinkovitosti se prav tako
odlikuje fiksni zadnji spojler; v primerjavi s predhodnim
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modelom ta omogoča za približno 20 odstotkov večji
downforce.
Model 718 Spyder se prvič ponaša z odlikami visoko
zmogljivega podvozja GT modela 718 Cayman GT4, ki
je k tlom spuščeno še za dodatnih 30 milimetrov.
Pri Caymanu si je mogoče omisliti še paket Clubsport,
ki prinaša varnostno kletko, gasilni aparat in
šesttočkovne varnostne pasove, za oba modela pa so
na voljo opcijske karbonsko-keramične zavore.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC

Vaša nova popolna sončna očala.

Factory store d.o.o., Griže 125, 3302 Griže • Tel: 03 710 36 86 • E - mail: info@factorystore.si • www.factorystore.si
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Audi A6 allroad quattro

OFF-ROAD
SPRETNOSTI

“

Nabildan poslovni karavan je že serijsko prejel
štirikolesni pogon, prilagodljivo zračno vzmetenje,
povečan odmik od tal in zaščitne obloge karoserije.

Pri znamki štirih krogov že dve desetletji proizvajajo svojo A6-ko v robustni
preobleki allroad quattro, s katero ciljajo na kupce, ki cenijo vpadljiv dizajn,
vrhunsko udobje in prostornost, prav tako pa radi zapeljejo na kakšen bolj
zahteven teren.
32 Avto+šport
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K

o je nastopil čas za novo, četrto generacijo
terensko naravnanega A6, so se pri Audiju
odločili, da bodo največjima tekmecema, tj.
Volvu V90 Cross Country in Mercedes-Benzu
razreda E All-Terrain, najlažje konkurirali z odlično

mešanico off-road zmogljivosti in udobne, a dinamične
vožnje na ustaljenih tirnicah. Nabildan poslovni karavan
je tako že serijsko prejel štirikolesni pogon, prilagodljivo
zračno vzmetenje in povečan odmik od tal, prav tako pa
ga bomo od preostalih bratov A6 Avant še vedno lahko

ločili po značilnih zaščitnih oblogah karoserije.
Eden od biserov avtomobila je zagotovo vzmetenje, ki
glede na izbran način vožnje in hitrost vozila spreminja
njegovo višino. V načinu Auto in Comfort standardna
oddaljenost od tal znaša 139 milimetrov, vendar se lahko

telesce dvigne še za 45 milimetrov, a je ob tem primorano
voziti nič več kot 35 km/h. Če bo voznik pohodil plin in
dosegel hitrost nad 120 km/h, bo pametno vzmetenje
za aerodinamično učinkovitost vozilo avtomatsko
spustilo proti tlom za 15 milimetrov, medtem ko bo za

premagovanje terena v načinu Off-Road poskrbelo za
30-milimetrski dvig v primerjavi s standardno nastavitvijo
in omejilo hitrost na 80 km/h.
Poleg prilagodljivega zračnega vzmetenja bodo
pomembno vlogo igrali odlični štirikolesni pogon, ki je

med drugim zaslužen za to, da lahko karavan vleče do
dve toni in pol, kot tudi sistema hill descent control in tilt
angle assist, ki znatno olajšata off-road vožnjo.
Vsestransko talentiran potovalnik z drznim stilom, ki
letos praznuje svojo dvajsetletnico, bo na evropskem

trgu na voljo s tremi prenovljenimi šestvaljnimi dizli. Iz
prostornine treh litrov lahko največ – 349 KM, iztisne
različica 55 TDI, ki do stotice prileti v 5,2 sekunde. Ob
tem vse pogonske enote sodelujejo z 8-stopenjskim
avtomatikom in so opremljene s proizvajalčevo

blago hibridno tehnologijo, bazirano na 48-voltnem
električnem sistemu, ki lahko zmanjša porabo goriva do
0,4 litra na sto prevoženih kilometrov.
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Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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BMW X6

Da se bo pionir segmenta kupejevskih SUV-jev lažje kosal z
vse večjo konkurenco nemških proizvajalcev, je nastopil čas
za tretjo generacijo.

D

andanes ga imajo že skoraj vsi, a pred enajstimi
leti je BMW z debijem X6 oral ledino in kreiral
pravcato posebnost v avtomobilski industriji,
ki resda na račun spuščajoče strehe ni najbolj
praktična, a je zato toliko bolj vpadljiva. Vendar tedaj tudi
najbistrejše glavce v BMW-jevem münchenskem štabu
hoduljasti šestici niso napovedovale izredno svetle
prihodnosti. Zasnovali so jo predvsem za ameriški trg,
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kjer jo tudi proizvajajo, toda kljub glasnim kritikam je
domove (poleg ZDA tudi v Evropi in na Kitajskem) našlo
kar 260 tisoč prvogeneracijskih X šestic – izredno visoka
številka za tako specializirano prestižno vozilo. Zato je
prihodnost modela nemškim kravatarjem jasna kot beli
dan – tretjo generacijo so naredili še bolj X6-ovsko kot
poprej, kritiki pa naj gredo k vragu. Luksuzni posebnež
je tako še večji, bolj kričeč in ekološko neodgovoren v

mogočni izvedenki M50i, katere osemvaljnik rezgeta s kar
530 vranci. Izstrelitev goljata je zato toliko bolj magična,
ko iz mirovanja do 100 km/h pridrvi v 4,3 sekunde.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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UNIJA
DVEH
SVETOV

Kia XCeed
Kia je zgolj za Evropejce pripravila moderno zasnovani potovalnik, ki razvaja
s praktičnostjo SUV-jev, vendar s kompaktnimi merami in športno vodljivostjo
ohranja dušo hatchbacka. Združitev prednosti dveh izredno priljubljenih
svetov v razred prinaša svežino, ki bi lahko k nakupu Kie pritegnila kar nekaj
novih kupcev.
38 Avto+šport

Avto+šport 39

P

ri Kii so na trgu opazili vedno večje želje strank
po avtomobilih, ki na področju stila kot tudi
vožnje izžarevajo več čustev in dinamičnosti
kot tradicionalni SUV-ji, a hkrati ne želijo izgubiti
praktičnosti, ki jih ti nudijo. Da bi zadostili naraščajočim
potrebam, so kreirali urbanega križanca, ki z imenom
XCeed jasno nakazuje pripadnost svoji modelni družini,
s katero Korejci sedaj nudijo največ izbire v C-segmentu.
Glede na to, da je ta trenutno drugi največji na stari celini
in da mu v prihodnosti napovedujejo vztrajno rast, se
zdi, da je Kia pri osvajanju novih lastnikov kompaktnih
družinskih avtomobilov naredila korak v pravo smer.
Še posebej zato, ker najnovejši dodatek znamkinemu
portfelju stil dobro uveljavljenega klana Ceed popelje na
novo, drzno raven. Že na prvi pogled je avtomobil izjemno
všečen, za kar so poskrbeli v Kiinem oblikovalskem
centru v Frankfurtu. Od preostalih Ceedov je novinec
prevzel le prednja vrata in ohranil enako medosno
razdaljo, vse ostalo pa so dizajnerji zasnovali na novo. Za
terenski izgled so XCeedu oblekli zaščitne obloge in ga
obuli v 18-palčne copate, pri katerih oddaljenost od tal
znaša 184 milimetrov, kar je 42 več kot pri petvratnemu
hatchbacku.
V nasprotju pri snovanju interierja oblikovalci niso
odkrivali tople vode, a so se raje odločili za preverjeno
klasiko, ki so jo popestrili z opcijo vpadljive rumeno-črne
barvne zasnove. Ob tem obljubljajo, da je XCeed s svojo
široko paleto funkcij eden najbolj tehnološko naprednih
vozil v razredu, medtem ko je s 426 litri povsem zadovoljiv
tudi njegov prtljažni prostor.
Kiino športno alternativo večjim SUV-jem bodo poleg
bratov Ceed proizvajali v slovaški tovarni, na evropski
trg pa bo s 7-letno garancijo do 150.000 km zapeljala
proti koncu letošnjega leta. Sprva bo na voljo s paleto
turbopolnjenih motorjev, kasneje pa bo sledila tudi
priključno-hibridna različica.

oglas
Galaxy
watch

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Za več informacij obiščite www.samsung.si

Mercedes-Benz GLB

BABY
RAZRED G
Že tako široka prodajna paleta nemškega Mercedesa je pridobila novega
člana, kompaktnega SUV-ja, ki bo zapolnil vrzel med modeloma GLA in GLC.
Novinec s svojim zunanjim stilom samozavestno namiguje na svoje terenske
zmogljivosti, a zanimivo serijsko ne nudi štirikolesnega pogona.
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“

avtomobil združuje dva izredno
priljubljena trenda in nudi
kompaktnost v suv telescu.
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šele ob obkljukanju štirikolesnega pogona 4MATIC s
seznama dodatne opreme, ki ponuja tudi poseben offroad paket. Ta prinaša nov vozni način za zahteven teren
in svetilno funkcijo, ki pri nizkih hitrostih v temi pomaga
pri zaznavanju ovir neposredno pred vozilom.
Interier so v veliki meri prenesli iz razreda B; tako
bodo lastniki GLB-ja uživali v digitalnih merilnikih z
možnostjo personalizacije, estetsko dovršenih zračnikih
v obliki turbine in brihtnemu operacijskemu sistemu
MBUX s proizvajalčevimi že poznanimi varnostno-

asistenčnimi sistemi. Za malce razlikovanja od svojih
bratov in ponovno asociacijo na terenske sposobnosti,
so Mercedesovi oblikovalci modelu dodelili podolgovat
element na armaturi iz brušenega aluminija.
V nosu GLB-ja se bodo vrteli štiricilindrski bencinski in
dizelski motorji, ki so jih za prenovljene kompaktne
modele znamke povsem revizirali in sedaj na eni strani
nudijo več moči, na drugi pa boljšo učinkovitost.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

K

ljub temu da je bil konceptni GLB
razkrit šele pred tremi meseci na
avtomobilskem salonu v Šanghaju, je
njegova serijska izvedenka že prejela
zeleno luč in se konec leta podaja v prodajne
salone. Razlog za to lahko najdemo v tem, da
avtomobil združuje dva izredno priljubljena trenda.
Nenazadnje je danes vsak tretji prodan Mercedes
SUV, vsak četrti pa je kompaktni model. Odkar so
pri trikraki zvezdi leta 1997 lansirali vstopni razred
A, so namreč prodali več kot 6,5 milijona vozil iz
tega segmenta. V iskanju vedno večjih profitov se
družini kompaktnežev, ki jo gradijo hatchback in
limuzini A, enoprostorni B, kupejevski in karavanski
CLA ter terenski GLA, pridružuje osmi pripadnik z
imenom GLB. Ta kljub svojim kompaktnim meram
(4.634/1.834/1.658 mm) obljublja velikodušno
količino prostora v kabini, na zahtevo pa bo na voljo
celo kot sedemsedežnik. Pri tem zadnja dva sedeža
ne bosta zgolj zasilna, temveč bosta odraslima
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osebama do višine 1,68 metra nudila udoben
prevoz, kar je glede na dolžino avtomobila zelo
impresiven podatek. Vseeno bo večina kupcev
posegla po varianti z dvema vrstama sedežev,
kjer kapaciteta prtljažnega prostora znaša nič kaj
skromnih 560 litrov oziroma 1.755 l ob podrtju
sedežev.
Pri prehodu iz študije v serijski avtomobil, GLB
ni doživel znatnejših oblikovnih sprememb
in je tako ohranil atraktiven robusten videz.
S škatlasto zasnovo že od daleč spominja na
ikonični razred G, medtem ko s kratkimi previsi,
s strešnimi nosilci v črni barvi in z zaščitno
plastiko namiguje na svoj apetit po odkrivanju še
neraziskanega. Toda terenski karakter bo zaživel
Avto+šport 45

BMW serije 3 Touring

trojka s
podaljšanim
zadkom
Težko pričakovana, že kar sedma generacija priljubljene BMW-jeve serije 3
je luč sveta ugledala lanskega oktobra na avtosalonu v Parizu. Letošnjega
marca je doživela lansiranje na evropski trg, sedaj pa se je pred fotografske
objektive pripeljala še njena vsestranska karavanska sestra.
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Tudi Touring
inačica
serije 3 je
prejela novo
premijsko
notranjost,
ki prinaša
povsem
digitaliziran
in na voznika
osredotočen
kokpit.

K

er je serija 3 najbolj
uspešen
predstavnik
BMW-ja, so se prenove
lotili zelo premišljeno.
Tako kot se je petvratna športna
limuzina v novi generaciji občutno
povečala, so razpotegnili tudi
karavana, ki ga je javnost prvič
spoznala pred 32 leti. V primerjavi
s predhodnikom, ki so ga prodali v
pol milijona primerkih, je osveženi

avtomobil zrasel v vse smeri, izmed
česar bo 41 milimetrov daljša
medosna razdalja poskrbela za več
udobja v notranjosti. Oblikovno
gledano Bavarci tople vode niso
odkrivali, ampak so le prenesli nov
dizajn limuzine na karavansko
telesce, ki je pridobilo še bolj ostre
linije in napete površine, maski so
medtem nadeli nov par svetil z rahlo
prirezo spodaj in razširili ledvički,

veliko več svežine pa prinaša zadnji
del z bolj vitkimi lučmi.
Tudi
Touring
inačica
serije
3 je prejela novo premijsko
notranjost po vzoru osmice, ki
prinaša povsem digitaliziran in
na voznika osredotočen kokpit,
kjer so eliminirali mnoge gumbe,
predrugačili zračnike in osrednji
zaslon mnogo bolj elegantno
vkomponirali v armaturo. Tako je

največja razlika v primerjavi z limuzino večja prostornost;
poleg radodarno odmerjenega mesta za ramena in nad
glavo bodo predvsem visoki potniki na zadnjih sedežih
veseli, da ne bodo trpela njihova kolena. S 500 litri je
precej velik tudi prtljažnik, ki ga je ob elektronskem
podrtju sedežev mogoče povečati za trikrat. Njegovo
uporabnost so pri BMW-ju še potencirali z ločenim
odpiranjem zadnjega okna, opcijo prostoročnega
odpiranja in zapiranja prtljažnika ter posebnih tirnic, ki
skrbijo, da prtljaga med potjo ostane na svojem mestu; to
novost karavanska trojka v segmentu nudi ekskluzivno.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Goodwood FOS 2019

glamur in
hitrost
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Preteklo je že 26 let, odkar je ustanovitelj lord March gledal čez okno spalnice in
ocenjeval število obiskovalcev prvega festivala – prirejenega za nekaj prijateljev
z dobrimi avtomobili in motocikli – pričakujoč največ 2.500 posameznikov, ko
se je izkazalo, da se jih je pred njegovim dvorcem zglasilo kar 25 tisoč. Od tedaj
se je festival hitrosti Goodwood razvil v eno največjih atrakcij motošportne
poletne sezone.
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aterikoli festival se prične s poklonom
in priznanjem pomembnih obletnic
ter postavitvijo tistoletnih tem. Vrhunci
letošnjega dogodka pred in okoli dvorca
Goodwood so zagotovo vključevali proslavo Aston
Martinove ljubezenske afere s svetom motošporta.
Letos namreč mineva natanko 70 let, odkar so
svojega bolida prvič pognali po tamkajšnji znameniti
dvokilometrski gorski dirki, prav tako pa so pred
šestimi desetletji vknjižili veličastno dvojno zmago na
vzdržljivostni dirki 24 ur Le Mansa. Važnejši obletnici so
na veliko obeležili z 31-metrsko grandiozno skulpturo,
okrašeno z zmagoslavnim zelenim dirkačem DBR1,
kot tudi z razstavo šestih unikatnih Vantageov, ki so
jih ustvarili mojstri znamkinega personalizacijskega
oddelka Q.
Štiridnevna proslava bencinskih hlapov se je začela v
četrtek, in sicer z dinamičnim debijem Land Roverjega
Defenderja, ki ga je kot prvega po hriboviti stezi
zapeljal vojvoda Richmonda. Prototip nove generacije
ikoničnega SUV-ja je bil sicer še odet v kamuflažo, je pa
zato svoje aerodinamične obline premierno v gibanju
pokazal McLarnov GT, najlažji in najhitreje pospešujoči
predstavnik svojega razreda, ki je obenem prava paša
za oči. A če je novi 611-konjski britanski grand tourer
izkazoval športno eleganco, so Amerikanci poskrbeli
za dvig adrenalina z brutalno vpadljivo in limitrano
serijo svojega superavtomobila Ford GT, ki ne bo
dobila dovoljenja za vožnjo po običajnih cestah.
Ker se letošnja tema angleškega festivala hitrosti
glasi »Hitrostni kralji, rekorderji motošporta«, je
prav primerno, da se je Volkswagen odločil čez
morje prišlepati dirkalnik ID. R s hrabrim namenom
postavitve novega rekorda steze. In glej ga zlomka,
da so Nemci vsem visoko oktanskim mojstrovinam
prestižnih butičnih proizvajalcev dokazali primat
električne energije. Veličastni podvig seveda ne bi
uspel brez pravega pilota; zmagovalec 24 ur Le Mansa
Romain Dumas je poskrbel, da je ID. R s progo opravil
s časom 00:41:18, s čimer je po dolgih dvajsetih letih
podrl rekord McLarna MP4/13 in bivše zvezde F1 Nicka
Heidfelda.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Test: BMW X5 30d xDrive M Sport

MARKANTNI
ŠEF PREMIUM
SUV RAZREDA

BMW-jev X5 je eden izmed najbolj tipičnih predstavnikov prestižnih SUV-jev
in v svoji četrti generaciji je nedvomno tudi eden izmed boljših. Je tako rekoč
pionir v razredu prestižnih športnih terencev in hkrati prvi BMW z značko X.
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5 v svoji četrti generaciji oblikovno večje
revolucije ne prinaša, razen večjih, bolj
podolgovatih ledvičk in dodatnih centimetrov
v vse smeri. Seveda so izpilili tudi prednje
žaromete, ki so veliko bolj vitki in ostre oblike kot prejšnji,
s samosvojo podobo pa se ponaša tudi LED svetlobni
podpis na zadku. Vsekakor je predmet občudovanja
kjerkoli se pojavi, saj celostna podoba v mineralno beli

barvi, s športnim paketom M Sport, z zatemnjeni stekli in
z velikanskimi 21-palčnimi platišči kar kriči po pozornosti
in nase lepi poglede mimoidočih kot za stavo.
Vožnja z novim X5 je popolnoma drugačna kot tista v
prejšnjih generacijah, in sicer v največji meri na račun
zračnega vzmetenja, ki je v tem modelu na voljo prvič.
Kot prvo je avtomobil neprimerljivo udobnejši na
vsakodnevnih cestah, a ravno do mere, da med ovinki ni

mogoče občutiti pretiranega nagibanja karoserije,
ki je sicer zelo značilno za vse avtomobile z večjo
oddaljenostjo podvozja od tal. Kot drugo pa je
X5 na račun zračnega vzmetenja sposoben tudi
malce bolj resne terenske vožnje, saj lahko voznik
podvozje, ki je sicer v osnovi oddaljeno 21,4
centimetra od tal, s pritiskom na stikalo poljubno
dodatno dvigne. Razpon med najnižjo in najvišjo
točko podvozja je tako kar 8 centimetrov. Opcijsko
je na voljo tudi poseben paket offroad, z izbiro štirih
načinov vožnje, ki samodejno prilagajajo višino
podvozja, sistem xDrive, odzivnost pedala za plin
in hitrost menjalnika glede na trenutno podlago
in razmere. Pri terenski vožnji je zelo uporaben
tudi paket kamer, ki nudijo popoln pregled nad
vozilom s 360-stopinjskim kotom.
Za 2,2 toni težak avtomobil je novi X5 izredno
dobro in lahkotno vodljiv, opremljen pa je lahko
tudi s štirikolesnim krmiljenjem, ki pride prav pri
parkiranju in pri zavijanju v ožje ulice, kjer pride
še kako do izraza sistem za samodejno vzvratno
vožnjo, ki se v X5 predstavlja premierno. Sistem si
zapomni premike volana za zadnjih 50 prevoženih
metrov in tako z enakimi manevri samodejno po
isti poti vozi vzvratno, voznik mora le nadzorovati
hitrost, ki ne sme preseči 10 kilometrov na uro.
X5 je na voljo z različnimi motorji, a se nekako zdi,
da je preverjeni 3,0-litrski turbo dizelski šestvaljnik

Vožnja z novim X5 je
popolnoma drugačna
kot tista v prejšnjih
generacijah, in sicer v
največji meri na račun
zračnega vzmetenja,
ki je v tem modelu na
voljo prvič.

''

optimalna izbira za takšen avtomobil. V osnovi
razvija 265 konjskih moči in 620 Nm navora, v
različici M50d pa iz treh litrov prostornine lahko
iztisne kar 400 KM. A je že 265 KM v praksi več kot
dovolj, avtomobil namreč do stotice pospeši v
6,5 sekunde in doseže končno hitrost 230 km/h.
Ves navor je na voljo že pri izredno nizkih vrtljajih,
kar pomeni, da prehitevanje ne bo predstavljajo
ovir za novega X5. Ne bom rekel, da je avtomobil
športno hiter, mu pa dinamična vožnja nikakor
ni tuja, a se vseeno najbolje počuti ob mirnem
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avtocestnem križarjenju in ne divjanju od semaforja do
semaforja. Povprečno na 100 kilometrov porabi med 9 in
10 litri nafte, kar je za takšen avtomobil vrhunski rezultat.
Vožnja z novim X5 je zares posebna tudi zaradi posebne
akustične zasteklitve, ki poskrbi, da ves zunanji hrup
dobesedno ostane zunaj, izven kabine. To pomeni, da so
potniki med vožnjo v popolnoma svojem svetu in imajo
občutek, kot da so v središču dogajanja, zunaj pa se je
svet okoli njih ustavil.
Za še večje udobje in vrhunsko počutje so v kabini
nameščeni posebni sedeži linije Individual, v temno

rjavem usnju, seveda prednja dva tudi masirata in imata
kakopak funkcijo gretja in zračenja. Ogrevan je tudi
sredinski naslon za roko, kakor tudi polička na panelih
vrat, kjer ima marsikdo pogosto naslonjeno roko. Med
opremo niso manjkali niti veliko strešno panoramsko
okno z ambientalno osvetlitvijo, laserski žarometi,
prestavna ročica s 3D kristalno podobo, pa ogrevana in
hlajena utora za pijačo ter odličen, ogromen projekcijski
zaslon, ki je nedvomno eden boljših na avtomobilskem
trgu, če ne celo najboljši. Dodatki imajo svojo ceno in
v dotičnem primeru jih je novinarski X5 imel za kar 40
tisočakov.
O materialih v kabini seveda nima smisla izgubljati besed,

vse je podrejeno kakovosti, udobju in odlični ergonomiji.
Kabina je ena izmed širših v segmentu na sploh, njena
prostornost se najbolje občuti v prvi vrsti, v drugi pa je
zgodba malce drugačna, saj hitro zmanjka prostora za
kolena potnikov.
Prtljažnik je s 650 litri velik in zaradi pravokotne oblike
izjemno prostoren in še vedno ohranja dvodelno
odpiranje vrat, pri čemer se sedaj tudi spodnji del odpira
in zapira elektronsko s pritiskom na gumb. Luksuz v
športno-terenski obliki pod okriljem modrega propelerja
ima seveda svojo ceno, in ta s 118 tisočaki sploh ni
presenetljiva za višek avtomobilske industrije.

Najhitrejše samodejno ostrenje na
svetu* s prepoznavanjem predmetov
• Samodejno ostrenje oči, zaznavanje in sledenje
premikajočih se predmetov
• Hitro 0,02 sek. samodejno ostrenje s 425 točkami
samodejnega ostrenja s faznim zaznavanjem
• Hitro 11 slik/sek. neprekinjeno fotografiranje z AF/AE**
• 4K HDR (HLG) snemanje posnetkov z S-Log2/3

oglas
sony

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

šestvaljni, vrstni, turbodizelski
2.993 ccm
195 kW (265 KM)
620 Nm pri 2.000 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
6,5 s (0-100 km/h)
230 km/h
9,5 l/100 km
158 g/km
4.922 / 2.004 / 1.745 mm
2.185 kg
80 l
650 l
118.022 EUR

NAJBOLJŠI APS-C
NAPREDNI FOTOAPARAT

* Med digitalnimi fotoaparati z izmenljivimi objektivi, opremljenimi s slikovnim senzorjem APS-C od januarja 2019, na podlagi raziskav Sony.
** CIPA-skladna, notranja metoda merjenja z vgrajenim objektivom E 18-135mm F3.5-5.6 OSS, pred-AF izklopljen in iskalo v uporabi.

A. C. S., d.o.o. • Ljubljana, Celovška cesta 108
tel. 01/5001587 • e-pošta: info@acssony.si
www.acssony.si

‘Sony‘,‘a‘in njihovi logotipi so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Sony Corporation. Vsi drugi logotipi in blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

Test: Kia Ceed SW 1.6 CRDi GT-Line

NOVI PRVAK
GOLFOVEGA
RAZREDA?
Kia je znamka, ki je na
avtomobilskem trgu v zadnjem
desetletju naredila največji in
najočitnejši preskok oziroma
pokazala največji napredek v
primerjavi z nekdanjimi modeli,
ki so nekoč v osnovi veljali za
nizkocenovne azijske alternative
dragim in konzervativnim
evropejcem.
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Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.598 ccm
100 kW (136 KM)
280 Nm pri 1.500 vrt./min.
6-stopenjski ročni
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
1.425 kg
50 l
625 l
23.590 EUR

Na zadnjih žarometih
izstopa prečiščen
dizajn z unikatnim
LED svetlobnim
podpisom.

Č

asi se tako spreminjajo in pred Kio je povsem
novo avtomobilsko poglavje, ki sicer že
nekaj časa žanje uspehe. Marsikdo še zdaj na
znamko Kia gleda z napol priprtim očesom,
češ, saj to je še vedno samo Kia, Korejec še ni naredil
konkurenčnega avtomobila Evropejcu. Pa to ni ravno
tako, saj je ravno Ceed, Kiin drugi najpomembnejši
model poleg Sportagea zasnovan, razvit in proizveden
v Evropi in tudi prodajajo ga zgolj na tem kontinentu in
bi lahko rekli, da je do potankosti prilagojen evropskemu
kupcu oziroma trgu.
In če ga primerjamo neposredno s kraljem razreda, z
Golfom, ki je od nekdaj veljal za preverjeno zlato sredino,
pri čemer ni v ničemer občutno izstopal, a po drugi
strani tudi v ničemer ni bil slab, na vseh področjih torej
zadovoljiv, povprečen in konstanten, lahko dejansko
vidimo, kako velik korak naprej je storila Kia, saj Golfa
prekaša na prav vseh področjih, o čemur priča tudi
osvojeni naslov podprvaka na naboru za naslov Slovenski
avto leta 2019.
Na testu smo tokrat lahko preizkusili različico s
6-stopenjskim ročnim menjalnikom, ki se je izkazal
odlično. Prestavna razmerja so dobro odmerjena,
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hodi pa tekoči in mehki, čeprav bi glede na odličnost
samodejnega, ki smo ga ravno tako preizkusili v
karavnskem Ceedu, slednjega priporočal vsakomur in
vsakič.
Če se dotaknemo oblike, ob direktni primerjavi
karavanskega Ceeda z Golfom, se Golf z vseh zornih
kotov popolnoma izgubi in v ničemer ne izstopa s svojo
zadržano obliko, medtem ko Ceed od spredaj izstopa
z masko v obliki tigrovega nosu, z vitkimi žarometi s
štirimi LED svetili v obliki kock ledu in z veliki okrasnimi
režami za zajem zraka. Bolj atraktiven je tudi Ceedov
zadek, kjer izstopa prečiščen dizajn z unikatnim LED
svetlobnim podpisom na zadnjih žarometih, kakor tudi
črn difuzor z okrasnimi zaključki izpušnih cevi. Tudi dizajn
platišč je nedvomno na Ceedovi strani. Edino področje,
kjer bi lahko Golf prevzel pobudo, pa še to delno, je v
notranjosti kabine, na področju kakovosti materialov.
Tudi tu so pri Kii naredili ogromen napredek, saj tiste trde,
že na pogled nizkocenovne plastike ni več. Armatura
je po novem odeta v povsem mehko, z umetnimi šivi
okrašeno plastiko, ki na prvi pogled daje vtis usnja.
Kar se oblikovanja tiče, je Kiina notranjost zasnovana
bolj drzno, z več splošnega dogajanja, medtem ko je

pri Golfu že nekaj let ista zgodba, ki se odvija v istem
scenariju tudi pri preostalih hišnih modelih. Ceed blesti
tudi na področju uporabnosti in prostornosti, saj se lahko
pohvali z največjim prtljažnikom v razredu, ki sprejme kar
625 litrov prtljage.
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 z atraktivnimi, delno
temnimi 17-palčnimi platišči, svoje pa seveda doda
še divja, izstopajoča oranžna barva karoserije. Športni
paket je opazen tudi v notranjosti, kjer takoj ugledamo
dvobarvne sedeže z logotipom GT-Line, alu stopalke in
prekrasen, usnjen športni volanski obroč, prešit z rdečimi
šivi.
Paket GT-Line, poleg vizualnih bonbončkov, doprinaša

tudi 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. Prav tako
so nas razvajali ogrevani sedeži in volanski obroč ter
splošno odličen 1,6-litrski turbo dizel s 136 konjskimi
močmi, ki je bil v tej konfiguraciji sparjem z ročnim
menjalnikom. Povprečna poraba goriva v tej kombinaciji
je bila nekje med realnimi 5,5 in 6,5 litri na sto kilometrov,
kar je odlično.
Za takšen družinski paket z bogato in atraktivno opremo
ter z zmogljivim in varčnim motorjem bo potrebno pri Kii
odšteti 23.590 evrov, za kar bi pri bolj zadržanem Golfu
de facto odšteli še nekaj dodatnih evrskih tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Test: Ford EcoSport 1.5 EcoBlue AWD Titanium

FIESTA V SUV
PREOBLEKI
S 4-KOLESNIM
POGONOM
Fordov najmanjši SUV EcoSport je pred
dobrim letom dni dočakal že svojo prvo
prenovo v drugi generaciji, ki je bila na
našem trgu prisotna štiri leta. S prenovo je
prvič v ponudbi tudi štirikolesni pogon, ki
smo ga preizkusili v testni različici.

F

ordov EcoSport je med majhnimi mestnimi
križanci najmanjši med vsemi, zato je pri nas
tudi tako priljubljen. S prenovo so osvežili videz
vozila, pogonsko paleto in modelu dodali nove
tehnologije. Vozno avtomobil še vedno ostaja odličen,
kljub višji oddaljenosti podvozja od tal, saj je grajen na
osnovi Fieste, katera se pelje odlično oziroma z naskokom
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najboljše v svojem razredu.
Po prenovi so iz prtljažnih vrat, ki se sicer še vedno
odpirajo na vstran, odstranili rezervno pnevmatiko,
katero pa si kupec še vedno lahko opcijsko omisli na
njih, a bo takšnih verjetno bolj malo. Višja oddaljenost od
tal tako kupcem omogoča veliko lažji vstop in izstop iz
vozila, s svojo majhnostjo in preglednostjo pa je odličen
v mestnih središčih in zelo enostaven za parkiranje. In po
prenovi je v njem na voljo še štirikolesni pogon, takšen
kot ga poznamo iz Kuge. To pomeni, da vseskozi deluje
samodejno in da voznik vanj ne more posegati direktno.
Štirikolesni pogon sodeluje v kombinaciji z novim
1,5-litrskim turbodizelskim štirivaljnikom, ki razvija 125 KM
in se preko 6-stopenjskega ročnega menjalnika odlično
ujame s pogonom. Motor je sicer malce glasen, dokler
ne doseže delovne temperature, a vseskozi pripravljen
z zadostno količino navora, zato ni nikoli občutka, da bi
mu primanjkovalo moči. Tudi dokaj varčen zna biti, okoli
dobrih 6 litrov porabi na sto 100 kilometrov, svoje pač
dodajo štirikolesni pogon, visoka oddaljenost od tal in
neaerodinamična oblika. A kljub temu je vožnja prijetna

in uglajena. Edino za odtenek je mogoče nekoliko
pretrdo podvozje, drugače pa se po ravnem in izven
urejenih cestišč avtomobil obnese odlično.
Notranjost je identična tisti v Fiesti, kjer so sedaj po
osrednji armaturi nizko spodaj lično razporejena stikala
za klimo, zgoraj pa so preostale funkcije združene v
prostostoječem 8-palčnem ekranu na dotik s sistemom

SYNC 3, ki omogoča povezavo z aplikacijama Android
Auto in Apple CarPlay. Tu je tudi navigacija in glasovno
upravljanje. Mobilno povezljivost nadgrajujeta še dve
vtičnici USB za ročico menjalnika. Za tako majhen
avtomobil, ki v celoti praktično sloni na platformi nove
Fieste, je EcoSport kar prostoren in uporaben, zaradi
majhnosti tudi okreten in enostaven za parkiranje.
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Edino odpiranje prtljažnih vrat na vstran zna biti včasih
omejeno, če za avtomobilom ni veliko prostora. Je
pa presenetljivo prostorna kabina. Glede na to, da je
avtomobil grajen na osnovi Fieste, lahko zadaj brez težav
sedita tudi dve odrasli osebi, prtljažni prostor pa bo
pogoltnil prtljago za štiri brez večjih težav.
Testni EcoSport je bil založen s paketom opreme
Titanium, višje od njega je le še ST-Line, a slednji bolj kot
ne doprinaša športne stilske dodatke. Na voljo so nam

tako bili ogrevani sedeži in ogrevan volan, samodejna
klimatska naprava, klasični tempomat, navigacija,
vzvratna kamera, parkirni senzorji in zagon brez ključa.
Veliko opreme, dizelski motor in štirikolesni pogon pri
končni ceni terjajo svoj davek, ta na koncu s popustom
znaša 26 tisočakov in drobiž.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
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štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.499 ccm
92 kW (125 KM)
300 Nm pri 1.750 vrt./min.
6-stopenjski ročni
11 s (0-100 km/h)
181 km/h

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

6,8 l/100 km
127 g/km
4.096 / 1.765 / 1.713 mm
1.445 kg
52 l
356 l
26.090 EUR

OGLAS
kenzo

Test: Renault ZOE R110 Limited Z.E.

slovenski
električni
prvak

Renault je svojo električno bojno orožje, model ZOE, baziran na popularnem
Cliu, na trg poslal že skoraj pred desetimi leti. Takrat konkurence praktično ni
imel, sedaj pa jo je že skorajda malo morje, a se ZOE kot pionir še vedno dobro
drži in ostaja med kupci električnih avtomobilov v Sloveniji na prvem mestu.
68 Avto+šport

Avto+šport 69

P

a čeprav ga je zob časa že počasi načel, kar se
najbolj pozna pri varnostno-asistenčni opremi,
kjer v ponudbi ni mogoče poseči po radarskem
tempomatu, sistemu za mrtve kote, sistemu
za samodejno zaviranje v sili in podobno, je ZOE dobil
zmogljivejšo baterijo in močnejši elektromotor, s čimer
je postal malenkost bolj prepričljiv. Notranjost aktualne
generacije je še vedno malce za časom, kjer je v ospredju
pokončna lebdeča konzola z majhnim ekranom,
občutljivim na dotik, ki sicer nudi menije v slovenskem
jeziku, je pa bolj vprašljiva njegova odzivnost in
splošno delovanje. V času testa je namreč infotainment
samodejno večkrat popolnoma zablokiral, pri čemer se
je ekran ugasnil in ga ni bilo mogoče upravljati, v ozadju
pa je izbrana radijska postaja igrala tja v tri dni tudi ko
sem avtomobil že popolnoma ugasnil. Sicer interier
v celoti spominja na tistega v Cliu, le da se pri ZOE-ju
sedi občutno višje, ima namesto analognih merilnikov
majhen podolgovat digitalni ekran, enodelne sedeže
in vgraviran električni vzorec na desnem delu armature
in v samem stropu. Prostornost je v primerjavi s Cliom
na podobnem nivoju, morda je v ZOE-ju na zadnji klopi
celo za odtenek več prostora, s 338 litri pa je povsem
zadovoljiv za manjše potrebe prtljažni prostor.
Oznaka R110 ob imenu nakazuje na to, da ZOE-ja po
novem poganja 110-konjski elektromotor, energijo
pa črpa iz 305-kilogramske baterije z zmogljivostjo
41 kilovatnih ur. Zmogljivejša baterija pomeni tudi
večji doseg in ta ob 100% napolnjenosti na majhnem
pravokotnem digitalnem merilniku kaže številko okoli

300 kilometrov. V praksi to pomeni, da če je vožnja
omejena zgolj na mestno, boste avtomobil polnili
okvirno od enkrat do dvakrat tedensko, seveda odvisno
od prevožene kilometrine. Vsekakor pa ZOE ni takšen
mestni električar, ki bi ga bilo potrebno polniti vsak drugi
dan. Ker slednji ne omogoča polnjenja z enosmernim
tokom, ga je preko polnilnice z izmeničnim tokom
mogoče polniti z največ 22 kilovati, kar pomeni, da
bo baterija do potankosti polna v slabih treh urah, na

domačem omrežju pa bo postopek trajal več kot 24 ur.
ZOE tako tudi s prenovo cenovno ostaja med
najdostopnejšimi električnimi avti. Zanj je potrebno ob
že všteti subvenciji odšteti 21.609 evrov, a ne smemo
pozabiti še na letni najem baterijskega sklopa, ki znaša
med 69 in 119 evri na mesec, odvisno od količine
zakupljene letne kilometrine.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
baterija
moč
navor
menjalnik
pospešek
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sinhroni elektromotor
41 kWh litij-ionska
80 kW (108 KM)
225 Nm pri 1.500 vrt./min.
enostopenjski samodejni
11,4 s (0-100 km/h)

največja hitrost
poraba
mere
teža
prtljažni prostor
cena vozila

135 km/h
16,5 kWh/100 km
4.084 / 1.730 / 1.562 mm
1.480 kg
338 l
21.609 EUR
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Test: Opel Combo Life
1.5 D Innovation

popolna
družinska
kombinacija
prostora IN
uporabnosti

K

oncern PSA je v navezi z Oplom na
trg lansiral tri sorodne kompaktne
enoprostorce
oziroma
družinske
dostavnike. Tovrstni avtomobili so bili sprva
zasnovani kot delovne mule, čistokrvni dostavniki,
čedalje bolj pa so zadnje čase priljubljeni pri večjih
in bolj aktivnih družinah. Ker so klasični enoprostorci
skoraj že izumrli, sedaj njihovo družinsko vlogo
prevzemajo tipi avtomobila Combo Life in podobni,
kjer v ospredje postavljajo prostornost, dostopnost
in uporabnost prostora, na vsega 4,4 metra dolžine.
Combo Life se od preostalih sorodnih članov po
zunanjosti temeljito loči in ostaja na prvi pogled
čistokrvni nemec z Oplovim obrazom in LED
svetlobnim podpisom. Tudi v kabini je še nekaj
nemškega pridiha v obliki volana in merilnikov,
ostalo pa je več ali manj povzeto iz francoskih bratov,
vse od stikal, multimedije, ključa do prestavne ročice.
Oblikovno je avtomobil izmed trojice še najbolj
zadržan, nič kaj atraktivna ni niti njegova rjava barva,
še manj alu platišča s plastičnimi radkapami. A
njegovo bistvo ni v zunanji podobi, temveč tisto, kar
se skriva znotraj škatlaste kocke na štirih kolesih.
Začnimo pri prtljažniku. Slednji je zaradi prave
pravokotne oblike izjemno globok in širok in nudi
kar 597 litrov zelo uporabnega prostora. Ob podrtju
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Opel je peto generacijo Comba
zasnoval skupaj s koncernom PSA,
pod okriljem katerega so razvili tudi
novo potniško različico Life, ki si deli
osnovo z Rifterjem in Berlingom.
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zadnje vrste, ki se zloži v popolnoma ravno dno, dobimo
zares ogromen prostor za prevoz daljšega tovora. V
drugi vrsti so trije popolnoma ločeni sedeži, vsi vzdolžno
pomični in opremljeni s sidrišči Isofix, kar pomeni, da
lahko vanje namestite tri otroške sedeže. Za lažji vstop
in izstop so tu na obeh straneh drsna vrata, ki pridejo
še kako prav pri kakšnem bolj tesnem parkiranju. Zelo
praktični so tudi številni predali in odlagališča, ki jih
Combo Life skriva. Praktično vsak dan sem odkril nov
skrivni predal. Eden izmed boljših je 36-litrski predal pod
zadnjim delom stropa, do katerega je mogoče dostopati
tudi preko ločeno odpirajoče se zadnje šipe.
Malo manj, seveda pričakovano, pa Combo Life navduši

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
poraba
emisije CO2
mere
teža
posoda za gorivo
prtljažni prostor
cena vozila
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štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.499 ccm
96 kW (130 KM)
300 Nm pri 1.750 vrt./min.
6-stopenjski ročni
10,6 s (0-100 km/h)
185 km/h
6,7 l/100 km
119 g/km
4.403 / 1.841 / 2.785 mm
1.430 kg
53 l
597 l
24.810 EUR

z vožnjo. Podvozje je sicer po francosko mehko oziroma
mehkužno, kar pomeni, da lega na cesti ni ravno med
boljšimi, veliko je pozibavanja in tudi občutek na servu
bi lahko pri daljše odpeljanih ovinkih bil boljši. Za pogon
sicer skrbi 1,5-litrski turbo dizel s 130 konjskimi silami, v
navezi z ročnim 6-stopenjskim menjalnikom pa ne pije
več kot 7 litrov na 100 kilometrov ob polni obremenitvi.
Cena za takšen paket je tik pod 25 tisočaki, je pa res, da
oprema Innovation prinaša skoraj polno opremljenost,
vse od navigacije, ogrevanih prednjih sedežev in
panoramskega okna do drugih uporabnih bonbončkov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Sunseeker Hawk 38

PUŠČICA
NA VODI
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Po letih špekulacij, 24 mesecih razvoja, 12
tednih gradnje in številnih testiranjih na
vodi je Sunseeker razkril popolnoma nov
visokozmogljivi gliser Hawk 38, s katerim se
poklanja svojim dirkaškim koreninam.
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koreninam in dirkaški dediščini se je izkazal za še kako
plodnega, saj je obrodil 11,85-metrsko puščico, ki s
pomočjo Mercuryjevih motorjev poleti vse do hitrosti 62
vozlov. Če s to mersko enoto niste preveč seznanjeni, naj
povem, da gre za kar 112 km/h, in to na vodi.
Hawk 38 kljub izjemnim dirkaškim karakteristikam
obljublja varno in udobno vožnjo tudi na limitu. Za to
skrbi dovršen ladijski trup, kateremu so na vsaki strani
za stabilnost dodali tubi iz hypalona. Pravi kokon pred
zunanjimi elementi so ustvarili s krmilno postajo, ki preko
na dotik občutljivega 16-palčnega zaslona omogoča
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upravljanje vseh ključnih sistemov. Kokpit obkrožajo
štirje dirkaški sedeži z blaženjem udarcev, poleg tega
pa bodo potniki lahko svoje zadnjice parkirali na sedalih
na krmi, se zleknili na blazine ob premcu ali na sosednjo
zofo v obliki črke U.
Športni gliser za vznemirljiv dan na vodi je opremljen s
kopalnico kot tudi s številnimi odlagalnimi prostori, izmed
katerih po velikosti vodi karbonska omara na premcu, ki
lahko hrani kar dva podvodna skuterja Seabob.

oglas
Bigg R

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

bigg-r.com

N A U T I C W E A R

N

ajvečji britanski proizvajalec plovil
Sunseeker je sicer širom sveta znan kot
stvaritelj takšnih in drugačnih luksuznih
jaht, a je v resnici svojo pot začel
malce drugače. V želji kreacije nečesa povsem
samosvojega sta ustanovitelja Robert in John
Braithwaite daljnega leta 1969 namreč ustvarila
gliser Hostess 17, ki je postavil nov standard v svetu
navtike. V skladu s svojo filozofijo stalnega iskanja
nečesa novega sedaj Sunseeker svoje lovke steguje
izven segmenta velikih luksuznih plovil in navdih
išče v svojem izvoru. Povratek k zmogljivostnim

WEC – 24 ur Le Mansa

Toyota že drugič
zmagoslavna

Najprestižnejšo in najzahtevnejšo vzdržljivostno avtomobilistično dirko na svetu,
24ur Le Mansa, so letos uprizorili že oseminosemdesetič. Kljub izredni kultnosti
te dirke, ki se odvija v mestu Le Mans na severozahodu Francije, pa bodo morali
organizatorji spremeniti profil dirke, saj se za generalno zmago ne moreta boriti
samo dva tovarniška avtomobila.
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O

rganizatorji bi morali razpisati nov enoten
razred, ki bi privabil vsaj deset tovarniških
ekip, in tako tej dirki zadržati pomembnost
in gledanost, ki je kljub sedanjemu
nesmiselnemu ločevanju nastopajočih avtomobilov na
4 tekmovalne razrede, še vedno atraktivna.
Španski dirkač Fernando Alonso je skupaj s Švicarjem
Sebastienom Buenijem in z Japoncem Kazukijem
Nakajimo s tovarniškim dirkalnikom Toyote dobil
prestižno vzdržljivostno dirko.
Toyota je dosegla dvojno zmago, toda drugouvrščena
argentinsko-britansko-japonska posadka Jose Maria
Lopez, Mike Conway in Kamui Kobayashi je zaradi
dveh predrtih pnevmatik šele uro pred koncem 88.
izvedbe dirke izgubila vodstvo. Po 385 krogih oziroma
5.246 prevoženih kilometrih je vodilna dirkalnika ločilo
le 16,972 sekunde. Tretji je v cilj zapeljal trojec Mikhail
Aleshin, Stoffel Vandoorne in Vitaly Petrov iz privatnega
moštva SMP ruskega milijarderja in bankirja Borisa
Rotenberga.
V razredu amaterskih prototipov je zmagalo francosko
moštvo s prototipom Alpine, medtem ko je med
profesionalnimi vozili GT slavil tim AF Corse s piloti Guidi,
Calado, Serra v Ferrariju 488 GTE EVO, v amaterskem
razredu GT pa je bil zmagoslavni Porsche. V pričakovanju
Le Mansa 2020 se nadejamo boljšega koncepta dirke in s
tem večjega zanimanja strokovne javnosti.

Tekst: Matjaž Tomlje
Foto: ISC
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Visoko nad Žiremi se na 750 metrih nadmorske višine nahaja najvišje ležeča slovenska
mikropivovarna Crazy Duck Brewery, kjer dva velika ljubitelja piva eksperimentirata
z okusi in skušata ustvariti najboljši hmeljski napitek na svetu.

www.crazyduck.si
Crazy Duck Brewery
MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!

F1 – VN Francije

HAMILTON brez
KONKURENCE
v FRANCIJI
Dirko za Veliko nagrado Francije v Le Castelettu je
brez težav dobil vodilni v prvenstvu Lewis Hamilton.
Uspeh Mercedesa je z drugim mestom dopolnil Valtteri
Bottas, ki ga je v zadnjem krogu poskušal ogroziti
Charles Leclerc v Ferrariju, a je ciljna črta prišla prehitro.
Sebastian Vettel tokrat spet s ponesrečeno dirko, na
koncu le peto mesto.
84 Avto+šport
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5

3 krogov dolga dirka na dirkališču,
poimenovanem po francoskem industrijalcu
Paulu Ricardu, ni prinesla zanimivega dogajanja.
Po tem, ko so pred desetletjem iz sporeda dirk
Formule 1 umaknili drugo francosko dirkališče Magny
Cours prav zaradi dolgočasnih dirk in pomanjkanja
dogajanja v okolici, se tudi na tem dirkališču ne dogaja
prav veliko zanimivega. Hamilton je po osvojitvi

najboljšega štartnega položaja v kvalifikacijah tudi na
dirki odlično štartal. Tudi Bottas ni imel nobenih težav ob
branjenju drugega mesta, nekaj težav sta imela le oba
Ferrarija. Leclercu se je pri štartu približal Verstappen,
Vettlu, ki je štartal šele iz sedmega mesta, pa Ricciardo,
a oba sta uspela ohraniti svoji poziciji. Dirka je potekala
mirno, večina dirkačev je opravila en postanek v boksih.
Prednost Hamiltona pred Bottasom je narasla tudi

Daniel Ricciardo
je bil po dirki
kaznovan z dvakrat
petimi sekundami
kazni, zato je
namesto na 7.
mestu končal šele
kot enajsti in tako
ostal brez točk.

Norris je zaradi napake, ko je prepozno zaviral, izgubil
kar tri mesta in namesto na sedmem mestu končal kot
deseti. V enem samem zavoju so ga prehiteli Ricciardo,
Räikkönen in Hulkenberg. Vendar pa je bil Daniel
Ricciardo po dirki kaznovan z dvakrat petimi sekundami
kazni. Prva kazen se nanaša na prehitevanje Norrisa v
zadnjem krogu, saj je zapustil stezo in se nevarno vrnil
nazaj, druga pa je posledica prehitevanja Räikkönena, ki
ga je prehitel izven steze. Na ta način je do točke prišel
tudi domačin Pierre Gasly v Red Bullu za deseto mesto,
na več kot deset sekund in samo tehnične težave ali
kakšna velika napaka Britanca bi tokrat Fincu lahko
omogočila naskok na vrh. A nič od tega se ni zgodilo
in petkratni svetovni prvak je še devetinsedemdesetič
stopil na najvišjo stopničko, šestič v letošnji sezoni. Ta
dvojna zmaga Mercedesa je tudi šesta dvojna zmaga za
nemškega velikana letos.
Zaradi slabega izkupička Vettla na kvalifikacijah je Ferrari
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na dirki poskušal Nemca čim dlje zadržati na stezi, a
nekaj krogov za vodilnimi dirkači je tudi Vettel moral
v bokse. Pridobil je sicer dve mesti in na koncu končal
kot peti. Za uteho mu ostaja točka za najhitrejši krog, ki
jo je dosegel prav v zadnjem krogu. V ta namen je dva
kroga pred koncem prišel v bokse po nov komplet gum.
Prav v zadnjem krogu je prišlo tudi do menjave mest
med dobitniki točk od sedmega mesta navzgor. Lando

sedmi je bil tako finski veteran, osmi Hulkenberg in deveti
Norris. Ricciardo pa je ostal brez točk na enajstem mestu.
V skupnem seštevku Hamilton vztrajno beži Bottasu,
prednost je narasla na 36 točk, Vettel na tretjem mestu
zaostaja 76 točk. Naslednja dirka bo v naši soseščini,
Velika nagrada Avstrije na Red Bull Ringu, kjer je lani
zmagal prav Red Bull z Maxom Verstappnom.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

Rezultati VN Francije:
1.

Lewis Hamilton
Mercedes

4.

Max Verstappen
Red Bull Racing

7.

Kimi Räikkönen
Alfa Romeo Racing

2.

Valtteri Bottas
Mercedes

5.

Sebastian Vettel
Ferrari

8.

Nico Hulkenberg
Renault

3.

Charles Leclerc
Ferrari

6.

Carlos Sainz
McLaren

9.

Lando Norris
McLaren
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F1 – VN Avstrije

VERSTAPPEN
JUNAŠKO
do zmage
v Avstriji

Max Verstappen z Red Bullom je veliki zmagovalec Velike nagrade
Avstrije na Red Bull Ringu. Na domači dirki za svoje moštvo je odpeljal
izjemno dirko in dva kroga pred koncem v tesnem obračunu ugnal do
tedaj vodilnega Charlesa Leclerca s Ferrarijem. Mercedesovo čast je s
tretjim mestom rešil Valtteri Bottas.

88 Avto+šport

Avto+šport 89

sijajno popotnico potuje še en Britanec. Lando Norris je
namreč osvojil šesto mesto. Sedmi je dirko končal drugi
Red Bullov dirkač Pierre Gasly, a s krogom zaostanka
za moštvenim kolegom. Dober izkupiček McLarna je
z osmim mestom dopolnil Carlos Sainz, do točk pa sta
prišla še oba dirkača moštva Formule 1 Alfa Romeo,

L

etošnja dirka za Veliko nagrado Avstrije je
postregla s pravim dirkaškim spektaklom, ki je
trajal prav do konca. Začelo se je že na startu, ko je
z drugega mesta katastrofalno startal Verstappen
in padel na sedmo mesto. Iz prvega mesta je odlično
startal Leclerc, sledil mu je Bottas, na tretje mesto pa se
je prebil mladi dirkač McLarna Lando Norris, ki je švignil
mimo Hamiltona, ko je ta moral hitro obvoziti počasnega
Verstappna. Osmoljenec sobotnih kvalifikacij Sebastian
Vettel je iz devetega mesta hitro prišel na šesto. V
nadaljevanju Norris seveda ni zmogel držati ritma
vodilnih, do petega mesta pa se je prebil Verstappen.
Sledili so edini postanki v boksih, kjer sta jo najslabše
odnesla Vettel in Hamilton. Ob postanku Vettla mehaniki
sploh še niso imeli pripravljenih gum, Hamiltonu pa so
morali zamenjati sprednje krilce. Poškodbe so nastale, ko
je prevečkrat preširoko zapeljal čez robnik ob izhodu iz
prvega ovinka.
Izmed vodilnih dirkačev je zadnji gume zamenjal prav
Verstappen. Zaradi Hamiltonovih težav je napredoval na
četrto mesto, zaostanek za tretjeuvrščenim Vettlom pa
ni bil velik. Začel se je lov na zmago, dolg dobrih dvajset
krogov. Kazalo je sicer na premierno zmago Leclerca, a
izjemni Nizozemec je imel svoj načrt. Najprej je padel
Sebastian Vettel, šest krogov kasneje še Bottas in pred
Verstappnom je bil le še mladi Monačan s Ferrarijem,
Charles Leclerc. Prednost je znašala pet sekund, do
konca pa je bilo petnajst krogov. Dirkač Red Bulla je
iz kroga v krog zmanjševal zaostanek in v 68. krogu je
sledil prvi napad, ki se ga je Leclerc uspešno ubranil. Že
v naslednjem krogu je prišlo do prehitevanja v tretjem

90 Avto+šport

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

ovinku in do rahlega trka med obema mladeničema, ki
imata neporavnane račune že iz nižjih razredov dirkanja.
Na veliko veselje ogromne množice nizozemskih
navijačev je iz dvoboja kot zmagovalec prišel njihov rojak
in na domači dirki svojega moštva dosegel prvo letošnjo
zmago. Popolnoma zasluženo. Ob tem je to za Hondo
prva zmaga v Formuli 1 po letu 2006. Charles Leclerc je

bil seveda vidno razočaran. Po tem, ko mu je prva zmaga
iz rok spolzela že v Bahrajnu zaradi okvare, mu jo je tokrat
izpred nosa speljal en mesec starejši Verstappen.
Medtem ko sta se mladeniča v zadnjih krogih spopadala
za prvo mesto, sta se za četrto mesto borila Hamilton
in Vettel. Uspešnejši je bil Nemec, za Britancem pa je
izjemno slaba dirka, kjer ni našel pravega občutka niti
na kvalifikacijah niti ne na dirki. Zagotovo komaj čaka
naslednjo dirko, ki bo v rodni Veliki Britaniji, kamor s

Räikkönen pred Giovinazzijem.
Z današnjo zmago in še s točko za najhitrejši krog se
je Max Verstappen prebil na tretje mesto v skupnem
seštevku. Vodi Hamilton, ki je izgubil 5 točk v primerjavi
z Bottasom, a prednost še vedno ostaja varnih 31 točk.
Kot rečeno, nas naslednja dirka čaka tam, kjer se je
leta 1950 vse skupaj začelo, v Silverstonu. Legendarno
prizorišče bo priložnost za Mercedes, da popravi bled
vtis s te dirke in za Ferrari, da v letošnji sezoni končno
doseže zmago. Lansko zmago bo branil prav Sebastian
Vettel.

Rezultati VN Avstrije:
1.

Max Verstappen
Red Bull Racing

4.

Sebastian Vettel
Ferrari

7.

Pierre Gasly
Red Bull Racing

2.

Charles Leclerc
Ferrari

5.

Lewis Hamilton
Mercedes

8.

Carlos Sainz
McLaren

3.

Valtteri Bottas
Mercedes

6.

Lando Norris
McLaren

9.

Kimi Räikkönen
Alfa Romeo
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Junak Katalonije in
Nemčije Marquez,
Nizozemske Viñales
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MotoGP – VN Katalonije, Nizozemske, Nemčije

VN Katalonije v Barceloni je bila sedma preizkušnja sezone in hkrati domača
tekma za vodilnega v svetovnem prvenstvu v kraljevem razredu Marca
Marqueza. Domača je bila tudi za Viñalesa, ki na domačih tleh še nikoli ni stopil
na stopničke, je pa toliko bolj užival na dirki za VN Nizozemske, ko je uspel
odpeljati izjemno dirko.

L

jubitelji motociklizma smo v zadnjih sezonah
precej uživali v epskih bojih, ki so jih na dirkah
uprizorili gladiatorji na dveh kolesih. Dirkači so
nam znotraj posamezne dirke postregli s številnimi
prehitevanji, se izmenjali tudi več kot 100-krat in ves čas
vozili na meji padca. Letos je na dirki za VN Katalonije
dvignil veliko prahu Jorge Lorenzo, ki je v enem zamahu
izločil sebe in še oba Yamahina dirkača Italijana Rossija in
Španca Viñalesa ter drugega v SP Doviziosa. Najbolj boleč
je bil odstop prav za Doviziosa, saj se je zavedal, da mu
bo Marquez v SP precej ušel. Po »incidentu« in odstopu
nekaterih favoritov za najvišja mesta je bila tekma v
Montmelu v drugem delu precej bolj mirna. Marquez je
krepko vodil, v ozadju pa se je vnel nepredvidljiv boj za
stopničke med Petruccijem, Rinsom in Quartararojem.
V zadnjih krogih je najhitrejši na sobotnih kvalifikacijah
Quartararo odbil vse napade na drugem mestu, najnižjo
stopničko zmagovalnega odra pa je zavzel zmagovalec
VN Italije v Mugellu Danilo Petrucci. Lorenzo se je po
dirki skušal opravičiti kolegom, Dovizioso ga je sprejel in
mu prisluhnil, medtem ko sta Rossi in Viñales svoji mesti

v garažah že zapustila. Opravičilo naj bi Majorčan tako
predal direktorju japonske ekipe Massimu Meregalliju,
kot tudi generalnemu direktorju Ducatija Luigiju
Dall'Igni, trenerju Viñalesa Estebanu Garcii in trenerju
Rossija Idaliu Gaviri. Po dirki za VN Katalonije so dirkači
razreda motoGP ostali v Barceloni, saj so bila na sporedu
enodnevna testiranja. V prvem delu je bil najhitrejši Alex
Rins, na koncu pa je najhitrejši krog odpeljal Maverick
Viñales, ki zaenkrat v letošnji sezoni še ni upravičil visokih
pričakovanj, potem ko je k Yamahi iz ekipe Suzuki prišel
kot eden najbolj talentiranih mladih dirkačev. V tej sezoni
beleži skromne izide, najvišje je bil na tretjem mestu v
Jerezu, v skupni razvrstitvi je na osmem mestu s kar
75 točkami zaostanka za vodilnim rojakom Marcom
Marquezom, ki je bil na testiranjih tretji. Na stezi so
se preizkusili vsi dirkači v konkurenci, razen Aleixa
Espargaroja, ki si je poškodoval koleno in še štirje testni
vozniki, med njimi tudi Dani Pedrosa (Red Bull KTM Factory
Racing). Poleg njega so testirali tudi Stefan Bradl (HRC),
Sylvain Guintoli (Suzuki Ecstar) in Bradley Smith (Aprilia
Racing Team Gresini). Pedrosa je bil ob koncu testov na

repu razpredelnice (+2.857). Po razburljivi nedeljski dirki
na dirkališču Montmelo se je motociklistična karavana
preselila na legendarno nizozemsko prizorišče Assen.
Fabio Quartararo je na dirki za VN Nizozemske še drugič
zapored prišel na oder za zmagovalce. Novinca v razredu
motoGP lahko brez dvoma označimo za eno najlepših
presenečenj letošnje sezone. V Assnu je še tretjič v karieri
startal z najboljšega startnega položaja in dirko lep čas
celo vodil. 20-letnik je s svojimi predstavami v letošnji
sezoni marsikomu zaprl usta, potem ko je v elitni razred
prestopil po zgolj eni zmagi v svetovnem prvenstvu, ki
jo je dosegel na dirkališču v Barceloni, ko je leta 2018
pometel s konkurenco v razredu moto2. Na dirki za
VN Katalonije v Montmeloju je prvič v karieri med elito
stopil na zmagovalni oder, kar mu je uspelo že na sedmi
dirki in je zgolj še potrdil, da je izjemno talentiran dirkač.
Tudi v Jerezu je nakazal, da ga je vredno opazovati, ko je
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najprej postal najmlajši zmagovalec kvalifikacij v razredu
motoGP, nato pa se je na dirki celo boril za stopničke in bi
jih najverjetneje tudi osvojil, če ne bi prišlo do okvare na
njegovi Yamahi. Dobro formo je nato potrdil še v Kataloniji,
kjer je drugič v sezoni osvojil najboljši startni položaj, v
dirki pa je nato izkoristil padce številnih favoritov in se
skupaj z Marcom Marquezom in Danilom Petruccijem
zasluženo veselil na odru za zmagovalce. Tudi Marquez
je bil na dirki za VN Nizozemske spektakularen, ker se
je na vse pretege držal na stezi z mehko gumo in je na
koncu moral priznati premoč le Viñalesu, ki si je v zadnjih
krogih nabral preveliko prednost, da bi ga Marquez lahko
ogrozil. Yamaha je z zmago Viñalesa prvič v sezoni stopila
na najvišjo stopničko, potem ko je Katalonec že s svojo
zadnjo zmago lani v Avstraliji prekinil tudi zgodovinsko
sušo slovite japonske tovarne. Valentino Rossi se je po
trčenju s Takaakijem Nakagamijem že tretjič zaporedoma
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v tej sezoni poslovil od dirke, odstopil je tudi vodilni Rins.
Še več smole je doletelo španskega dirkača Jorga Lorenza,
ki je zaradi padca na prvem treningu za VN Nizozemske
predčasno zaključil tekmovanje v Assnu, prav tako pa je
zaradi zloma prsnega vretenca T6 izpustil naslednjo dirko
za VN Nemčije. Tam je Marc Marquez slavil rekordno deseto
zaporedno zmago, najhitrejši je bil tudi v kvalifikacijah in po
tem, ko je kljub malce slabšemu startu zadržal prvo mesto,
je od začetka do konca zgolj povečeval prednost pred
tekmeci. Ko sta se poslovila najprej Quartararo (že v drugem
krogu) in nato še Rins, je to na stopničke poneslo Mavericka
Viñalesa in poškodovanega Britanca Cala Crutchlowa. Ta je
letos le enkrat stal na odru za zmagovalce, in sicer na uvodni
dirki za VN Katarja, ko je bil prav tako tretji, drugi najboljši
rezultat v tej sezoni pa je zabeležil na zadnji dirki v Assnu,
ko je bil sedmi. Petrucci, ki je dirko začel iz 12. mesta, se je
razveselil četrtega mesta, peti je bil Dovizioso, šesti Miller in
sedmi Mir, Rossi pa je uspel prehiteti Morbidellija ter se tako
zavihteti na osmo mesto. Deseterico je zaokrožil domačin
Stefan Bradl, ki je v ekipi Repsol Honda nadomeščal Jorgeja
Lorenza. Naslednja dirka bo 4. avgusta, ko bo na sporedu
VN Češke v Brnu, do takrat pa si bodo naši gladiatorji na
dveh kolesih odpočili in si nabrali novih moči za preostalo
polovico sezone.
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