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Z vetrom je odšel še eden od titanov
svetovne avtomobilske industrije. V 82.
letu starosti se je poslovil Ferdinand
Piëch, nekdanji predsednik skupine
Volkswagen in avtomobilska osebnost,
ki je zaznamovala svojo generacijo. Veliki
diktator, inženir in poslovnež je pustil
za seboj eno od največjih svetovnih
avtomobilskih korporacij. Najprej je iz
pepela na piedestal postavil Audi, kjer je
bil predsednik uprave, leta 1993 je prevzel
vodstvo Volkswagna in konsolidiral
lastništvo skupine VW, tako da je sam
odločal o vsem kot predstavnik družine
Porsche-Piëch, ki ima večino pri odločanju.
Dokupil je luksuzne in športne znamke
Bentley, Bugatti, Lamborghini in Ducati ter
kamionska podjetja MAN, Scania in delno
Suzuki. Osebno je vodil razvoj številnih
zgodovinsko pomembnih avtomobilov,
kot so Porsche 911, Audi Quattro in Bugatti
Veyron.
Sam sem imel poseben odnos s kaiserjem
nemške
avtomobilske
industrije.
Imel sem privilegij diskutirati z njim o
pomembnih avtomobilskih tehničnih
rešitvah,
elektrifikaciji
avtomobilov,
moto-športu itd. Povezal me je s svojimi
najpomembnejšimi izvršniki v koncernu.
Za njega sem naredil zanimiv program,
ki pa ni bil uresničen, ker je Piëch zapustil
vodilno mesto in se upokojil, več milijard
evrov vredne delnice pa je prodal svojemu
nečaku. Ko pogledam na avtomobilske
veličine, ki so v zadnjem letu zapustile ta
svet, mi je težko pri srcu ob dejstvu, da je
vse minljivo. Spominjam se njih in njihovih
del, ki bodo ostala in po katerih se jih
bomo spominjali! Večna slava titanom!

Matjaž Tomlje

Gone in the wind!
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Navtika:

80
82
86
90
92

Sodelavci:
Erazem Zver, Jana Mihor, Janez Papež,
Jernej Mežan

36 40

86 92

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

Mercedes-Benz A, GLC in GLC Coupé
Mercedes je svoj medijski dan izkoristil za predstavitev kar treh novitet, in sicer za predstavitev vozil limuzinskega razreda
A, ki se ponudbi pridružuje prvič, in prenovljenega razreda GLC in GLC Coupé. Prvi je bil na vrsti predstavnik limuzinskega
razreda A, ki mnoge spominja na razred CLA. A je od njega občutno krajši in višji, posledično pa manj dinamičen in
športen. V notranjosti je ambient identičen tistemu v kombilimuzinski različici, prav tako najdemo v ponudbi enako
paleto motorjev. Vstopna različica bo na voljo od 27.910 evrov naprej.
Rahlo prenovo sta dočakala tudi Mercedesova najbolj priljubljena športna terenca GLC in GLC Coupé, ki se ponašata z
novimi LED svetlobnimi podpisi, s še bolj agresivno masko, z izboljšanimi materiali v kabini, novim ekranom z vmesnikom
MBUX in digitalnimi merilniki. GLC bo na voljo od 49.190, kupejevski brat pa od 54.540 evrov naprej.

Katarina Čas in Mercedes-Benz
Mercedes
je
na
dogodku naznanil tudi
novo
ambasadorstvo,
tako je predal ključe
limuzinskega
razreda
A najnovejši slovenski
ambasadorki
trikrake
zvezde,
najuspešnejši
filmski divi Katarini Čas,
ki je prepoznavna od
Hollywooda do Tokija.
Oboževalcem
se
je
najbolj vtisnila v spomin
v kultnem filmu režiserja
Martina Scorseseja Volk
z Wall Streeta, kjer ji je ob
strani stal veliki Leonardo
di Caprio. Imenitni trio
ambasadorjev na naših
tleh tvorita še uspešni
hokejist Anže Kopitar in
kuharski maestro Tomaž
Kavčic.
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Renault Clio
V slovenske prodajne salone te dni prihaja peta
generacija legendarnega Clia, ki velja med slovenskimi
kupci za najbolje prodajani avtomobil vse od leta 1995.
Zadnja peta generacija je oblikovno gledano evolucija
prejšnje. Čeprav je od nje krajša in nižja, nudi bolj
prostorno notranjost in v razredu največji prtljažni
prostor, ki po novem sprejme kar 391 litrov prtljage.
Zunanje oblikovanje je nesporno čistokrvno francosko,
kjer opazimo tradicionalne LED luči spredaj v obliki črke
C, večji prednji odbijač in zadek z novim LED svetlobnim
podpisom in malce bolj zaobljenimi linijami.
Povsem drugačna zgodba je v notranjosti novega Clia,
kjer v ospredju opazimo predvsem izbor izboljšanih, bolj
mehkih materialov in preoblikovano ergonomijo. Položaj
za volanom je boljši kot prej, veliko bolj je prilagojen
samemu vozniku, z armaturo obrnjeno proti vozniku,
visoko lebdečim opcijskim 9-palčnim ekranom in z višje
postavljeno prestavno ročico na medsedežni konzoli.
Prvič je pri Renaultu na voljo sistem s prepoznavo
kolesarjev in pešcev in sistem za samodejno zaviranje.
Izboljšan je tudi sistem za prepoznavo vozil v mrtvih
kotih, kateri uporablja povsem samostojne senzorje, ki
prepoznajo vozilo v naletu in ne zgolj v mrtvem kotu.
Na voljo bodo trije bencinski motorji, in sicer litrski
trivaljnik s 75 ali 100 KM in 1,3-litrski turbo motor s 130
KM, ki je serijsko spojen s samodejnim menjalnikom EDC.
Na voljo bosta tudi dva dizla, in sicer 1,5-litrski dCi s 85 ali
115 konjiči, v prihodnjem letu pa lahko pričakujemo še
blago hibridno različico.
Cene za osnovno različico se začnejo pri 10.990 evrih in
se povzpnejo vse do 19.890 evrov za najbolje opremljeno
različico po ceniku.
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ZANIMIVOSTI
Dobrodelna akcija T-2 ljubi življenje
Reševalna postaja Ljubljana je dobila novo reševalno motorno kolo, Hondo VFR1200X Crosstourer, ki jo je donirala družba
T-2. Sredstva za nakup motornega kolesa je družba T-2 zbirala v dobrodelni akciji T-2 ljubi življenje. »V želji izboljšati možnost
za preživetje poškodovancev smo sredstva za nakup reševalnega motorja zbirali s pomočjo partnerjev in donatorjev ter s
prodajo naših izdelkov in storitev. Odziv je bil tudi letos neverjeten. To kaže na to, da Slovenci v dobrodelnosti prekašamo
marsikatere bolj številne narode. Znamo stopiti skupaj, ko je treba, in pomagati drug drugemu. Življenje ni popolno, ima
pa trenutke, ki so,« je ob predaji motornega kolesa dejal predsednik poslovodstva T-2 mag. Jure Valjavec.

Bugatti Chiron postavil nov svetovni rekord
Buggati je leta 2016 javnosti predstavil naslednika ekskluzivnega superšportnika Veyrona, ki ga je poimenoval po Louisu
Chironu – dirkaču, ki je osvojil praktično vse pomembnejše velike nagrade za znamko v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja.
Od tedaj se je Chiron s svojimi 1.500 konjskimi močmi uveljavil kot eden od najbolj norih avtomobilov na planetu, ki je
med drugim postavil svetovni rekord 0-400-0 km/h z bivšim dirkačem Formule 1 Juanom Pablom Montoyo za volanom.
Ravnokar pa se je Bugattijev izredno luksuzen in hiter produkt lotil novega podviga. Na nemškem testnem dirkališču
Ehra-Lessien je namreč prototip Chirona, ki mu je poveljeval dirkač Andy Wallace, kot prvo vozilo na svetu podrl bariero
300 milj na uro (483 km/h) in se za vedno zapisal v zgodovino avtomobilizma.
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STRMINA JE NJEGOVA
PREDNOST.

OGLAS
kosilnica
Husqvarna Automower® 435X AWD
Husqvarnina prva robotska kosilnica z vsekolesnim
pogonom za košnjo na najzahtevnejših površinah.
Kosi na strmini z naklonom do 70%.

HUSQVARNA.SI

ZANIMIVOSTI
Polestar 1 se podaja v proizvodnjo
Polestar je junija 2017 napovedal odcepitev od Volva. Temu je štiri mesece kasneje sledilo razkritje njihovega prvega
modela, zmogljivostnega hibrida Polestar 1, ki razvija 600 konjskih moči in kar 1.000 Nm navora, ob tem pa nudi 150 km
brezemisijskega dosega, kar je zaenkrat največ med konkurenti. Luksuzni športnik z zeleno noto se sedaj po obširnih
testiranjih podaja v proizvodnjo; gradili ga bodo v novi, arhitekturno dovšreni tovarni na Kitajskem, ki že na daleč poudarja
Polestarjevo usmeritev k trajnosti in dizajnu. Tam ne bodo proizvajali zgolj vozil za Kitajsko, ki je največji trg elektrificiranih
vozil na svetu, ampak tudi druge globalne trge, pri čemer se prve dostave Polestarja 1 pričakujejo pred koncem leta.

JLR razvija 3D tehnologijo
V sklopu razvoja nove generacije head-up zaslona pri britanskem koncernu Jaguar Land Rover raziskujejo možnosti 3D
tehnologije, ki bi lahko povsem spremenila vozno izkušnjo. Inovativni 3D sistemi bi lahko na varen način projektirali vse
ključne vozne informacije v voznikovo vidno polje, s čimer bi se lahko izboljšal reakcijski čas na nevarnosti na cesti, prav
tako pa bi potnikom omogočala ogled 3D filmov brez posebnih očal, kar bo še posebej privlačno s prihodom povsem
avtomatiziranih avtomobilov. Raziskava 3D zaslonov je sicer del JLR-jeve vizije za pametno kabino prihodnosti, kjer bodo
napredne tehnologije ustvarjale personaliziran prostor v vozilu in zagotavljale več varnosti, priročnosti in zabave.

BMW X6 odet v barvoVantablack
Ko bo na frankfurtski razstave nove pločevine svetovni debi doživela tretja generacija originalnega kupejevskega SUVja, BMW-jevega X6, bo ta zahtevala pozornost ne samo zaradi večjih proporcij in bolj mišičastega izgleda, a tudi zato,
ker bo razkazani primerek kot prvi avtomobil v zgodovini pobarvan v spektakularno barvo Vantablack. Gre za posebno
tehnologijo, sprva razvito za premazovanje komponent, ki odhajajo v vesolje, toda njeni ustavarjalci v podjetju Surrey
NanoSystems menijo, da je prav primerna tudi za novega X6. Ker barva Vantablack skoraj povsem eliminira odboj
svetlobe, bodo obiskovalci avtosalona ob ogledovanju vozila doživeli poseben vizualni efekt; barva namreč spremeni
gledalčevo zaznavanje tridimenzionalne oblike predmeta.

Jaguar XE SV Project 8 postavil nov rekord
Med najboljše zmogljivostne limuzine na svetu se zagotovo uvršča XE SV Project 8, ki je z vznemirljivo mešanico moči V8,
dinamične agilnosti in vsekolesnega pogona najbolj ekstremni Jaguar v zgodovini. Svoj primat je sedaj dokazal s podrtjem
lastnega rekorda za štirivratne serijske avtomobile na najzahtevnejši dirkalni stezi našega planeta – Nürburgringu. Testni
voznik Vincent Radermecker je legendarno 20,6 kilometrov dolgo progo premagal v 7 min in 18,361 s. Dotični model
XE je sicer oddelek Special Vehicle Operations dodobra preobrazil. Z vgradnjo lahkih aluminijastih in karbonskih plošč in
uglašenega 5,0-litrskega turbopolnjenega osmaka so omogočili brutalne zmogljivostne cilje – štirivratna limuzina s 591
konjskimi močmi do 100 km/h potrebuje zgolj 3,7 sekunde, pospeševanje pa se ustavi šele pri številki 320 km/h.
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NOVOSTI
Seat Tarraco FR PHEV
Pri Seatu razširjajo učinkovitost in poželjivost svojega Tarraca s priključno-hibridno pogonsko tehnologijo, ki nakazuje
proizvajalčevo usmerjenost k elektrifikaciji; ta narekuje, da bosta znamki Seat in Cupra do začetka leta 2021 vključevali
šest povsem električnih oz. priključno-hibridnih modelov. Pogonski sistem Tarraca PHEV sestavljajo litij-ionska baterija
ter 1,4-litrski bencinski motor in električni motor, ki skupaj na cesto dostavljata 241 KM in 400 Nm navora, kar bo dovolj
za skok velikana iz mirovanja do 100 km/h v 7,4 sekunde in nadaljevanje prehitevanja do hitrosti 217 km/h. Najmočnejši
Tarraco v prodajni paleti bo ob tem zmožen voziti v povsem električnem načinu več kot 50 km.

Ford Mustang55
Ameriška legenda Mustang praznuje 55. rojstni dan, zato so pri Fordu zasnovali novo posebno izdajo, ki prinaša ekskluzivne
poudarke zunanjega in notranjega stila. Najbolje prodajani športni kupe na svetu je tako zaživel v prilično imenovani
različici Mustang55, ki si seveda zasluži vgradnjo najmočnejše pogonske enote – 5,0-litrskega osemvaljnika s kar 444
konjskimi močmi. Več kot stoletje star model bo svojo še vedno izjemno aktualnost v novi posebni izdaji dokazoval z
unikatnimi detajli v odtenku črne, ki se odlično podajo vpadljivi oranžni karoseriji. Nekaj posebnosti je razvidnih tudi v
kabini, ki jo krasijo vložki karbona na armaturi, usnja na centralni konzoli in alkantare na vratnih panelih. Ikonični športni
avtomobil z oznako 55 bo na voljo kot kupe in kabriolet, vendar bodo po njem lahko posegli zgolj Evropejci.

Volkswagen T-Roc Cabriolet
Volkswagen je z uvedbo kabriolet različice prodajno uspešnega T-Roca poskrbel za val svežine v segmentu kompaktnih
SUV-jev. Gre pravzaprav za prvega križanca brez strehe, ki združuje visok sedalni položaj z užitki vožnje z vetrom v laseh.
S sledenjem tradiciji Beetla in Golfa so se pri VW-ju odločili za implementacijo mehke strehe, ki se ob pritisku na gumb
odpre oz. zapre v devetih sekundah; ta manever je možen do hitrosti 30 km/h. Zunanji in notranji izgled kabrioleta bo
možno spreminjati z izbiro paketov Style in R-Line, medtem ko bosta za pogon skrbela turbopolnjena bencinarja z močjo
113 oz. 148 KM. Serijsko bosta sodelovala s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom, ki moč prenaša na prednji kolesni par,
opcijsko pa bo na voljo tudi 7-stopenjski avtomatik. T-Roc z odrezano streho bo na trg lansiran spomladi 2020.

Hyundai Kona Hybrid
Kono so pri korejskem proizvajalcu lansirali leta 2017 kot svojega prvega kompaktega SUV-ja na stari celini. Različica z
motorjem z notranjim zgorevanjem je lansko leto prejela povsem električno sestro, kateri sedaj zaradi velikega zanimanja
strank sledi hibridna verzija. Tako je Hyundai na naših tleh poleg Ioniqa pridobil še eno modelno družino s tremi različnimi
pogoni, ki bo lahko zadovoljila različne potrebe in želje strank. Nova Kona Hybrid zaradi popularnosti uveljavljenega
dizajna ne prinaša vizualnih sprememb, vendar poleg nove pogonske enote dostavlja določene tehnološke bonbončke
in nove barvne pakete notranjosti. Ključen je nov hibridni sistem, ki razpolaga s 139 konji; ti se na cesto prenašajo s
pomočjo 6-stopenjskega avtomatika, ki nudi tudi športen vozni način in upravljanje preko obvolanskih stikal.
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Avto+šport 13

VOZNIKOVI MODNI DODATKI

Golf palice Bentley Centenary
Pri Bentleyju so v poklon svoji stoletnici zasnovali široko
paleto impresivnih izdelkov za svoje najbolj zveste
stranke. Poleg oblačil, modnih dodatkov, očal, nakita in
ur ter dodatkov za dom sedaj predstavljajo krasen set
palic za golf, ki bo na voljo v le 100 kosih in za katerega
bodo zahtevali zajetnih trinajst tisoč evrov. Iz karbona,
titana in aluminija narejene palice so okrašene z zlatimi
detajli, ki se pojavijo tudi na torbi in pokrivalih za palice.
S poudarkom na vrhunski kvaliteti in stilu so Britanci
tako mojstrsko združili svet golfa in avtomobilizma.

Časomer Porsche Design 911 Speedster
Proizvajalec iz Stuttgarta si je lansko leto za darilo ob 70.
obletnici svojih športnih avtomobilov poklonil študijo
911 Speedster Concept, ki je na veselje oboževalcev
znamke letos zaživela v omejeni serijski proizvodnji,
pri sestrskem podjetju Porsche Design pa so pripravili
ekskluziven kronograf, ki se bo popolno podal puristični
kreaciji. Kot slednjo bodo tudi zapestno uro realizirali
v zgolj 1948 primerkih, saj je tistega leta luč sveta
ugledal znamkin čisto prvi roadster, model 356, ki je v
oblikovnem procesu služil kot osnova za Speedsterja.

Električni skiro Hyundai
Ker raziskave analitskega podjetja McKinsey &
Company nakazujejo, da bi lahko trg mobilnosti na
zadnjem kilometru v Evropi, ZDA in na Kitajskem
do leta 2030 zrasel na nič kaj skromnih 500 milijard
ameriških dolarjev, se koncern Hyundai Group podaja
v to profitabilno igro z lastnim električnim skirojem,
opremljenim z zmogljivo litijevo baterijo, ki omogoča
20-kilometrski doseg in najvišjo hitrosti 20 km/h.
Inovativno vozilo zaenkrat ostaja prototip, a bi ga v
prihodnosti lahko začeli vgrajevati v Hyundaijeva kot
tudi Kiina vozila, kjer bi se samodejno polnilo z uporabo
električne energije, proizvedene med vožnjo. Ker skiro
tehta le 7,7 kilogramov in ga je mogoče povsem zložiti,
prav tako pa je opremljen z digitalnim zaslonom, ki
prikazuje stanje baterije in hitrost, predstavlja odlično
alternativo današnjim konkurentom.
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OGLAS
givenchy

Bentley EXP 100 GT

POGLED V
PRIHODNOST

Bentley z dih jemajočo študijo EXP 100 GT raziskuje, kako bi luksuzni grand
touring lahko izgledal v letu 2035, ko bodo nove inovativne tehnologije povsem
spremenile način, kako dojemamo in upravljamo vozila.
16 Avto+šport
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Bentleyjevi
oblikovalci
so svojo
mojstrskost
pri ustvarjanju
razkošnega
kokpita
dvignili na še
višji nivo.

Z

nameniti
britanski
proizvajalec Bentley letos
praznuje
pomemben
jubilej,
stoletnico
ustanovitve podjetja, zato je
prav, da se pokloni vsem svojim
preteklim mojstrovinam, hkrati pa
usmerja pogled v prihodnost in
si zamišlja, kako bodo uveljajoči
se trendi transformirali svet
luksuzne mobilnosti. Kot prikazuje
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spektakularna študija EXP 100
GT, bosta na koncept luksuznega
grand
tourerja
bodočnosti
vplivali predvsem elektrifikacija
in
avtomatizacija,
izjemnega
pomena pa bo tudi stimulacija
vseh čutov za uresničitev dobrega
počutja potnikov. Pri Bentleyju so
zato povsem na novo definirali
avtomobil kot prostor za izjemna
človeška doživetja, ki bogatijo in

navdihujejo.
Njihova vizija za prihajajoča leta
se pričenja z začrtanjem nove
oblikovne smeri, ki bo ponujala
nekaj svežega in drznega, a vseeno
ohranila znamkin značilni DNK, ki je v
zadnjih stotih letih osvojil na milijone
src po vsem svetu. Odločili so se
za eleganten, a futurističen dizajn,
ki ga narekujejo razpotegnjene in
izklesane površine z integracijo

elementov najbolj cenjenih preteklih
modelov. 5,8 metrov dolga in skoraj
2,4 metra široka kreacija je za čim
večjo učinkovitost narejena iz lahkega
aluminija in karbona ter za čim bolj
sofisticiran izgled okrašena z detajli
iz bakra. Pomembno vlogo igra
svetloba, ki ob odklepu pozdravi
lastnika z dinamično osvetlitvijo sprva
dramatične maske in ikoničnega kipca
»Flying B«, nato pa se vzdolž pokrova
motorja preseli v interier vozila.
Vrata kupeja se impozantno odpirajo
navzgor in tako omogočajo vpogled v
kabino, odeto v pomirjajoče jesenske
odtenke in okolju prijazne materiale.
Bentleyjevi oblikovalci so svojo
mojstrskost pri ustvarjanju razkošnega
kokpita dvignili na še višji nivo, saj je
rezultat preprosto osupljiv. Njihov
cilj je bil s prepletanjem lesa, usnja,
volne in stekla kreirati okolje, ki bi
spodbujalo tako fizično kot duševno
dobro počutje potnikov. Na tem
mestu je ključna naravna svetloba, ki
jo inovativna steklena streha preko
optičnih vlaken radodarno spušča v
prostor.
Ker je študija EXP 100 GT zamišljena
kot povsem avtomatizirano vozilo, se
sedeže lahko konfigurira na tri različne
načine, odvisno od tega, kdo trenutno
upravlja vozilo. V vsakem primeru
inteligentni sedeži z biometričnimi
Avto+šport 19

senzorji spremljajo temperaturo,
krvni pritisk in položaj sedenja
potnikov ter prilagajajo svoje
funkcije z namenom dostavljanja
povsem personalizirane izkušnje
vsakomur, ki se ima čast usesti
na njih. Hkrati znamkina umetna
inteligenca, znana pod imenom
Bentley Personal Assistant, tekom
potovanja skrbi za predvidevanje in
izpolnitev vseh želja potnikov.
Ker trenutno stopamo proti ogljično
nevtralni družbi, je Bentleyjeva
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vizija luksuznega GT-ja prihodnosti
povsem trajnostna, zato so si
zamislili vgradnjo električnega
pogona, ki bo prav tako zmogljiv
kot ekološki. Baterijski sistem
poganja štiri motorje, ki omogočajo
šprint do 100 km/h v manj kot
2,5 sekunde, medtem ko najvišja
hitrost znaša 300 km/h. Zaradi
nenehnih izboljšav baterijske in
polnilne tehnologije pri Bentleyju
predvidevajo, da bo doseg znašal
kar 700 kilometrov, polnjenje do 80

odstotkov pa bo mogoče v zgolj 15
minutah.
Kako točno bodo izgledala in
delovala luksuzna vozila v letu
2035, nihče ne more z gotovostjo
napovedati, a če nič drugega,
nam je Bentley s študijo EXP 100
GT dostavil novo sanjsko vozilo,
ki popolno kombinira dizajn,
tehnologijo in zmogljivost.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Porsche Macan Turbo

Za dvig srčnega utripa ljubiteljev znamke Porsche bo poskrbel novi Macan
Turbo, ki pod pokrovom skriva 434 konjev.

L

ansko poletje smo spoznali prenovljenega
Porschejevega kompaktnega terenca Macana,
v svojem segmentu poznanega po odličnem
športnem karakterju. Poleg novo umeščene
svetlobne pasice, ki povezuje zadnji luči in tako omogoča
usklajenost Macana s preostalimi predstavniki znamke
iz Stuttgarta, so oblikovalci dodelali prednje žaromete,
ki serijsko svetijo v tehnologiji LED. Drugih večjih
sprememb zunanjega stila prenova ni prinesla, so pa zato
te opaznejše v kabini, ki je prejela znatno večji 10,9-palčni
osrednji zaslon na dotik. Svež je prav tako športni volan,
ki se je v Macana preselil iz devetstoenajstice.
Facelift so pri Porscheju izkoristili tudi za uvedbo novih
platišč ter barvnih odtenkov karoserije in notranjosti, s
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čimer so narasle personalizacijske možnosti avtomobila,
hkrati pa so za več udobja in varnosti dodali nove
asistenčne sisteme. Modifikacije so zaključili z
uglaševanjem šasije, ki omogoča več stabilnosti, a
ohranja športno naravnanost, ki skupaj s štirikolesnim
pogonom in z novo razvitimi pnevmatikami dostavlja
več užitka v vožnji. Vstopnega Macana so opremili z
2,0-litrskim turbopolnjenim bencinarjem, ki razvija 245
KM in 370 Nm navora. Toda ker mnogi kupci Macana,
izmed katerih jih velik delež predstavlja kitajski trg z več
kot sto tisoč naročenimi primerki od lansiranja v letu
2014, želijo pod pokrovom več rezgetajočih konjičkov, so
pri Porscheju sedaj pripravili vznemirljivo različico Turbo,
ki predstavlja vrh ponudbe v proizvajalčevem razredu

“

Turbak bo
močnejši,
hitrejši in bolj
agilen
zahvaljujoč
šestvaljniku,
ki ga že
uporabljata
brata Cayenne
in Panamera.

“

POTENCIRAN
ŠPORTNI
KARAKTER

kompaktnih SUV-jev.
Turbak bo močnejši, hitrejši in bolj agilen, zahvaljujoč
novemu turbopolnjenjemu šestvaljniku, ki ga že
uporabljata brata Cayenne in Panamera. Pogonska
enota, ki iz prostornine 2,9 litrov iztisne zajetnih 434 KM
(10 odstotkov več kot njegov predhodnik), sodeluje s
7-stopenjskim menjalnikom z dvojno sklopko, ki moč
prenaša na vsa štiri kolesa. In če imaš toliko na bančnem
računu, da si omisliš vrhunski produkt znamke Porsche, si
moraš zagotovo omisliti tudi opcijski paket Sport Chrono,
ki nadgradi avtomobilove zmogljivosti. Naskok od 0 do
100 km/h je mogoč v zgolj 4,3 sekunde, pospeševanje
pa se zaustavi pri 270 km/h. Za kontroliranje takšne moči
in učinkovito zaustavitev so namestili visokozmogljiv

zavorni sistem z vpadljivimi belimi čeljustmi, ki tvori del
optimizacij šasije.
Na prvi pogled bomo Macana z oznako Turbo le težko
ločili od navadnih sorodnikov, saj so modifikacije
zunanjega izgleda minimalne. Nanašajo se na malce
predrugačeno masko hladilnika, subtilen strešni spojler,
20-palčna večkraka platišča in dvojne izpušne cevi v
srebrnem zaključku. Tudi spremembe interierja so bolj
skope, saj inačica Turbo v kabino prinaša zgolj usnjene
športne sedeže in zvočni sistem BOSE, zato bo za več
luksuza potrebno pregledati seznam dodatne opreme.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Audi RS 6 Avant

RS 6 Avant, ki je eden najbolj norih karavanov na planetu kot tudi Audijeva
absolutna ikona z obširno bazo oboževalcev, je zaživel v novi generaciji, ki
bo prvič v zgodovini na voljo tudi na severnoameriškem tržišču.
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IKONA
SE VRAČA
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J

enkiji so bili več kot gotovo
veseli novice, da prihodnje
leto v obljubljeno deželo
kot osmi model rastoče
prodajne palete Audi Sport prihaja
peklensko vroč RS 6 Avant, globalno
cenjen na račun mojstrske povezave
razburljive vozne dinamike in
vsakodnevne uporabnosti.
Novega nemškega karavana bo
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na cesti res težko zgrešiti, saj so pri
njegovem oblikovanju pri Audiju
uporabili le dele, namenjene za
ekskluzivne primerke z značko
RS. Telesce šestice so sprva na
vsaki strani razširili za približno 40
milimetrov z nastopaškimi blatniki,
ki pa predstavljajo le začetek
vznemirljive predelave. Masiven
črn gobec s satastim vzorcem,

ob katerem so nameščene prav
tako glomazne nosnice in preteče
oči, odlično nakazuje atletske
sposobnosti vozila. Tudi pogled
s profila, ki razkriva masivna
platišča, ne pušča dvoma, da gre
za izredno športno naravnanega
karavana, medtem ko zadek
gledalca preprosto začara z RS-ovim
dramatičnim odbijačem.

In če zunanji izgled kar kriči po
zmogljivosti, mora biti na istem
nivoju tudi utripajoče srce, skrito pod
pokrovom motorja. V Ingolstadtu
so izbrali 4,0-litrsko turbopolnjeno
enoto z osmimi valji, ki dostavlja
skoraj 600 vriskajočih ponijev in
visokih 800 Nm navora ter tako
poskrbi, da se prostoren karavan iz
ničle do stotke izstreli v reci piši 3,6

sekunde. Pri prenosu moči bosta
asistirala osemstopenjski avtomatik
z optimiziranimi prestavnimi hodi
in novo funkcijo launch control ter
kakopak tudi odlični štirikolesni
pogon quattro. Da bo vse teklo kot
po maslu, skrbi posebej za ta model
naravnano zračno vzmetenje RS
skupaj s sistemom prilagodljive
razporeditve navora in z različnimi

voznimi načini, ki vplivajo na vse
karakteristike vozila.
Interier
medtem
predstavlja
luksuzno oazo, v kateri bo voznik
zaradi
obširne
digitalizacije,
kakovostnih materialov in nasploh
prefinjene atmosfere z veseljem
premagoval kilometre.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Lotus Evija

MEJNIK
Kitajski Geely, ki je lastnik blagovne znamke Lotus, je ukazal izgraditi najmočnejšega
električnega športnika vseh časov. Izmed vseh Lotusovih vozil v celotni 71-letni
zgodovini je Evija njihov prvi električni avtomobil. Naročilo se je glasilo: zagotoviti
izjemno vozno izkušnjo tako na odprti cesti kot na dirkalni stezi. A je Evija v
marsičem mejnik, saj postavlja popolnoma nove standarde hyper avtomobilov.

I

me Evija ni Elija, kot mi ponavadi
rečemo, če gre kdo tako hitro
kot strela. Evija pomeni »prvi,
ki obstaja« ali »živi«. Model je v
marsičem prvi. Vsekakor prvi električni
Lotus. In Lotus, ki nekako spreminja
naš pogled na svet superavtomobilov.
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V središču bistva Evije je ultranapreden popolnoma električni
pogon. Razvil ga je tehnični partner
Williams Advanced Engineering,
znan po uspehih v motošportu, od
Formule 1 do elektrifikacije prvih
štirih sezon Formule E. Akumulatorska

baterija je nameščena neposredno
za dvema sedežema in napaja
štiri zmogljive elektro motorje: gre
za izjemno učinkovit sistem, ki je
najlažji in energijsko najučinkovitejši
električni paket, ki je bil kdajkoli
vgrajen v cestni avtomobil. Zmore kar
Avto+šport 29
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1.972 konjskih moči oziroma 2.000
PS-jev. Od 0 do 100 km/h bo Evija
pospešila pod 3 sekundami, pri tem
pa bo končna hitrost omejena na 320
km/h, katero bo avtomobil dosegel
pod 9 sekundami. Pri tem je osupljiv
podatek o navoru, ki znaša kar 1.700
Nm. Med drugim je Evija tudi izjemno

lahka in večinoma narejena iz
karbona. Njena teža znaša namreč le
1.680 kilogramov. Pri tem je baterija,
ki se skriva v posebni zasnovi, zmožna
kar 400 kilometrov dosega. Slednja
premore 70 kw/h / 2,000 kW in naj
bi jo bilo mogoče napolniti s hitrim
polnjenjem v le 18 minutah.

Evijo s ceno 2 milijona evrov (brez
dajatev) bo mogoče tudi skoraj
popolnoma individualizirati in tudi
zato bo na voljo le 130 avtomobilov,
ki naj bi počastili model Type 130.

Tekst: Matjaž Tomlje
Foto: ISC
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SECTOR 770 KRONOGRAF 10 ATM
www.slowatch.si

Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster

UNIKATNA
BREZSTREŠNA
MOJSTROVINA
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Za vse pomembneže, katerim serijski lamborghiniji niso dovolj posebni,
so mojstri znamke divjih bikov kreirali najbolj ekskluzivnega brezstrešnega
Aventadorja doslej, ki osvaja z res unikatno podobo kot tudi s sanjsko
simfonijo in karakteristikami prosto dihajočega dvanajstvaljnika s 770
konjskimi močmi.
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“

ki bo zaživela v samo 800 enotah, katerih
cena se giblje okoli 350 tisoč evrov, in to
je še brez dajatev državi. A če se vam zdi
ta številka ekstremna, si zamislite, koliko
je sedaj za novo, še bolj edinstveno
različico te omejene izdaje moralo odšteti
63 zbirateljev, dovolj srečnih, da so se
lahko prebili v čakalno vrsto. No, če smo
pošteni, gre najverjetneje za mogotce,
katerim je to zgolj kaplja v morje. V svoji
garaži, kjer nedvomno hranijo na desetine
takšnih in drugačnih vozil, bodo v začetku
prihodnjega leta morali narediti prostor za
unikatneža, ki sliši na ime Aventador SVJ 63
Roadster.
Pri njegovem snovanju Lamborghini ni
postavil novega izziva svojim inženirjem, saj
tehnične karakteristike avtomobila ostajajo
enake »navadnemu« Aventadorju SVJ
Roadster, je pa zato toliko več dela imela
oblikovalska ekipa skupaj z oddelkom Ad
Personam, kjer uresničujejo vse, še tako
absurdne želje svojih zvestih strank. Tako za
pogon mojstrovine skrbi že poznani motor,
in sicer Lambotov najbolj nori prosto
dihajoči dvanajstvaljnik, navit, da razvija
navadnim smrtnikom nepredstavljivih
770 konjskih moči in 720 Nm navora.
Na račun vgradnje lahkih materialov so
ohranili pohvalno razmerje med težo in
močjo – 2,05 kg/KM, ki omogoča, da se
nastopaški superavto iz mirovanja do 100
izstreli v pičlih 2,9 sekundah in nadaljuje
svoj pohod do hitrosti 350 km/h. Potem
pa so tu še optimizacije vzmetenja,
štirikolesnega pogona in 7-stopenjskega
menjalnika ter implementacije prvovrstnih
aerodinamičnih rešitev, znanih pod kratico

nastopaški superavto se iz mirovanja do 100 izstreli v pičlih
2,9 sekundah in nadaljuje svoj pohod do hitrosti 350 km/h.

P

ri Lamborghiniju so lani razvili nov produkt, ki se je
v zgodovino zapisal kot njihovo najmogočnejše
serijsko vozilo; Aventador SVJ je namreč še pred
uradnim debijem zavit v kamuflažo postavil nov
rekord za serijske avtomobile na slavnem Nürburgringu,
kjer je s časom 6:44.97 minut s prestola vrgel Porschejevo
rumeno beštijo 911 GT2 RS. Ta ekstremna zmogljivost
se je letošnjega marca reinkarnirala v brezstrešni verziji,
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ALA, zaradi katerih pri proizvajalcu obljubljajo veličastno
vozno izkušnjo, ki bo še posebej emotivna ob spuščeni
strehi, saj takrat najbolje pride do izraza pesem, ki jo
ustvarja 770 ponijev.
Toda kot že rečeno, vse to lahko kupci izkusijo tudi pri
malenkost manj posebnemu bratu, zato je na tem mestu
treba izpostaviti vizualne spremembe, ki jih prinaša
eden najbolj ekskluzivnih roadsterjev v zgodovini, ki se

s 63 načrtovanimi primerki poklanja letnici ustanovitve
slovite italijanske znamke – 1963.
Oblikovalci so s predelavo ikonične dvanajstvaljne
pošasti resnično ustvarili nov izraz unikatnosti, ki bo
kupcem na voljo v osmih barvnih kombinacijah, izmed
katerih bodo vse uporabljene izključno za ta model. Ena
najbolj atraktivnih je gotovo sivo-oranžna, prikazana
na uradnih fotografijah, ki eksotično sparitev sijočih

in mat odtenkov odraža na karoseriji kot tudi v kabini.
Pomemben del oblikovne zasnove je tudi ekstenzivna
implementacija karbona in logotipov »63«, da slučajno
kateri mimoidoči ne bi pomislil, da gre za običajnega
brezstrešnega Aventadorja.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé

Zver iz
Affalterbacha
Originalni kupejevski SUV, bavarski X6, je z nedavno prenovo postal še
večji in bolj kričeč, zato so tudi pri Mercedesu docela predelali svojega GLE
Coupéja, ki je v vročekrvni različici AMG 53 še posebno impozanten.
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V kokpitu vlada mešanica rdeče in črne, nadgrajena
s karbonskimi detajli, ki ustvarja izredno športen
ambient. AMG-jevi usnjeni sedeži zagotavljajo dobro
oporo ob vznemirljivi vožnji, medtem ko znamkin
krasen volan z vložki alkantare in s prestavnimi uhlji iz
aluminija omogoča precizno krmiljenje velike zveri.
Piko na i dinamični zasnovi podajo športna pedala, za
pridih modernosti pa poskrbi Mercedesov že poznani
ogromni zaslon, ki združuje instrumentalno ploščo in
informacijsko-zabavni sistem.
Zdaj se lotimo še najpomembnejših informacij,
povezanih z zmogljivostjo tega AMG-ja. Pod pokrov so
Nemci vtaknili elektrificiran šestvaljni motor z dvema
turbopolnilnikoma, ki razvija 435 konjskih moči, za

še dodatnih, a začasnih 22 KM pa poskrbi 48-voltna
tehnologija. Agilnost med smukanjem čez ovinke
garantira sodelovanje pogonske enote z variabilnim
štirikolesnim pogonom in 9-stopenjskim avtomatikom,
svoje pa prispevajo tudi AMG-jevo zračno vzmetenje in
specifični vozni programi.
GLE Coupé iz Affalterbacha, ki do stotke prileti v 5,3
sekunde, se bo javnosti skupaj z bolj plebejskim bratom
poklonil na prihajajočem frankfurtskem avtosalonu,
medtem ko ju v prodajnih salonih lahko pričakujemo
prihodnjo pomlad.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

T

isti, ki želijo s svojo mobilnostno
izbiro pritegovati poglede, so
pridobili nov potencialni avtomobil.
Gre kakopak za velikega nemškega
kupeja na hoduljah, ki v oblačilcih AMG
zagotavlja pozornost mimoidočih. Svoj
osvajalski pohod prične z znamkino značilno
masko, opremljeno s petnajstimi pokončnimi
palicami, k vpadljivemu izgledu obraza pa
prispevajo še zajetne odprtine za dovajanje
zraka ter kontrastni detajli iz aluminija.
Odločen, toda sofisticiran videz narekuje
stranska silhueta vozila, ki sledi emotivni
obliki kupeja, a jo nadgradi z 22-palčnimi
platišči, ki so na voljo na seznamu dodatne
opreme. Večje spremembe prinaša zadek s
prenovljenimi svetili, z integriranim strešnim
spojlerjem in z masivnim difuzorjem. Zanimiv
detajl predstavlja kromirana obroba dvojnih
izpušnih cevi, ki vizualno poudarja širino vozila.
Skratka, GLE 53 4MATIC+ Coupé z mišičastimi
oblinami in dinamičnimi linijami že na prvi
pogled nakazuje pripadnost družini AMG in
s tem apetit po premagovanju ovinkov. Če
komu slučajno to ne bo dovolj, so pri trikraki
zvezdi pripravili gangsterski paket AMG Night
package, ki kot ime nakazuje, dostavlja v
črno obarvane elemente zunanjosti kot tudi
zatemnjena okna.
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Lexus LC Limited Edition
Za svoje najbolj zahtevne stranke so pri Lexusu ustvarili omejeno serijo leta
2016 lansiranega luksuznega kupeja LC, ki s stilistično nadgradnjo doseže
nov nivo sofisticiranosti.

P

reobrazbo so pričeli z iskanjem popolnega
barvnega odtenka, ki bi poudaril privlačne ostre
linije kupeja; na koncu so izbrali vpadljivo vojaško
zeleno, ki bo na voljo zgolj za to omejeno izdajo,
a bolj konzervativnim strankam bodo po želji karoserijo
pobarvali tudi v klasično črno ali srebrno. Toda v tem
primeru kombinacija zunanjosti in interierja ne bo tako
osupljiva, saj se s sijočo zeleno čudovito sklada bogat
odtenek konjaka, ki objema sedeže, narejene iz najbolj
kakovostnega in mehkega usnja, ki ga pri premijskem
proizvajalcu nudijo. Za kanček kontrasta poskrbita

40 Avto+šport

temnejši odtenek alkantare, ki krasi vratne panele, in črno
usnje, ki so ga uporabili na armaturi, centralni konzoli
in volanu. Celoten dizajn povežejo rjavi šivi, ki hkrati
nakazujejo na raven prvovrstnosti te posebne izdaje, ki
bo v evropske prodajne salone zapeljala meseca oktobra.
Ker se transformacija dotika zgolj stila, LC ni prejel
nobenih tehničnih sprememb; kupci bodo tako lahko
izbirali med mogočnim osemvaljnim bencinarjem ali
bolj ekološko odgovornim hibridom.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Porsche Taycan

ZNANILEC
NOVE DOBE

Po več kot štirih letih
raziskav in razvoja ter
mesecih ugibanj in
špekulacij je kamuflažo
dokončno odvrglo prvo
100% električno vozilo
prestižnega proizvajalca
iz Stuttgarta. Dame
in gospodje,
predstavljamo vam
novo ekološko športno
limuzino z imenom
Taycan.
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M

inilo je 70 let od ustanovitve podjetja, ko
so pri Porscheju prišli do zaključka, da v
svoje avtomobile ne bodo več vgrajevali
dizelskih pogonskih enot in se bodo
namesto tega raje osredotočali na razvoj elektrificiranih
modelov; do leta 2022 bodo tako v e-mobilnost investirali
več kot 6 milijard evrov. Znanilec te revolucije je prvi

električni Porsche – model Taycan, katerega zametke
je pokazala že leta 2015 razkrita študija Mission E, ki je
kljub brezemisijskemu značaju obljubljala zvestobo
športnemu etosu znamke.
Taycan je še pred svetovnim debijem dvignil kar nekaj
prahu, saj se je po navedbah Porscheja več kot 20 tisoč
ljudi registriralo za nakup električnega vozila, ki je v

Evropi zahtevalo polog v višini 2.500 evrov. To je precej
velik krog potencialnih kupcev, glede na to, da tedaj
sploh še ni bilo znano, kako točno bo prestižni potovalnik
izgledal, ko bo zapeljal v serijsko proizvodnjo.
Tik preden smo le dočakali premiero Taycana, ki se je 4.
septembra zgodila sočasno na treh celinah (v Severni
Ameriki, Evropi in na Kitajskem), je težko pričakovani
model na najzahtevnejši dirkalni stezi našega planeta Nürburgringu, postavil nov rekord za štirivratne električne
avtomobile in s tem še dvignil naša pričakovanja. In
po preciznem ogledu fotografij in specifikacij serijske
različice Taycana lahko rečemo, da jih je ta upravičil.
Puristični dizajn, ki označuje začetek novega obdobja pri
Porscheju, kaže jasno podobnost s konceptom Mission E.
Vpadljivo zasnovo narekujejo nizek in širok prednji del z
usločenimi blatniki in s prepoznavnimi žarometi, športna
stranska linija ter zadek z značilno svetlobno pasico, v
katero je integriran napis »Porsche« v videzu stekla.
Edinstven je tudi dizajn kabine, ki uvaja povsem svežo,
minimalistično arhitekturo: ukrivljeni in prostostoječi
digitalizirani instrumentalni plošči se pridružujeta
osrednji 10,9-palčni zaslon infotainmenta in opcijski
zaslon za sovoznika, ki sta oblikovno združena v steklen
pas, ki se razteza čez celotno armaturo. Oblikovalci so
bistveno zmanjšali število klasičnih stikal in gumbov, saj
upravljanje funkcij vozila poteka pametno in intuitivno
– na dotik ali z glasovnim upravljanjem, ki se odziva na
ukaz »Hey Porsche«. V skladu z ekološko ozaveščenim
karakterjem vozila bo prvič na voljo tudi možnost
oblazinjenja iz inovativnega recikliranega materiala, ki
predstavlja alternativo usnju.
Prva predstavnika nove modelne družine – Taycan
Turbo in Taycan Turbo S – predstavljata vrh Porschejeve
električne zmogljivosti in se hkrati uvrščata med
znamkine najmočnejše serijske modele v trenutni
prodajni paleti. Štirikolesno gnana izvedenka Turbo S s
funkcijo »overboost« in programom »Launch Control«
razvija zajetnih 761 konjskih moči, ki v sodelovanju s
posebnim dvostopenjskim menjalnikom omogočajo
izstrelitev iz 0 do 100 km/h v zgolj 2,8 sekunde. Navkljub
športni osredotočenosti pa doseg brezemisijskega
avtomobila znaša do 412 kilometrov.
Taycan je prvo serijsko vozilo, ki se ponaša s sistemsko
napetostjo 800 voltov (namesto 400 voltov), kar
omogoča, da je avtomobil v dobrih petih minutah z
istosmernim tokom na hitri polnilnici napolnjen z dovolj
energije za naslednjih 100 kilometrov vožnje; sicer čas
polnjenja do 80 % napolnjenosti baterije znaša v idealnih
pogojih le 22 minut.
Prvi predstavnik Porschejeve električne ofenzive bo v roke
kupcev romal še pred koncem leta. Ker pri proizvajalcu
ocenjujejo, da bo do leta 2025 kar polovica njihovih
novih avtomobilov hibridov ali 100% električarjev, bo
Taycanu konec prihodnjega leta sledila izpeljanka Taycan
Cross Turismo, kmalu zatem pa se jima bo pridružil še
znamkin prvi električni SUV, elektrificirani Macan.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Pebble Beach Concours d'Elegance

Fuzija preteklosti
in prihodnosti

Vsakega avgusta se v sončnem kalifornijskem letovišču Pebble Beach zberejo
premožni ljubitelji brezčasnih jeklenih konjičkov, ki na ogled postavijo svoje
odlično ohranjene starodobnike, katerim se na zelenici pridružijo najnovejši
koncepti glavnih imen iz sveta avtomobilizma.
46 Avto+šport

Avto+šport 47

dirkaško kariero. In ko izpolnjuje vse te pogoje, mora
izpolniti še najpomembnejšega in najbolj zahtevnega.
Biti mora eleganten. Seveda se avtomobilskega šova
lahko udeležite zgolj kot gledalec, vendar to ne bo ravno
poceni. Če se želite gibati med prefinjenimi starodobniki
in bogataško smetano, bo potrebno odšteti 450 evrov.

D

a bi se kot tekmovalec lahko udeležili
slovitega avtomobilskega srečanja v Pebble
Beachu, katerega začetki segajo v leto 1950,
morate imeti v lasti zelo dobro ohranjen
oziroma obnovljen starodobnik, ki mora ne glede na
vse še zmeraj biti sposoben opravljati svoje primarno
poslanstvo – voziti. Predvsem pa je pomembno to, da
ima avtomobil večjo zgodovinsko vrednost – bodisi
je v svojih časih debitiral s kakšno novo tehnologijo,
vpeljal nov oblikovalski stil bodisi ima za seboj izjemno
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Letošnjega, že 69. tekmovanja, se
je udeležilo 216 klasik iz 17 držav in
31 zveznih držav, ki so se med seboj
pomerile v številnih kategorijah, kjer
sodniki iz ožjega izbora določijo najboljše
tri, a le eden izmed vseh odnese laskavi
naslov najelegantnejšega avtomobila
na srečanju. In ta je letos pripadel
Bentleyjevemu modelu 8 Litre Gurney
Nutting Sports Tourer iz leta 1931, kar je
prav primerno glede na to, da britanska
znamka letos praznuje častitljivih 100
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let. Avtomobil v lasti hongkonškega milijarderja, ki pod
pokrovom skriva masiven 8-litrski motor, je žirijo prepričal
s svojo zmogljivostjo in slogom kot tudi z redkostjo; je
namreč edini preostali primerek na našem planetu.
Ker je Pebble Beach Concours d'Elegance eno najbolj
elitnih tovrstnih tekmovanj, se kar precej avtomobilskih
proizvajalcev odloči, da tu na ogled postavi svoja najbolj
sveža konceptna in serijska vozila, ki skupaj z brezčasnimi
oldtimerji združujejo več kot stoletni avtomobilski stil
in tehnologijo. Na tem mestu naj kot prvega omenim
Bentleyja, ki je imel s skoraj 60 različnimi vozili na
dogodku največjo prezenco; v ospredju je bil seveda
spektakularni EXP 100 GT, s katerim proizvajalec raziskuje
prihodnost luksuznega grand touringa. Iz Velike Britanije

so prileteli tudi zastopniki Aston Martina, ki so prvič zunaj
Evrope pokazali svojega težko pričakovanega novinca
Valhalla, kot tudi glavni izvršniki Lotusa, ki so množico
navdušili s prvim povsem električnim britanskim
superavtomobilom Evija. Veliko klikov fotoaparatov je
privabil tudi Lamborghinijev Aventador SVJ 63 Roadster,
ki bo z omejeno proizvodnjo 63 enot gotovo eden
najbolj ekskluzivnih brezstrešnikov v garažah zbirateljev.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Test: Ford Focus karavan 1.5 Ecoboost ST-Line Business

KARAVAN ZA
HITRE

S Fordom Focus v športni opravi ST Line, s karavanskim podaljškom in z zmogljivim
trivaljnikom, so dinamični očetje dobili nov popoln družinski karavan.
52 Avto+šport
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F

ord je s Focusom četrte generacije sestavil
izredno lep, atraktiven avtomobil, podprt s
kopico hišne varnostne tehnologije, z najboljšimi
motorji na trgu in z odličnim, lahko mirne vesti
zapišem, najboljšim podvozjem v segmentu, kar pomeni
da ima Focus v golfovem razredu nedvomno najboljšo
lego na cesti.
In prav nič ni drugače s karavansko različico, za katero
se zdi, da je celo še bolj skladna kot kombilimuzinska.
Sploh pa ji odlično pristaja športni paket ST-Line, kateri
poskrbi, da se bodo glave za njo redno obračale. Spredaj

za agresiven videz poskrbita velika, v črno satovje
oblečena maska in športni odbijač z ostrimi okrasnimi
zračnimi režami. K atraktivni podobi pripomorejo seveda
še 19-palčna platišča, zatemnjena stekla, strešni spojler,
difuzor in dvojna izpušna cev.
Paket ST-Line svoj pridih pusti tudi v notranjosti, kjer
najdemo udobne sedeže z rdečimi šivi z malce več
bočne opore, ne pa spet tiste prave športne, ki jih najdete
v čistokrvni različici ST.
Sicer je ergonomija notranjosti identična tisti iz preostalih
modelov, najdemo jo v Fiesti, Focusu, Ecosportu in drugih.

''

K atraktivni
podobi
pripomorejo
19-palčna
platišča,
zatemnjena
stekla, strešni
spojler, difuzor
in dvojna izpušna
cev.
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Po samem videzu nikakor ne izstopa iz povprečja,
so pa zato uporabljeni kakovostni materiali in
logična razporeditev posameznih stikal in funkcij.
Tudi položaj za volanom je nadpovprečen, sedi se
športno nizko, preglednost skozi stekla je dobra.
Zadnja klop je povprečno prostorna, medtem ko
je prtljažnik s 575 litri med večjimi v razredu.
Za konec še nekaj o odličnem pogonskem sklopu.
1,5-litrski trivaljnik razvija kar 132 kW oziroma
182 konjskih moči, kar pomeni, da je družinski
Focus vedno pripravljen tudi na bolj dinamične
izzive. Z roko v roki gre odličen ročni menjalnik s
šestimi prestavami, ki so izjemno kratke in hitre.
Voznik tako skorajda vedno išče rdeče polje na
obratomeru, preden prestavi v višjo prestavo, tako
rad se zmogljiv trivaljnik vrti na visokih obratih, pa
čeprav ima že zadostno količino navora pri manj
kot 2.000 vrtljajih na minuto.
Nedvomno je eden boljših motorjev v rangu
takšne konjenice, ki ima v primerjavi s konkurenco
še valj manj, pa še pri porabi ni pretirano požrešen.
Mi smo v povprečju porabili dobrih 7 litrov na sto,
z bolj umirjenim voznikom za volanom na relaciji
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oglas
kenzo
pa je poraba lahko vsega pet litrov na sto prevoženih
kilometrov.
Podvozje paketa ST-Line je centimeter bližje k tlom in
nikakor ni pretrdo, da bi trpelo samo udobje vožnje. Je
pa res, da imaš občutek, kot da je avtomobil vseskozi na
preži, kar je odličen podatek za vožnjo skozi ovinkaste
ceste in tudi dolge ravnine, edino malo manj se ti smeje,
ko moraš z velikimi, 19-palčnimi copati zapeljati čez

kakšen ležeči položaj. S podvozjem odlično sodeluje
volan, zelo je neposreden, v načinu Sport pa še dodatno
otrdi in postane bolj direkten. Takrat se glasneje oglaša
tudi trivaljnik, verjetno s pomočjo umetnega zvoka, a
vseeno zna na vsake toliko narisati kakšen nasmešek na
obraz.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
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trivaljni, vrstni, turbobencinski
1.497 ccm
134 kW (182 KM)
240 Nm pri 1.600 vrt./min.
6-stopenjski ročni
8,3 s (0-100 km/h)
222 km/h

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

7,4 l/100 km
127 g/km
4.667 / 1.825/ 1.459 mm
1.369 kg
52 l
575 l
31.735 EUR

Test: Hyundai i30 1.4 T-GDI Impression N Line

Hyundaijeva nova športna linija N Line je namenjena vsem, ki cenijo Hyundaijeve
športne vizualne poteze iz oddelka N, ne stavijo pa toliko na surovo moč motorja
in dirkaške vozne lastnosti. V športni preobleki N Line smo na test zapeljali
različico i30.
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vrtljajih. Modeli N Line imajo za bolj
športen občutek tudi trše nastavljene
vzmeti, kakor tudi bolj neposredno
sprogramirano krmiljenje.
Vožnja je zato malenkost manj udobna,
je pa zato lega na cesti in skozi ovinke
tista prava, brez nagibanja karoserije in
v kombinaciji s super menjalnikom in
z ravno prav zmogljivim motorjem, za
voznika prava uživancija. Tudi podatek o
porabi je odličen, saj nismo porabili nikoli
več kot 7 litrov na 100 km, povprečje pa
smo zabeležili pri šestih litrih in pol.
Voznik ima seveda na voljo tudi vse
napredne hišne varnostno-asistenčne
sisteme, od radarskega tempomata,
pomočnika za ohranjanje smeri na
voznem pasu do sistema za zaznavo
vozil v mrtvem kotu in sistema za
samodejno zaviranje. Med opremo ni
manjkalo niti gretje prednjih sedežev
in volana. Na voljo smo imeli tudi
navigacijo, brezžično polnjenje za
telefon, elektronsko ročno zavoro in
sistem Auto Hold. Cene za i30 N Line z
motorjem 1.4 TGDi se začnejo pri slabih
22 tisočakih in se lahko povzpnejo
tudi do 30, odvisno seveda od izbora
dodatne opreme. Sam paket N Line pa
je v testnem primeru nadgradnja paketa
Impression in je zanj potrebno doplačati
2.400 evrov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

S

lednja se od plebejskih inačic in tudi od prave
športne različice N razlikuje po črni lakirani maski,
črnih ohišjih ogledal, sprednjemu in zadnjemu
športnemu odbijaču s srebrno letvico, dvojni
izpušni cevi, strešnemu spojlerju in unikatnih 18-palčnih
platiščih. Izgled je zares športno izpiljen do potankosti,
kjer najdemo precej ostrih potez in linij tako na prednjem
kot tudi zadnjem odbijaču, na stranskih zadnjih bokih pa
so tudi nekakšni okrasni spojlerčki.
Notranjost krasijo športni sedeži, športna prestavna
ročica, alu športne pedalke in okrasni šivi v rdeči barvi.
Sicer je delovno okolje enako kot pri vseh različicah
i30. Prestavna ročica je tako vizualno kot mehansko
zasnovana športno. Njeni hodi so kratki, hitri in natančni,
izgled pa v kombinaciji usnja in aluminija kar kliče
po ovinkih. Menjalnik se odlično razume z že večkrat
preizkušenim 1,4-litrskim turbobencinskim motorjem
TGDi, ki prednjima kolesoma pošilja 140 konjskih moči.
To pomeni, da je avtomobil poskočen in ima na voljo
vedno zadostno količino moči in navora že v nizkih
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Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.353 ccm
103 kW (140 KM)
242 Nm pri 1.500 vrt./min.
6-stopenjski ročni
9,1 s (0-100 km/h)
208 km/h

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

6,5 l/100 km
128 g/km
4.340 / 1.795/ 1.450 mm
1.310 kg
53 l
378 l
25.260 EUR
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Test: Jeep Renegade
1.3 T4 Limited

Ameriski
upornik
v

S prenovo je postal Jeepov
najmanjši, Renegade, še bolj
karizmatičen in uporniški, kot je bil
pred petimi leti, ko je prvič zapeljal
med kupce.

M

ed slednjimi se je mali upornik izredno dobro
prijel, saj je hitro postal Jeepov najbolje
prodajani model in tudi eden izmed najbolj
popularnih križancev v Evropi.
S prenovo je Renegade dobil nova odbijača, nove LED
luči in še bolj skladno, najbolj značilno motorno masko
v avtomobilski industriji, ki pooseblja legendarnega
pradeda Renegada, Willisa. Detajle slednjega najdemo
tudi v potniški kabini na vetrobranskem steklu in na
pokrovih zvočnikov na vratnih panelih, kar je Renegadova
dodana vrednost.
Oblikovno se tako praktično ni spremenil, z izjemo
manjših detajlov, in tako še vedno ostaja tipično
prepoznaven Jeep, s kvadratastimi koloteki, kratkima
previsoma, z visoko oddaljenostjo od tal in apetitom
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po terenu, čeprav štirikolesnega pogona sploh nima.
Kljub temu bo s pogonom na prednji kolesi in z
20-centimetrskim odmikom od tal sposoben brez večjih
težav preplezati kakšen robnik ali zapeljati na makadam.
Notranjost je ostala praktično nespremenjena, le
v osrednji ekran so vgradili najnovejšo različico
multimedije, ki podpira tudi povezavo z aplikacijama
Apple CarPlay in Android Auto. Osrednji ekran je na voljo
v treh velikostih, in sicer 5-, 7-, ali 8,4-inčni. V Renegadu
so na voljo tudi številni varnostni asistenti, kot na primer
senzor za mrtve kote, radarski tempomat in sistem za
nenamerno zapustitev voznega pasu.
S prenovo so na seznamu tudi novi motorji. Naš je bil
opremljen z novim štirivaljnikom z 1,3 litra prostornine,
ki na papirju doprinaša 150 KM. Sliši se veliko, a je
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Zmogljiv zoom, kvaliteta in
hitrost v kompaktnem ohišju

oglas
SONY

• ZEISS® Vario-Sonnar T* 24-200mm F2.8-F4.5 objektiv
• Najhitrejše samodejno ostrenje na svetu*: 315 točkovno
samodejno ostrenja s faznim zaznavanjem AF in ostrenje oči
• CMOS senzor Exmor RS™ tipa 1.0 ločljivosti 20,1 milijona slikovnih
pik s čipom DRAM
• 4K s prikazom vseh slikovnih pik, HLG snemanje,
super počasni posnetki
• Nagibni LCD monitor in zaslon na dotik z možnostjo sprožilca

zgodba v realnosti precej drugačna, predvsem na račun
počasnega samodejnega dvosklopčnega menjalnika,
ki tako sicer dober pogonski sklop popolnoma zasenči.
Težaven je pri speljevanju, ravno tako ni najbolj odločen,
ko gre za prestavljanje pri višji hitrosti oziroma ko voznik

želi narediti kakšno bolj dinamično potezo. Seveda pri
vsem najbolj trpi poraba, ki je na testu znašala krepko
preko osem litrov.

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
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štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.332 ccm
110 kW (150 KM)
270 Nm pri 1.850 vrt./min.
6-stopenjski samodejni
9,4 s (0-100 km/h)
196 km/h
8,7 l/100 km
144 g/km
4.239 / 1.805 / 1.702 mm
1.320 kg
48 l
351 l
32.916 EUR

NAJBOLJŠI SUPER ZOOM
KOMPAKTNI FOTOAPARAT

* Med digitalnimi fotoaparati s fiksnimi objektivi s senzorjem tipa 1.0, od junija 2018 sporočila za javnost, ki temelji na raziskavah Sony.

A. C. S., d.o.o. • Ljubljana, Celovška cesta 108
tel. 01/5001587 • e-pošta: info@acssony.si
www.acssony.si
“Sony” in njihovi logotipi so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Sony Corporation. Vsi drugi logotipi in blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

NASMEJANA
GENERACIJA
Test: Fiat 500X 1.0 T3 Urban

Torinčani so prenovili svojega velikega malčka 500X. Dobrovoljen dizajn
in nasmejana prednja maska nekatere odvrneta od dejstva, da je avtomobil
povsem pravi majhen SUV – z bistveno izboljšanimi agregati.
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vstopite in izstopite, uživate v boljšem
pregledu nad okolico in se nasploh
počutite varnejše kot v klasičnem
avtomobilu. Tudi sedenje na zadnji klopi
ni nikakršna muka, prtljažna vrata pa
omogočajo dostop do nakladalnega
prostora 350 litrov, ki ga je mogoče, z
zloženimi sedeži, povečati na kar 1.000
litrov.
Nova generacija prinaša tudi prednje
LED žaromete, ki svetijo svetleje, dlje
in so učinkovitejši od konvencionalnih
ksenonskih žarometov. Bojda vam pri
nočni vožnji omogočijo kar tri dodatne
sekunde za prepoznavo nevarnosti
in zaviranje. V smislu novodobnih
tehnologij 500X ponujajo tudi s funkcijo
prepoznavanja prometnih znakov in
samodejnim tempomatom.

P

ovsem novi generaciji modela 500X se prikupen
izgled nadvse prilega. Medtem ko konkurenca
svoje male SUV-je in CUV-je želi narediti kar
se da provokativne in futuristične, Fiat ostaja
zvest malčkovim koreninam. Nam se zdi, da poteza
ni bila zmotna. To podpirajo tudi številke, saj več kot
polovica vseh, ki se odloči za model X, še nikdar ni
imela avtomobila znamke Fiat. V angleščini temu merilu
kravatarji pravijo »conquest rate« ali stopnja osvajanja po
naše in tu 500X nikakor ni razočaral.
Narava 500X je taka, da te že pred vstopom aktivira in
navda z dobro voljo. Čeprav interier ni tako sodoben
kot pri nekaterih konkurentih in se od izvirnika izpred
štirih let občutno ne razlikuje, sedaj razpolaga z
osrednjim zaslonom na dotik in digitalnim zaslonom
med instrumenti. Naš primerek je bil opremljen tudi
z ozvočenjem znamke Beats by Dre. Elegance vozil iz
dražjih razredov ne pričakujte, toda malo trde plastike
ne bi smelo kvariti razpoloženja v cenovno dostopnem
kompaktnem avtomobilu.
Vožnja in vzmetenje prispevata k dobremu razpoloženju
– vsaj v mestnem prometu, kjer so majhni SUV-ji, kot je
500X, najpogosteje doma. Krmiljenje je tesno in prav
nič razburljivo, kot naročeno za model te vrste. Sprednja
kolesa poganja novi trivaljni turbobencinski motor –
kodno ime Firefly ali kresnica – ki zaradi svoje zasnove
ne predstavlja viška uglajenosti, je pa na splošno odziven
in živahen. Ker 500X ni le manj agresiven kot večina
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drugih SUV-jev, je kot manjši član Fiatove ponudbe
tudi manj žejen. In čistejši, zahvaljujoč 1,0-litrskemu
agregatu, kateremu so namenili filter trdnih delcev.
Kljub zavedljivemu športno izbočenemu pokrovu
motorja, nizka poraba in nizka stopnja izpustov škodljivih
substanc upravičita malčkov nasmejan obraz.
Čeprav po dizajnu zunanjosti 500X odstopa od
konkurence, je z le-to povsem v skladu v preostalih
pogledih. Sedite nekoliko višje, tako da lahko udobnejše

V prihodnosti bo na voljo šest motorjev:
trije diskretno posodobljeni dizelski
motorji in trije bencinski, tako da bo v
ponudbi zagotovo nekaj za vsakogar.
Preizkušeni trivaljnik se ponaša s sledečimi
lastnostmi: 120 KM in 190 Nm. To mu
omogoča pospešek od 0 do 100 km/h v
10,9 sekundah, pospeševanje pa usahne
pri 188 km/h.
Novi Fiat 500X je zgodba številnih
izboljšav. Zunanjost, notranjost, agregati
– vse je bilo predelano in modernizirano,
Italijani pa so mu dodali sodobne
varnostne elemente in razširili možnosti
individualizacije, tako da bo vaš X res vaš.

Tekst: Rok Tomlje
Foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

trivaljni, vrstni, turbobencinski
999 ccm
88 kW (120 KM)
190 Nm pri 1.750 vrt./min.
6-stopenjski ročni
10,9 s (0-100 km/h)
188 km/h

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

7,3 l/100 km
131 g/km
4.264 / 2.025 / 1.595 mm
1.395 kg
48 l
245 l
23.440 EUR

Test: Mazda3 G122 Plus

SERIJSKI
KONCEPT
masko, ki se lepo povezuje z vitkimi, tankimi žarometi, ki
serijsko svetijo v LED tehniki in poskrbijo za prav jezen
pogled. Stranski del je čist in brez izrazitih nepotrebnih
linij, z majhnimi stekli in zajetnim C-stebričkom, streha pa
se hitro začne strmo spuščati v kupejevsko privzdignjen
zadek. Slednji ima tudi nekaj slabih strani, in sicer otežen
pogled nazaj in utesnjenost na zadnji klopi oziroma
pomanjkanje prostora v vse smeri.
Bela karoserija v kombinaciji s črnimi detajli, kot so ohišja
ogledal, maska, strešni spojler, platišča in zatemnjena
stekla, jo naredi še bolj športno in vpadljivo.
Tudi notranjost nove Mazde3 ne bo nikogar pustila
ravnodušnega s svojim minimalizmom in prečiščeno,
kakovostno ergonomijo. Kokpit je zasnovan kot bi šlo za
konceptni model in ne serijski. Volanski obroč je izredno
tanek in skladen in deluje napol futuristično, z novimi
stikali v videzu aluminija, kakor tudi elegantno vpeljan v

Mazda je šla s svojo trojko v četrti generaciji all in, z drznim, s kupejevsko-športnim
dizajnom, z odlično vodljivostjo in s prečiščenim, kvalitetnim interierjem.

N

ova Mazda3 je celovito gledano odličen
izdelek, za katerega se zdi, da v razredu
preprosto nima konkurence, vsaj ne na
področju dizajna, tehnike, opreme in
kakovosti izdelave materialov. Njena edina šibka točka
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je zgolj atmosferski dvolitrski bencinski motor, ki je pač
bolj lene narave, ampak kljub temu ne do te mere, da bi
avtomobil izgubil svoj smisel in dušo.
Prednji del je izrazito agresivno oblikovan z dolgim
pokrovom, ki se spušča v nizko nameščeno, veliko črno
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več kot osem palcev velik ekran v zgornji del armature,
ki je v celoti odeta v izredno mehko umetno usnje. Pri
Mazdi so končno posodobili multimedijski vmesnik, ki
po novem deluje veliko bolj tekoče in ima bolj logično
zastavljene menije in funkcije, čeprav je prostora za
izboljšave na tem področju še precej. Z ekranom je

mogoče v celoti upravljati z novim vrtljivim gumbom
med sedežema, v stilu BMW-ja.
V tem stilu, bi lahko rekli, je zasnovano tudi podvozje
oziroma lega na cesti. Mazda3 je nekakšen azijski BMW,
kar se tiče vožnje, oziroma Mazda kot znamka nasploh. In
tudi pri trojki ni nič drugače, pelje se izredno suvereno,

podvozje je ravno prav mehko, da je vožnja udobna, a
hkrati dovolj čvrsto, da voznik dobro čuti avto in uživa
v kvaliteti vožnje. Odlično je krmiljenje, avtomobil je res
izredno vodljiv, kot tudi menjalnik in njegova ročica, hodi
so športno kratki in izredno natančni, a z njimi ne sovpada
ravno dvolitrski atmosferski bencinar s 122 konji. Nima

namreč turbine in posledično navora, majhna konjaža za
tako velik motor mu tudi ni v prid, zato ga je treba voziti
malce drugače. A ko se enkrat navadiš, je vožnja na račun
drugih adutov še zmeraj vrhunska.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Bela
karoserija v
kombinaciji
s črnimi
detajli novo
Mazdo3
naredi še
bolj športno
in vpadljivo.
Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
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štirivaljni, vrstni, bencinski
1.998 ccm
90 kW (122 KM)
213 Nm pri 4.000 vrt./min.
6-stopenjski ročni
10,4 s (0-100 km/h)
197 km/h

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

7,5 l/100 km
117 g/km
4.660 / 1.795 / 1.435 mm
1.349 kg
51 l
334 l
22.290 EUR
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Pershing 140

NEPOZABNA
IZKUŠNJA

Novi kralj morske družine Pershing je 42-metrski
velikan, zgrajen iz aluminija, ki se kot drugi člani
ponaša z izjemnimi zmogljivostmi, a jih premierno
prenaša v glamurozni svet superjaht.
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V

si oboževalci Pershinga, ki so
imeli čast voziti ta unikatna
plovila oziroma vsaj biti na
krovu, poznajo vznemirljiv
občutek, ki ga luksuzna športna jahta
pričara ob polnem pritisku na plin
in mojstrskem rezanju valov. Gre za
zadovoljstvo ob prehitevanju drugih
čolnov, ki se sprva zdijo močnejši, in
za veselje ob ogledovanju penjenja
morja iz udobja razkošne notranjosti. In
ravnokar so pri Pershingu poskrbeli za
nov val adrenalina z lansiranjem svojega
največjega modela doslej, ki v dolžino meri
kar 140 čevljev (42,3 m). Temu primerno
bo novi zastavonoša kot prvi predstavnik
znamke grajen v ladjedelnici Ancona,
specializirani za plovila nad 40 metri, kjer
ga bodo proizvajali iz lahkega aluminija.
Kljub temu da gre za Pershingov prvenec
v svetu superjaht, so svoje delo opravili
z odliko. Dinamičen oblikovalski jezik
so zlahka prenesli na tako razsežno
plovilo in izjemno prezenco zagotovili z
mogočnimi športnimi linijami in velikimi
steklenimi površinami, ki opazovalca
dobesedno zapeljejo. Pravzaprav ni to nič
presenetljivega, če se spomnimo, da ima
Pershing več kot 30 let izkušenj na področju
ustvarjanja športno naravnanih jaht, ki
postavljajo nove trende tako na področju
zmogljivosti kot dizajna. Filozofija projekta
Pershing 140 je tako bazirana na ohranitvi
značilnih voznih karakteristik navkljub
večjim dimenzijam in teži. Ladijski trup so
posebej zasnovali za visoke hitrosti, ki jih
omogočajo štirje motorji MTU, od katerih
vsak generira kar 2.600 konjskih moči. S
tem so dosegli svoj cilj: imeti v prodajni
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paleti superjahto, ki lahko doseže najvišjo hitrost 38
vozlov. Hkrati garaža hrani tender Williams 565 in vodni
skuter, ki nadalje uresničujeta športni karakter Pershinga.
Toda brzina ni edina svetla točka modela 140. Oblikovalci
so velik poudarek dali na maksimizacijo uporabnosti
vseh treh palub in zunanjih površin, pri čemer jim je z
inovativno razširitvijo telesca ob krmi uspelo ustvariti res
prostoren »beach club«, opremljen z ležalniki, s senčniki
in s stoli, za lažji vstop v vodo pa so implementirali
spuščajoče se stopnice. Nastavljanje sončnim žarkom bo
mogoče tudi na srednji in najvišji palubi, ki sta opremljeni
z radodarnimi usnjenimi ležalnimi površinami in
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drugim prostostoječim pohištvom. Predvsem flybridge,
zasnovan kot velika panoramska terasa, predstavlja
odlično mesto za druženje, saj se pohvali še z zofo,
barom in žarom. Pokrita površina ob premcu medtem
skriva jacuzzi, mizo s kavčem v obliki črke U in velikanski
prostor za sprostitev; za čim bolj eleganten izgled je
razkrita zgolj, ko je jahta zasidrana oziroma privezana.
Ker želijo s 140-ico pri Pershingu povsem zadostiti
željam svojih strank, bodo slednje lahko v sodelovanju
z oblikovalci in arhitekti ustvarile celoten interier jahte
in ga tako prilagodile lastnemu stilu. A to pravzaprav
niti ni potrebno, saj je notranjost superjahte že v osnovi
izpiljena v nulo. Rdečo nit predstavljajo raznoliki odtenki
modre, ki se za dotik sodobnosti družijo s steklom in z
nerjavečim jeklom. Dnevni prostor je mojstrovina sama
po sebi z zofami, ki kar kličejo k počitku, in s svetili, ki
bi jih lahko umestili na razstavo sodobne umetnosti.
Na glavni palubi je prvič pri Pershingu umeščena tudi
sofisticirana lastnikova suita z lastno kopalnico, medtem
ko se bodo gostje morali do svojih štirih kabin sprehoditi
po stopnicah navzdol. Tam bo poleg moderne kuhinje
svojo mesto našla posadka, ki bo poskrbela, da bodo
dnevi, preživeti na Pershingu 140, resnično nepozabni.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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V

elika nagrada Velike Britanije je tokrat postregla
z vsem, kar Formula 1 danes lahko ponudi.
Že na kvalifikacijah so bili vodilni dirkači zelo
skupaj. Bottas je Hamiltona ugnal za vsega 6
tisočink, na tretjem in četrtem mestu pa sta z majhnim
zaostankom pristala Leclerc in Verstappen. Nekoliko več
sta na petem in šestem mestu zaostala Gasly in Vettel.
Dirka se je začela silovito, saj je Lewis Hamilton že v
uvodnih krogih nakazal, da želi čimprej mimo Bottasa. V
četrtem krogu mu je za kratek čas to tudi uspelo, a je Finec
hitro vrnil udarec in do postanka v boksih v sedemnajstem
krogu ohranil vodilni položaj. V ozadju je potekalo vrsto
dvobojev, tudi z manjšimi trki, a do vrtenj in večjih poškodb
dirkalnikov ni prišlo.
Osrednji dvoboj skozi celotno dirko je pripadel Charlesu
Leclercu in Maxu Verstappnu. Dirkača z neporavnanim
računom že iz prejšnje dirke v Avstriji, sta uprizorila
sijajne boje kolo ob kolesu, vendar vse v športnem duhu.
Verstappen je silovito napadal, Leclerc se je izjemno branil.
Nekajkrat sta si izmenjala mesti, a spredaj je vedno ostajal
Leclerc. V 20. krogu pa je ta izjemni boj prekinil varnostni
avto, ki je na stezo zapeljal po tem, ko je v pesku obtičal
Antonio Giovinazzi z Alfo. Sledili so odločilni trenutki v
boju za današnjo zmago. Hamilton, ki še ni bil v boksih, je
izkoristil priložnost, zamenjal gume v času posredovanja
varnostnega avta in se na stezo vrnil pred Bottasom.
Naslednji, ki je veliko pridobil, je bil do tedaj nevidni
Sebastian Vettel, ki se je na račun postanka v boksih med

varnostnim avtom prebil na tretje mesto. Verstappen
in Leclerc sta padla na mesti še za Gaslyjem in dirko po
ponovnem štartu začela na mestih pet in šest ter nadaljevala
z gladiatorstvom. Množice na tribunah so bile navdušene.
Po rahlem trku je Verstappen pobegnil Leclercu in najprej
v boju za četrto mesto prehitel moštvenega kolega
Pierra Gaslyja in se podal v lov na Sebastiana Vettla. Hitro
ga je ujel in tudi prehitel, a Nemec se ni dal. V želji da bi
prehitel Verstappna, je napačno ocenil točko zaviranja, bil
absolutno prehiter in s steze dobesedno pometel sebe in
Verstappna. Na začudenje vseh, sta oba lahko nadaljevala
z dirko, in jo tudi končala. Vettel je sicer moral v bokse po
novo sprednje krilce, dobil je tudi kazen desetih sekund in
dirko končal na šestnajstem mestu, Verstappen pa je v cilj
pripeljal kot peti.
Četrti je dirko končal Pierre Gasly, ki ga je v boju za
stopničke z izjemnim manevrom prehitel Charles Leclerc.
Odlično je dirko odpeljal Carlos Sainz v McLarnu in osvojil
šesto mesto. V zadnjih krogih ga je pošteno ogrožal Daniel
Ricciardo, a mu ni uspelo priti mimo. Na osmem mestu
je pristal Kimi Räikkönen, deveti je skozi cilj pripeljal
Daniil Kvjat, zadnjo točko za deseto mesto je osvojil Nico
Hulkenberg. Najhitrejši krog je prav v zadnjem krogu
odpeljal Lewis Hamilton. Ta zmaga je njegova 80. v karieri,
prednost v skupnem seštevku pred Bottasom je narasla na
39 točk.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC

F1 – VN Velike Britanije

Izjemna dirka
v Silverstonu
prinesla zmago
Hamiltonu
Dirkač Mercedesa Lewis Hamilton je že šestič v karieri osvojil Veliko
nagrado Velike Britanije na kultnem dirkališču Silverstone. Britanec doma
iz 80 kilometrov oddaljenega Stevenaga je s kančkom športne sreče tokrat
premagal moštvenega kolega Valtterija Bottasa. Tretje mesto je po fantastični
predstavi osvojil Charles Leclerc s Ferrarijem.
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Rezultati VN Velike Britanije:
1.

Lewis Hamilton
Mercedes

4.

Pierre Gasly
Red Bull Racing

7.

Daniel Ricciardo
Renault

2.

Valteri Bottas
Mercedes

5.

Max Verstappen
Red Bull Racing

8.

Kimi Räikkönen
Alfa Romeo

3.

Charles Leclerc
Ferrari

6.

Carlos Sainz
McLaren

9.

Daniil Kvjat
Toro Rosso
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F1 – VN Nemčije

Verstappen na
Mercedesovem
domačem pragu
do zmage

Max Verstappen z Red Bull Hondo je zmagovalec kaotične dirke
za Veliko nagrado Nemčije. Na Hockenheimringu, le streljaj
stran od Mercedesovega Stuttgarta, je najbolje izkoristil deževne
razmere in dosegel drugo zmago v letošnji sezoni. Na stopničkah
sta mu družbo delala Sebastian Vettel, ki je zaradi okvare
dirkalnika štartal šele iz dvajsetega mesta, in Rus Daniil Kvjat, ki je
s tretjim mestom dosegel prve stopničke po treh letih.

D

irka se je po štirih ogrevalnih krogih za
varnostnim avtom začela s klasičnim, stoječim
štartom, kar je posledica uvedbe novega
pravila v letošnji sezoni. S prvega štartnega
mesta je odlično štartal Lewis Hamilton, z drugega pa
zelo slabo Max Verstappen, mimo katerega je takoj
švignil Valtteri Bottas in se prilepil na Hamiltonov zadek.
Slab štart Nizozemca je izkoristil tudi Kimi Räikkönen
in se v začetnem delu dirke prebil kar na tretje mesto.
Osmoljenca kvalifikacij, Vettel in Leclerc, sta se hitro
prebijala po lestvici navzgor. Zaradi nesreče Sergia
Pereza v uvodnih krogih je bil varnostni avto hitro nazaj
na stezi. Po ponovnem štartu je z odličnim dirkanjem
nadaljeval Lewis Hamilton in si nabral lepo prednost
pred moštvenim kolegom Bottasom. Na četrto mesto,
tik za Verstappna, pa se je z odlično taktiko Ferrarija
prebil Charles Leclerc. Proga se je na idealni liniji hitro
začela sušiti in v 22. krogu je Kevin Magnussen prvi na
dirkalnik namestil gume za suho stezo. V naslednjih
nekaj krogih so mu sledili še vsi ostali. Ker pa je bilo na
stezi izven idealne linije še vedno veliko stoječe vode, je
bila vsaka napaka lahko usodna. Na istem mestu v zavoju
17 so v zaščitno ogrado zleteli kar trije dirkači. Najprej v
29. krogu Charles Leclerc, ki je bil v tistem trenutku že na
drugem mestu, sledil mu je vodilni Lewis Hamilton, ki je
za razliko od Leclerca dirko lahko nadaljeval, le v boksih
so mu morali zamenjati poškodovano sprednje krilce.
Zaradi napačnega uvoza v bokse pa si je prislužil še
5-sekundno kazen. Tretji nesrečnež omenjenega zavoja
je bil Nico Hulkenberg, ki je bil na drugem mestu, ko je v
41. krogu parkiral svoj dirkalnik v ogradi. V vsej tej zmedi
in ponovnih vpoklicih varnostnega avta na progo, se je
v vodstvu znašel Max Verstappen. Na drugem in tretjem
mestu sta se presenetljivo znašla Daniil Kvjat in Lance
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Stroll. Na četrtem mestu jima je sledil Valtteri Bottas, do
petega mesta pa se je prebil Sebastian Vettel. Bottasov
juriš na stopničke se ni končal srečno, saj ga je v prvem
zavoju odneslo s steze in z raztreščenim dirkalnikom je
tudi on končal v ogradi.

V izjemnem zaključku dirke je Sebastian Vettel po
odstopu Bottasa za tretje mesto najprej prehitel Strolla,
za drugo pa Rusa v Torro Rossu. Odlično četrto mesto je
osvojil Kanadčan Lance Stroll, lepo bero točk je McLarnu
pripeljal Carlos Sainz. Najboljšo uvrstitev kariere je s
šestim mestom dosegel Alexander Albon v drugem
Toro Rossu. Kljub ponovnemu medsebojnemu trčenju
sta oba dirkača Haasa osvojila točke, Grosjean za sedmo
mesto in Magnussen za osmo. Katastrofo Mercedesa
na domači dirki je vsaj malenkostno na koncu ublažil
Lewis Hamilton z dvema točkama, ki ju je dobil po kazni
obeh Alf Romeo po koncu dirke. Točko za deseto mesto
je osvojil Poljak Robert Kubica z Williamsom. To je prva
točka za Williams v letošnji sezoni in prva za Poljaka po
povratku v Formulo 1.
Naj omenimo, da je pred sobotnimi kvalifikacijami in
nedeljsko dirko na stezi nekaj krogov s Ferrarijevim
dirkalnikom iz leta 2004 odpeljal Mick Schumacher. Gre
za bolid, s katerim je njegov oče Michael Schumacher leta
2004 osvojil svoj zadnji, sedmi naslov svetovnega prvaka.
Marsikateremu gledalcu se je orosilo oko ob spominu na
velikega šampiona, veliki večini pa je nasmeh na obraz
privabil zvok Ferrarijevega desetvaljnika.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

Rezultati VN Nemčije:
1.

Max Verstappen
Red Bull Racing

4.

Lance Stroll
Racing Point

7.

Romain Grosjean
Haas

2.

Sebastian Vettel
Ferrari

5.

Carlos Sainz
McLaren

8.

Kevin Magnussen
Haas

3.

Daniil Kvjat
Toro Rosso

6.

Alexander Albon
Toro Rosso

9.

Lewis Hamilton
Mercedes

Avto+šport 85

F1 – VN Madžarske

HAMILTON
Z ODLICNO
TAKTIKO
DO SEDME
ZMAGE NA
HUNGARORINGU
Britanec Lewis Hamilton z
Mercedesom je zmagovalec
zadnje dirke pred zasluženimi
počitnicami. Z odlično strategijo
svojega moštva in sijajno vožnjo je
opravil z vsemi tekmeci na Veliki
nagradi Madžarske. Drugo mesto
je osvojil Max Verstappen z Red
Bull Hondo, tretje mesto pa je
ekipi poskočnega konjiča privozil
Sebastian Vettel.
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gume. Zatem je tudi on prišel v bokse po nov komplet
gum ter krog pred koncem postavil najhitrejši krog, s
tem pa osvojil dodatno točko.
Za tretje mesto sta se dva kroga pred koncem spopadla
oba Ferrarija. Uspešnejši je bil starejši Vettel, a v oči bode
zaostanek rdečih iz Maranella. Nemec je za zmagovalnim
Mercedesom zaostal več kot minuto.
Odlično dirko je zopet odpeljal Carlos Sainz. Njegovo
peto mesto in deveto Norrisa je ponovno dober
izkupiček za ekipo Mclarna. S šestim mestom je spet
razočaral drugi Red Bullov dirkač Pierre Gasly, ki nikakor
ne more iz Verstappnove sence. Na sedmem in osmem
mestu najdemo oba Finca v Formuli 1, Räikkönen pred
Bottasom, deseto mesto in novo točko pa je osvojil
Alexander Albon v Torro Rossu.
Z 81. zmago v karieri in s slabšim nastopom Bottasa je
Hamilton svoje vodstvo v skupnem seštevku povečal na
62. točk. Fincu se je nevarno približal Verstappen, ki na
tretjem mestu zaostaja le sedem točk.

D

irko je sicer iz prvega štartnega mesta začel
mladenič iz dežele tulipanov Max Verstappen.
Z zmago na sobotnih kvalifikacijah je postal
stoti dirkač z osvojenim najboljšim štartnim
položajem v Formuli 1. Štart mu je tokrat dobro uspel in
brez težav je za sabo zadržal oba Mercedesa. Bottas je
tokrat štartal pred Hamiltonom, a je Britanec že v tretjem
ovinku prvega kroga smuknil mimo. Ob tem ga je Finec
celo rahlo zadel v zadnjo levo gumo. Le nekaj trenutkov
zatem je Bottas trčil še z Leclercom, ki je hotel mimo njega,
in poškodoval sprednje krilce svojega Mercedesa. Postal je
občutno počasnejši in sledil je postanek v boksih, kjer so
mu zamenjali poškodovani sprednji del dirkalnika. S tem
so bili njegovi upi na dobro uvrstitev pokopani. Padel je
na zadnje mesto, na koncu se je prebil do osmega mesta.
Medtem sta se Verstappen in Hamilton hitro odlepila od

ostalih dirkačev. Maxova prednost se je vseskozi gibala
okrog dveh sekund. Mercedesov dirkač ni brezglavo
napadal, ampak je prežal na priložnost. Po menjavi gum,
ki jih je Nizozemec menjal nekaj krogov pred Britancem,
je ta začel postopno zmanjševati zaostanek in v 39. krogu
prišel do priložnosti. S pogumnim manevrom je poskušal
prehiteti odločnega dirkača Red Bulla, a ga je zaradi
prevelike hitrosti odneslo s steze. Na njegovo srečo ob
tem dirkalnik ni bil poškodovan, zaostanek pa se je spet
povečal. A tokrat so se Mercedesovi strategi odločili za
sijajno potezo. Hamiltona so v 49. krogu poklicali v bokse
na menjavo gum. Red Bull ni reagiral, Lewisov zaostanek
je ob prihodu nazaj na stezo znašal devetnajst sekund.
A petkratni svetovni prvak je začel nizati najhitrejše
kroge enega za drugim in tri kroge pred koncem ujel ter
tudi prehitel Verstappna, ki je imel popolnoma uničene

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

Rezultati VN Madžarske:
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1.

Lewis Hamilton
Mercedes

4.

Charles Leclerc
Ferrari

7.

Kimi Räikkönen
Alfa Romeo

2.

Max Verstappen
Red Bull Racing

5.

Carlos Sainz
McLaren

8.

Valtteri Bottas
Mercedes

3.

Sebastian Vettel
Ferrari

6.

Pierre Gasly
Red Bull Racing

9.

Lando Norris
McLaren
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F1 - VN Belgije

PRVENEC
LECLERCA
V SPAFRANCORCHAMPSU
Monačan Charles Leclerc s Ferrarijem je
dobil letošnjo dirko za Veliko nagrado
Belgije na slovitem Spa-Francorchampsu.
To je tudi prva zmaga za Ferrari v letošnji
sezoni. Na dirki polni prehitevanj sta drugo
in tretje mesto osvojila dirkača Mercedesa,
Hamilton je bil hitrejši od Bottasa.

C

harles Leclerc je bil skozi celoten vikend
najhitrejši mož na stezi. Že na kvalifikacijah
je ugnal vse in tretjič v karieri dirko začel iz
najboljšega štartnega mesta. Družbo v prvi
vrsti mu je delal moštveni kolega Sebastian Vettel,
medtem ko je drugo vrsto zasedla Mercedesova dvojica,
Lewis Hamilton in Valtteri Bottas. Mladi Monačan je tudi
štartal z odliko, malce slabše Vettel, ki ga je za kratek
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čas uspel prehiteti Hamilton, vse pa je šlo narobe Maxu
Verstappnu. Štart se mu ni posrečil, mimo je prišlo kar
nekaj dirkačev, v svoji nepopustljivosti in trmi pa je v
prvem zavoju nasadil Kimija Räikkönena. Na veliko žalost
množice nizozemskih navijačev je čez nekaj deset metrov
dirko končal v ogradi, na stezo pa je zapeljal varnostni
avto. Dirka se je v petem krogu nadaljevala, oba dirkača
Ferrarija sta vodila pred obema dirkačema Mercedesa.

Odlično se je na štartu znašel Norris, ki je dirko začel iz
enajstega mesta, a se je hitro prebil za vodilno četverico.
V ozadju je potekalo veliko bojev za vsak centimeter
steze, do rahlega trčenja je prišlo med Magnussenom v
Haasu in Gaslyjem v Torro Rossu (pri Red Bullu so se po
dirki v Budimpešti odločili, da Pierra Gaslyja preselijo k
Torro Rosu, v dirkalnik Red Bulla pa posedejo Alexandra
Albona), a brez posledic za oba.
Medtem je prvi izmed vodilnih v bokse pripeljal
drugouvrščeni Sebastian Vettel. Očitno je bilo, da sta
dirkača Ferrarija na različnih strategijah, saj se je vodilni
Leclerc na postankih za menjavo gum ustavil nekaj
krogov za Nemcem in iz boksov prišel za njim. A tokrat je
bil Vettel tisti, ki je moral moštvenemu kolegu prepustiti
mesto. Leclerc ga je po postankih hitro ujel in Nemec
ga je spustil predse. Hitro je Vettla ujel tudi Hamilton in
ga po dveh krogih prehitel. Kot se je izkazalo ob koncu
dirke, sta bila ravno ta dva kroga, ko Hamilton ni mogel
mimo Vettla, odločilna za končni razplet dirke, saj se je

Britanec v zaključku povsem približal Monačanu, za
naskok na prvo mesto sta mu verjetno zmanjkala ravno
krog ali dva. V zadnjem krogu je prednost Leclerca padla
že pod sekundo, a je Giovinazzi s spektakularno nesrečo
poskrbel za rumene zastave in dirkač Ferrarija je mirno
kot prvi prečkal ciljno črto. Lewis Hamilton je glede na
celoten vikend lahko zadovoljen z drugim mestom,
Valtteri Bottas danes višje kot na tretje mesto ni mogel.
Zagotovo je razočaran Sebastian Vettel s četrtim mestom,
izjemno dirko pa je odpeljal Alexander Albon v svojem
prvem nastopu za Red Bull, navdušil je s prehitevanjem
Ricciarda in ob koncu Pereza za peto mesto, v točkah sta
bila tudi oba Torra Rossa, Kvjat sedmi, Gasly deveti, osmi
je bil Nico Hülkenberg, ki odhaja iz Renaulta, in deseti
Lance Stroll.
Dirko v Belgiji je zaznamovala tudi tragična nesreča
dirkača Formule 2 Anthoina Huberta, ki se je smrtno
ponesrečil na sobotni dirki. Mladi 22-letni dirkač je bil
tudi razvojni dirkač Renaulta in najbolje uvrščeni novinec
v letošnji sezoni Formule 2. Charles Leclerc je svojo prvo
zmago v karieri posvetil prav tragično umrlemu tekmecu
iz nižjih serij dirkanja.
Ferrarijeva zmaga je najboljša popotnica za naslednjo
dirko, ki bo potekala na kultnem dirkališču v Monzi.
Tifosi zagotovo že nestrpno pričakujejo rdeča junaka, da
poskočnega konjička, »cavallina rampanteja«, popeljeta
do zmage na svetem asfaltu v kraljevem parku v Monzi.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC
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MotoGP - VN Češke, Avstrije in Velike Britanije

Spektakel na
vročem asfaltu
92 Avto+šport

Po dirki za VN Nemčije so si dirkači prislužili daljši odmor, v katerega je Marc
Marquez zakorakal precej bolj brezskrbno kot njegovi tekmeci, saj je njegov
položaj vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v razredu motoGP.
Prvi del prvenstva je namreč končal s petimi zmagami in tremi drugimi mesti ter
z zajetno prednostjo 58 točk v skupnem seštevku pred Andreom Doviziosom. Z
dirko za VN Češke pa so se počitnice končale in dirkači so se vrnili k treningom
v telovadnici in na stezi ter se podali v drugi del sezone.
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N

a prvih kvalifikacijah po daljšem premoru je
dirkačem ponagajalo vreme, dež in razmočena
steza, ki pa niso uspeli ustaviti vselej drznega
Marca Marqueza, ki je z gumami za suho
stezo precej tvegal. Na koncu se mu je obrestovalo, saj
je zabeležil najhitrejši čas, s katerim si je prisvojil že 58.
»pole position« in se tako izenačil z legendarnim Mickom
Doohanom. Ob njem sta s prve startne črte startala še
Jack Miller, ki je skušal rezultat še izboljšati, vendar je v
zadnjem ovinku zdrsnil s steze, in Johann Zarco. Marc
Marquez je na VN Češke zanesljivo nadaljeval tudi na
dirki, ki se je začela z več kot polurno zamudo zaradi
vode na stezi, in osvojil že svojo 50. zmago v razredu
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motoGP in s tem postal četrti dirkač v zgodovini, ki se
lahko pohvali s takim dosežkom. Drugi na preizkušnji v
Brnu je bil Andrea Dovizioso, na najnižjo stopničko pa je
stopil Jack Miller, ki je prenesel dobro formo iz kvalifikacij
in dva kroga pred koncem ni popustil v boju z Alexom
Rinsom. Legendarni italijanski dirkač Valentino Rossi je
bil s šestim mestom najbolje uvrščeni dirkač Yamahe na
VN Češke, a to je le slaba tolažba za dirkaškega doktorja,
ki ga zanima le boj za najvišja mesta. Dirkači so se po
dirki naslednjega dne udeležili enodnevnih testiranj, na
katerih sta prvo različico motocikla yamaha M1 za leto
2020 preizkusila Maverick Viñales in Valentino Rossi. V
ekipi Yamaha so bili s testiranji najbolj zadovoljni, saj je

najhitrejši čas postavil Fabio Quartararo, sledil je Maverick
Viñales z vsega 12 tisočinkami sekunde zaostanka, tretji
pa je bil Franco Morbidelli. Največji težavi, s katerim se
moštvo trenutno spopada, sta končna hitrost in kako
pridobiti boljše pospeške. Kot da bi težave Yamahe
naenkrat izginile, sta se z dobro uvrstitvijo na kvalifikacijah
zapisala Francoz Fabio Quartararo na drugem mestu
in Španec Maverick Viñales na četrtem. Hondin dirkač
Marc Marquez je bil zanesljivo najboljši in najhitrejši,
podrl je celo rekord dirkališča, ki je bil do tega trenutka
v lasti Andrea Iannoneja iz leta 2016. Dirka je bila suha,
najbolje je startal Quartararo, ki je prevzel vodstvo pred
Doviziosom in Millerjem, Marquez je bil četrti, vendar
se je vrstni red kmalu spremenil. Dovizioso se je prebil
v vodstvo, drugi je bil Marquez, ki je mu je tesno sledil,
Quartararo je bil osamljen na tretjem mestu, v boju za
četrto mesto pa so bili Rossi, Viñales in Rins. V 20. krogu
je s steze zdrsnil Miller, Marquez pa je ušel Doviziosu in
prešel v vodstvo. V zadnjih krogih sta vodilna popestrila
nedeljsko popoldne z dvobojem, Španec je prehitel
Italijana, a se ta ni predal ter v zadnjem ovinku švignil
v vodstvo in kot prvi prevozil ciljno črto. Marquez je bil
tako drugi (+0.213), tretje mesto je zasedel Quartararo

(+6.117), četrti je bil Rossi, peti Viñales in šesti Rins. Dirka
razreda motoGP v Spielbergu je vnovič potrdila, da o
zmagovalcu lahko odločajo milimetri. Italijan Andrea
Dovizioso in Španec Marc Marquez sta na VN Avstrije
ponovila napet dvoboj iz sezone 2017 in kar težko je
verjeti, da poraženec ostaja Marquez in da je Spielberg
edino prizorišče, na katerem Katalonec še ni slavil.
Pod nosom se je Marquez obrisal tudi na dirki v
Silverstonu, ko ga je v zadnjih metrih presenetil Alex Rins,
ki je letos slavil drugič. Ta je skozi celotno dirko tesno
sledil sicer odličnemu Kataloncu, ki mu je nekajkrat
pošteno zamajalo tla pod motociklom, saj se je z vsakim
prevoženim kilometrom obraba zadnje gume še kako
poznala. Od tega konca tedna si je veliko obetal tudi
dirkaški doktor Valentino Rossi, kateremu je kvalifikacije
snedel Marquez, a se je na koncu moral sprijazniti z
vselej nehvaležnim četrtim mestom. Maverick Viñales, ki
je skušal poseči med Rinsa in Marqueza, a sta bila zanj
preprosto prehitra, se je na koncu zadovoljil s tretjim
mestom. Dirkaški vikend na Otoku je postregel s kar nekaj
prizori, ki bodo še dolgo odmevali v dirkaškem svetu.
Ne le zaključek, v katerem je Alex Rins izmaknil zmago
Marcu Marquezu, že uvod v dirko je poskrbel za povišan
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nivo adrenalina, ko je eden izmed favoritov za najvišja
mesta, Fabio Quartararo, zdrsnil s proge. Dovizioso, ki je
vozil tik za njim, pa se je zaletel v njegov motor in oba sta
obležala ob stezi, a jo kljub srhljivi nesreči odnesla brez
večjih posledic. Italijan je zaradi udarcev v glavo za kratek
čas izgubil spomin, zato so ga odpeljali na dodatne

preglede v bolnišnico v Coventryju, da bi se prepričali,
da ni hudo. Sreča dostikrat odigra res veliko vlogo, pa naj
tako tudi ostane.

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!

