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Dilema elektrifikacije?!

Da ima električni avtomobil veliko prednosti, 
je ugotovil že Ferdinand Porsche davnega leta 
1898, ko je še na Češkem skonstruiral svoj prvi 
električni avtomobil na baterije. To so na preteklem 
frankfurtskem sejmu potrdili prav vsi predsedniki 
uprav evropskih proizvajalcev. Moto vseh je bil – 
elektrifikacija. Tudi nam, bodočim uporabnikom, 
so godile te obljube, saj voziti se brez škodljivih 
emisij, čisto in neslišno, je ultimativni cilj napredne 
mobilnosti. A smo v Frankfurtu slišali nešteto 
pesimistov. “Od kje nam Nemcem elektrika, ko pa 
že zdaj uvažamo elektriko iz francoskih jedrskih 

central,” se je hudoval naš dopisnik Jonny Hey. 
Nemčija je s svojo energetsko politiko zaprla že 
vse termocentrale na fosilna goriva, obljublja še 
zaprtje jedrskih in obljublja samo čisto proizvodnjo 
elektrike. Od kje bo prišlo dovolj električne energije 
za visoke potrebe mobilnosti? Kdo bo v naslednjih 
letih namestil dovolj električnih polnilnih mest? Ali 
bodo navadni električni vodi v stanovanjskih hišah 
kos polnjenju velikih avtomobilskih baterij? Ali ne 
bo potrebno zamenjati vseh elektičnih kablov?
V Frankfurtu sem na razstavnem prostoru 
Mercedesa ob profesorju Hubbertu, bivšemu 

predsedniku Daimlerja, iz prve vrste spremljal 
uvodno predstavitev novega predsednika uprave 
Daimlerja, mladega avtomobilskega šefa Ola 
Käleniousa. Prva večja predstavitev v javnosti je 
številno svetovno občinstvo prijetno presenetilo z 
veličastnim nagovorom in s programom popolnega 
prestrukturiranja avtomobilskega giganta iz fosilne 
v čisto elektično tehnologijo. Poleg pogonskega 
prestrukturiranja Kälenious obljublja neverjetne 
spremenbe v naslednjih dvajsetih letih na področju 
samovoznosti avtomobilov in na področju umetne 
inteligence, ki bo avto spremenila iz objekta za 

transport še v marsikaj drugega. Vsi prisotni so bili 
nad inovativnim in v bodočnost uprtim programom 
novega predsednika nadvse navdušeni. Bil sem 
eden izmed prvih, ki sem mu z velikim navdušenjem 
čestital za tako brezhibno in smelo predstavitev. 
Upajmo, da bodo njegove besede meso postale!

Matjaž Tomlje
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DOMAČE NOVOSTI

Hyundai Ioniq, prvi avtomobil na svetu z enako karoserijo 
tako za hibridni, priključno hibridni, kot tudi za povsem 
električni pogonski sklop, je z misijo, da strankam 
omogoča izbiro okolju prijaznega pogona, ki najbolj 
ustreza njihovim potrebam, od lansiranja leta 2016 
prepričal 60.000 kupcev. Da bo ostal aktualen, pa je sedaj 
prišel čas za facelift, ki prinaša številne nove tehnologije 
in osvežen dizajn.
Prenovljeni Ioniq se ponaša s Hyundaijevimi naprednimi 
funkcijami povezljivosti, vodilnim varnostnim paketom 
v segmentu in z novimi informativno-zabavnimi 
sistemi, ki se jih upravlja preko 10,25-palčnega zaslona. 
Ta po novem omogoča prikaz dveh menijev hkrati 
ter povezavo dveh mobilnih naprav preko funkcije 
Bluetooth. Poleg zaslona je notranjost posodobljena z 
novo nadzorno ploščo klimatske naprave, ki je odeta v 
elegantno ohišje v svetleče črni barvi, ter z ambientalno 
osvetlitvijo v modri barvi, ki krasi voznikov del armature 
in centralno konzolo.
Družina Ioniq je prejela tudi malce predrugačen dizajn; 
hibridna in priključno-hibridna različica se ponašata z 
novim vzorcem rešetke v maski hladilnika, medtem ko 
električno inačico odlikuje nov dizajn zaprte maske. Prav 
vse so dobile svež prednji odbijač s srebrno letvico, ter 
v antracitno sivo odete dnevne luči in vložke v zadnjem 
odbijaču. Grafika prednjih žarometov v LED izvedbi, LED 
dnevnih in zadnjih luči je povsem nova, kar prispeva k 
prepoznavnosti novih modelov kot tudi k boljši vidljivosti 
in posledično varnosti. Za večjo personalizacijo vozila so 
na voljo tudi nove barve karoserije in dizajni platišč.
Še ena večja sprememba je za 36 % povečana kapaciteta 
baterije pri brezemisijskemu Ioniqu, ki po novem znaša 
38,3 kWh in tako omogoča skupno 311 kilometrov 
dosega. Električni motor sedaj razvija 136 KM in 295 Nm 
navora, opremljen pa je z nadgrajenim 7,2-kW polnilcem, 
ki je namenjen hitremu polnjenju.

Hyundai Ioniq

Mazda je tančico s svojega čisto novega modela 
CX-30, ki se uvršča med manjšega CX-3 in 
večjega CX-5, dvignila na letošnjem ženevskem 
avtomobilskem salonu, sedaj pa smo dočakali še 
slovensko premiero.
Z dolžino 4.395 milimetrov se novi CX-30 
uvršča v razred C-SUV, kot atraktivna Mazda3, 
na osnovi katere je narejen, pa izraža jasno 
pripadnost znamkinemu oblikovnemu jeziku 
Kodo. Ta narekuje vpadljiv obraz z ostro masko 
in ozkimi žarometi ter zadek s padajočo streho. 
Križanec nakazuje podobnost s trojko tudi v 
kabini, ki je praktično povsem enaka. Gre torej 
za minimalistično zasnovo z le nekaj gumbi ter 
z osrednjim zaslonom, lično integriranim v samo 
armaturo. Ta hrani nov multimedijski sistem, s 
katerim so pri Mazdi naredili ogromen korak 
naprej. Notranjost je presenetljivo prostorna, 
zadovoljiv pa je tudi prtljažnik s 430 litri. Ker CX-
30 sedi na isti platformi kot Mazda3, je prejel tudi 
njene tri motorje – 1,8-litrskega turbodizelskega 
štirivaljnika D116 in 2,0-litrska bencinska 
štirivaljnika G122 in X180.

Mazda CX-30

Ford Ranger Raptor in Focus ST

Ford je v Slovenijo pripeljal tri novosti, in sicer 
ekstremni terenski delovni stroj Ranger v različici 
Raptor in Focusa ST, ki bo na voljo tudi kot karavan.
Ranger Raptor je v bistvu evropska različica 
legendarnega ameriškega poltovarnjaka F-150 
Raptorja. Od klasičnega Rangerja ga ne bo težko 
ločiti, saj ima Raptor občutno poširjeno karoserijo, 
dodatne terenske zaščite, terenske pnevmatike 
in nenazadnje tudi višje in dodelano podvozje 
z blažilniki Fox Racing Shox. Ima tudi unikatno, 
povsem črno masko, ki vsebuje velikanski črn 
napis Ford, in unikatne stranske vstopne stopnice. 
Poganja ga dvolitrski štirivaljni dizel z 213 konjskimi 
močmi, ki se prenašajo na vsa štiri kolesa preko 
10-stopenjskega samodejnega menjalnika, v osnovi 
pa sicer motor poganja zadnji kolesi. Voznik seveda 
lahko po želji vklaplja prilagodljiv štirikolesni pogon 
z zaporo diferenciala, za prave terenske podvige je 
na voljo tudi reduktor.
Druga novost, ki jo je Ford pripeljal k nam, je Focus 
v športni različici ST, ki je na voljo tudi v karavanski 
različici. Obe različici sta na voljo z dizelskim ali z 
bencinskim motorjem. Dvolitrski dizelski EcoBlue 
razvija 190 KM in 400 Nm navora, bencinski 2.3-litrski 
EcoBoost pa 280 KM in 420 Nm navora. Oba motorja 
sta zaenkrat na voljo zgolj z ročnim 6-stopenjskim 
menjalnikom. 
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ZANIMIVOSTI

Vsako leto se Mercedesova delegacija iz Stuttgarta 
odpravi na road show po Evropi, kjer obstoječim 
lastnikom vozil Mercedes-Benz in bodočim kupcem 
pričarajo edinstveno zvezdniško izkušnjo. Karavana 
vozil bo letos obiskala 9 držav in 14 mest, zapeljala pa 
je tudi na Vransko, kjer smo pestro floto vozil imeli čast 
preizkusiti tudi slovenski novinarji.
Celotno izkušnjo Star Experience sestavljajo štirje 
različni sklopi; panoramska vožnja po regionalni 
cesti, predstavitev varnostno-asistenčnih sistemov, 
terenski preizkus znamkinih SUV-jev in dirkaška 
izkušnja z najzmoglivejšimi vozili AMG pod vodstvom 
Mercedesovega inštruktorja.
Najprej smo se odpravili na nekaj kilometrsko 
panoramsko vožnjo v okolici Vranskega, kjer smo sedeli 
za volanom vozil CLS, E kupe in AMG GT 63. Na voljo smo 
imeli le nekaj minut v posameznemu vozilu, zato kaj 
bolj konkretnega o posameznemu modelu ne morem 
zapisati kot to, da je prav vsako vozilo, ki nam je bilo na 
voljo, upravičilo Mercedesov slogan – najboljše ali nič.
Medtem so obstoječim strankam in potencialnim 
kupcem Mercedesovi inštruktorji prikazali najnovejše 
znamkine varnostne in asistenčne sisteme, nato pa nas 
je čakal preizkus modelov AMG na provizorični progi. Na 
voljo so nam bili A 35 AMG, E 53 AMG, CLS 53 AMG in 
zvezda celotnega dogodka Star Experience – AMG GT 63 
S. Zaradi varnosti pa smo dobili »befel«, da se gumba ESP 
ne smemo dotikati in ga izklapljati. Tako so nas za pravo 
zabavo in adrenalin nekoliko omejili, vendar smo kljub 
temu lahko občutili surovo AMG-jevo moč, ki jo je po 
drugi strani vseeno omejevala prekratka improvizirana 
dirkalna steza, ki ni omogočala, da bi lahko razvili 

dejanske hitrosti, prav tako smo imeli na voljo premalo 
časa, da bi lahko odpeljali nekaj idealnih krogov. Božanski 
zvok petvratne limuzine AMG GT 63 S in cviljenje gum 
pod lastnim krmilom, je bilo nedvomno najbolj zabaven 
del celodnevne izkušnje. A kaj, ko 640 konjev enostavno 
potrebuje prostor, ki ga na žalost v strnjeni koloni ni bilo 
niti približno dovolj, da bi lahko avto zapeljali tako, kot si 
resnično zasluži.
Za konec čudovitega dneva smo zapeljali še terenske 
predstavnike Mercedes-Benz, in sicer pick-upa X, SUV-ja 
GLC in GLE ter ikono z imenom G, ter preizkusili, kako se 
obnesejo izven ustaljenih tirnic.

Mercedes-Benz Star Experience
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Zvezde dogodka Star Experience so 
bila najzmogljivejša vozila AMG, ki 

smo jih preizkusili pod vodstvom 
Mercedesovega inštruktorja.
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Športni terenec Q3 je v svoje roke vzel oddelek Audi Sport, ki je iz njega ustvaril pravega atleta, hkrati pa je prvič predelal 
tudi njegovo novo kupejevsko različico Sportback. Od bolj plebejskih bratov ju ne bo težko ločiti, saj sta prejela izredno 
športen izgled z gloss črno masko hladilnika, zajetnimi odprtinami za zajem zraka, 21-palčnimi črnimi platišči in vpadljivim 
difuzorjem na zadku. DNK Audi Sporta je seveda razviden tudi v zmogljivosti obeh modelov, pod pokrovom katerih brni 
večkrat nagrajena petvaljna enota s 400 konji, ki moč preko 7-stopenjskega avtomatika pošilja na vsa štiri kolesa. Naskok 
iz mirovanja do 100 km/h bo mogoč v 4,5 sekunde, vznemirljivo pospeševanje pa se bo nadaljevalo, vse dokler digitalni 
števec ne pokaže številke 280. Atraktivna kompaktna SUV-ja bosta na stari celini na voljo že konec leta, in sicer Q3 z 
začetno ceno 63.500 evrov, Q3 Sportback pa bo tisočaka in pol dražji.

Že nekaj časa vemo, da namerava skupina Volkswagen v prihodnosti postati eden ključnih igralcev na področju 
e-mobilnosti, sedaj pa so Nemci dokončno razkrili svoj prvi električni model ID.3., ki bo na trg vstopil leta 2020. V prehodu 
iz študije, predstavljene pred tremi leti, v serijsko vozilo, je predstavnik nove ere Volkswagna ohranil všečne stilne poteze, 
katerim bo proizvajalec sledil pri vseh prihajajočih članih brezemisijske modelne družine ID. Električar v razredu Golfa 
bo na voljo v treh različicah, s tremi različnimi močmi baterij (z dosegi od 330 do 550 kilometrov), izmed katerih bo 
najosnovnejša na voljo za manj kot 30 tisočakov.

Volkswagen ID.3

BMW X6 M in X5 M 

Pravijo, da gre v tretje rado in strokovnjakom divizije M je več kot gotovo uspelo pri snovanju tretje generacije mišičastih 
SUV-jev X5 in X6, ki kombinirata dinamičnost, agilnost in preciznost vozne izkušnje z luksuzno, a s športno naravnano 
podobo in z značilno vsestranskostjo, ki jo ponujajo modeli BMW X. In kot da »običajni« modeli z značko M niso dovolj, 
so za stranke, ki hrepenijo po surovi moči, pripravili tudi brutalni različici Competition, ki razvijata kar 625 konjskih sil. V 
primerjavi s predhodnikoma tako dostavljata 50-konjski naskok, za ultimativno visokooktansko zabavo pa bodo poleg 
navitega 4,4-litrskega osemvaljnika poskrbeli tudi M-ov specifični 8-stopenjski avtomatik, štirikolesni pogon, aktivni 
diferencial in izpušni sistem. X5 M Competition bo do 100 km/h pridrvela v 3,9 sekunde, medtem ko bo »tekmovalna« X 
šestica za ta podvig potrebovala desetinko sekunde manj.

NOVOSTI

Audi RS Q3

Aston Martin je lanskega novembra pričel intenzivno testiranje svojega prvega SUV-ja, ki ga namerava razkriti letošnjega 
decembra, zato je sedaj javnosti sporočil, katera pogonska enota bo poganjala prestižnega DBX-a. Da bo tudi športni 
terenec na ravni Astonovih športnih modelov, so ga opremili s 4,0-litrskim osemvaljnikom z dvema turbinama, ki razvija 
542 ponijev, s čimer se bo uveljavil kot najzmogljivejši V8 v trenutni prodajni paleti, katerega najvišja hitrost presega 290 
km/h. Pri njegovem razvoju se niso osredotočali zgolj na surovo moč in vozno dinamičnost, ampak tudi na primerno 
nastavitev motorja za zagotovitev vsakodnevne uporabnosti, ki jo pričakujejo kupci SUV-jev. DBX je zaenkrat še povsem 
oblečen v kamuflažo, vemo pa, da ga bodo proizvajali v novi znamkini tovarni v St Athanu.

Aston Martin DBX

Avto+šport  11  



Kolekcija oblačil Scuderia Ferrari 

Oboževalci poskakajočega konjička iz Maranella bodo svojo pripadnost 
italijanski znamki lahko pokazali z novo modno kolekcijo oblačil, obutve 
in dodatkov za jesenske dni, namenjeno tako moškim kot tudi ženskam 
in otrokom, ki jo prežema znamkina zavezanost hitrosti, izražena z 
grafičnimi elementi in ikoničnim odtenkom Ferrarijeve rdeče. Zaradi 
raznovrstnosti linije bo nekaj zase lahko našel vsak, saj vključuje udobna 
oblačila za prosti čas, funkcionalne kose za športno udejstvovanje in 
sofisticirane primerke za vrhunski metropolitanski stil.

Kolekcija pisal Bentley Centenary 

Ustvarjalec prestižnih instrumentov za pisanje Graf von Faber-
Castell v sodelovanju z Bentleyjem predstavlja nekaj za tiste, 
ki želijo biti v kombinaciji s svojim luksuznim potovalnikom. V 
poklon stoletnici slovitega britanskega proizvajalca je namreč 
nastala prestižna kolekcija pisal, ki za navdih jemlje vrhunsko 
britansko rokodelstvo. Ker bodo vsa vozila Bentley, proizvedena 
v letošnjem, za znamko prelomnem letu, okrašena s posebnimi 
zlatimi detajli, so ti našli svojo pot tudi v kolekcijo pisal, kjer 
skupaj z diamantnim vzorcem razblinjajo elegantno črnino. 
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Kolekcija ur Porsche Design 1919 Globetimer UTC

Ime Porsche v mislih takoj vzbudi podobe hitrih, odlično 
izdelanih športnih avtomobilov in slovitih dirkalnih stez 
po vsem svetu, z njim pa asociiramo tudi natančnost, 
funkcionalnost in zmogljivost. Te ideje je Porsche Design 
uresničil z novo kolekcijo zapestnih ur z imenom 1919 
Globetimer UTC, ki uteleša tehnološko inovativno in 
estetsko dovršeno kombinacijo motošporta in merjenja 
časa. Minimalistični časomer iz titana, ki bo na voljo v 
štirih različicah z začetno ceno 5.950 evrov, bo navdušil 
predvsem svetovne popotnike, saj s preprostim 
pritiskom na gumb ponastavi kazalce in prikaže 
lokalni čas. Za zagotovitev popolnega delovanja so ta 
mehanizem, ki deluje skupaj z avtomatskim gibanjem z 
38-urno rezervo navitja, zasnovali povsem sami.

VOZNIKOVI MODNI DODATKI

hugo-
boss



BLISK IN 
GROM

Lamborghini Sián

Sián je mnogo več kot zgolj nov ultra ekskluzivni produkt Lamborghinija, saj gre za prvi 
hibridni avtomobil znamke, ki je z 819 konji hkrati tudi najmočnejši divji bik v zgodovini.
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Lamborghini je vstopil v dobo elektrifikacije. 
Za svoj prvi hibridni avtomobil, ki prikazuje 
prihodnjo usmeritev italijanske znamke in 
njen potencial v sledečih desetletjih, je izbral 

prilično poimenovanje Sián, ki v bolonjskem dialektu 
pomeni strela. Ta pa se ne nanaša le na elektrificiran 
pogonski sklop, ampak tudi na ekstremno drzne 
linije, ki opazovalca oslepijo kot blisk. Vizionarsko, 
futuristično oblikovanje sicer kaže jasno povezanost z 
geni Lamborghinija, toda uteleša novo oblikovno smer 
za novo ero mobilnosti. Navdih naj bi oblikovalcem 
posodil legendarni Countach, s katerim so se okoli 
prevažali največji frajerji 70. in 80. let prejšnjega stoletja. 
Tej osnovi so dodali številne aerodinamične rešitve, saj 
je Sián kljub hibridnemu utripajočemu srcu po duši 
še vedno Lamborghini, ki potiska meje, da bi izpolnili 
tudi najvišja pričakovanja. Pretok zraka je usmerjen 
preko prednjega splitterja in pokrova motorja, čez 
stranske škrge in skozi zadnji spojler, prav tako pa 
so za tehnološko učinkovitost kot prvi na svetu ob 
izpušni sistem implementirali patentirane lopatice, ki 
zagotavljajo elegantno hladilno rešitev.
Najbolj prepoznaven je gotovo obraz športnika s svetili 
v obliki črke Y, ki so jih Italijani originalno zasnovali leta 
2017 za električno študijo Terzo Millennio, nič manj 
dominanten pa ni tudi zadek z aktivnim spojlerjem, 
vpadljivimi lučmi in masivnim difuzorjem. Agresiven 
dizajn avtomobila tako opazovalca odlično pripravi na 
njegove nore zmožnosti. Elektrificiran dvanajstvaljni 
motor na račun inovativnih tehnologij namreč 
omogoča neprekosljivo zmogljivost v hibridni sferi – 
819 konjskih moči, na račun katerih se Sián uveljavi kot 
najmočnejši Lambo od ustanovitve podjetja leta 1963. 
Pa ne samo najmočnejši, tudi najhitrejši, saj se kot strela 
do stotke izstreli v 2,8 sekunde in nadaljuje svoj pohod 
do 350 km/h.

Električno tehnologijo dostavljata 48-voltni električni 
motor, ki so ga vkomponirali v menjalnik za takojšnji 
odziv in izboljšano vozno izkušnjo ter kot podporo pri 
parkirnih manevrih, in superkondenzator, ki je premierno 
uporabljen za zbiranje energije namesto klasične litij-
ionske baterije, saj je 3-krat močnejši kot baterija enake 
teže. Celoten sistem tehta zgolj 34 kilogramov, s čimer je 
doseženo sanjsko razmerje med težo in močjo – 1,0 kg/
KM. Niti najbolj brutalni Lamborghini doslej, Aventador 
SVJ, ki je lani na slovitem Nürburgringu postavil nov 
rekord za serijske avtomobile, se ne pohvali s tako 
impresivnim razmerjem. S tem je jasno, da Sián za 

italijansko avtomobilsko podjetje predstavlja pomembno 
prelomnico, saj želijo z njim dokazati, da bodo še kako 
relevantni in konkurenčni tudi z neizogibnim prehodom 
v svet elektrifikacije. In glede na to, da je prav vsak izmed 
63 ekskluzivnih primerkov hibridnega superavtomobila 
že prodan najbogatejšim zbirateljem našega planeta, ki 
bodo za resnično unikatnost sami izbrali barvno paleto 
in materiale svojega Siána, je prihodnost Lamborghinija 
jasna kot beli dan.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Pionir
trajnostnega 

luksuza

M e r c e d e s - B e n z  V i s i o n  E Q S

Tudi v trajnostni prihodnosti bodo stranke 
povpraševale po prestižnih limuzinah, ki bodo 
uresničile njihove želje po udobju, dizajnu 
in tehnologiji. Vse to združuje Vision EQS, ki 
napoveduje povsem električno vozilo v 
luksuznem razredu Mercedes-Benza.
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Vision EQS Mercedesovo oblikovno filozofijo 
»naprednega luksuza« popelje v novo smer. Obraz z 
modro osvetljeno digitalno masko sicer kaže jasno 
pripadnost elektrificirani družini EQ, toda zanimivo 
novost predstavlja v sijočo črno obarvan zgornji del 
vozila, ki daje vtis, kot da lebdi na srebrnem telescu. 
Ključno vlogo igra tudi svetloba; poleg 360-stopinjske 
pasice, ki obkroža celotno vozilo, v oči takoj padejo luči 
na zadku, katere predstavlja 229 osvetljenih trikrakih 
zvezd, s čimer znamkin logotip dobesedno zasije v novi 
luči.
Hkrati razpotegnjene proporcije zunanjega oblikovanja 
nakazujejo na radodarnost prostora v interierju, ki je 
mojstrovina sama po sebi. Prvič so oblikovalci ustvarili 
armaturo, ki se perfektno nadaljuje v instrumentalno 

ploščo in panele vrat ter tako tvori izjemen dizajnerski 
element. Barvna paleta bele, turkizne, zlate in črne 
ustvarja novo vizijo modernega luksuza, medtem 
ko krasni sedeži kar kličejo k počitku. Vendar tokrat 
ti niso odeti v usnje, ampak v mikrovlakna, narejena 
iz recikliranih plastenk, s čimer so pri Mercedesu 
izpostavili svojo zavezanost trajnostnim materialom. Na 
drugi strani pa so s sofisticiranimi pokrovi zvočnikov v 
rose zlatu, z zračniki, integriranimi v stilu intarzije, in s 

posebno dišavo, vdelano v dekorativno držalo, dokazali 
svojo osredotočenost na najmanjše detajle.
Ker bo v prihodnjih letih vedno večjega pomena izkušnja 
v avtomobilu, ki ne bo vezana le na vožnjo, so si Nemci 
zamislili, da lahko potniki digitalne vsebine izkusijo preko 
celotne površine interierja, kar ponazarja na poglobljeno 
interakcijo med sistemom in uporabnikom.
Kot že rečeno, je študija Vision EQS zamišljena kot 
električni avtomobil z motorji na prednji in zadnji premi, 

Pri Mercedes-Benzu trajnost vedno bolj postaja 
ključna komponenta znamkine filozofije in 
pomemben aspekt korporativne strategije, 
zato so si postavili cilj, imeti v roku dvajsetih let 

povsem ogljično nevtralen vozni park, kar bo zahtevalo 
temeljito preobrazbo v manj kot treh proizvodnih 
ciklih. Pot do trajnostne mobilnosti je po njihovem 
mnenju inovativnost in ustvarjanje produktov, ki bodo 
kupce navdušili za vožnjo brez emisij. Eden takšnih je 
nedvomno najnovejši koncept Vision EQS, ki raziskuje 
prihodnost velikih luksuznih limuzin, ki bodo resda 
opremljene z električnim pogonom, toda zato ne 
bodo nič manj pomembni vidiki emotivnega dizajna, 
vrhunske izdelave, prestižnosti materialov in predvsem 
užitka v vožnji.
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oglas
fuji

ki moč – 350 kW, pošiljajo na vsa kolesa. Šprint do 100 km/h je dosežen v 4,5 sekunde, toda pri takšnemu luksuznem vozilu 
v ospredju tako ali tako ni hitro šviganje med ovinki, ampak največje mogoče udobje med še tako kratkim potovanjem. 
Pri Mercedesu ob tem obljubljajo izredno energetsko učinkovitost, saj naj bi baterija omogočala 700-kilometrski doseg 
in polnjenje do 80 odstotkov v manj kot 20 minutah.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Ferrari F8 Spider

Ekskluzivna rodbina brezstrešnih športnikov z osemvaljnim motorjem in 
značko poskakujočega konjiča, ki je nastala pred dobrimi 40 leti z znamenitim 
modelom 308 GTS, je prejela novega člana, ki sliši na ime F8 Spider.
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EVOLUCIJA
RODBINE



Letošnjega marca so nas pri Ferrariju razveselili z 
novim produktom, ki zamenjuje legendarnega 
488 GTB. Ker ta ni svetovno hvaljen zgolj zaradi 
pošastne zmogljivosti, ampak tudi zaradi 

poželjivega izklesanega dizajna, so Italijani v ustvarjanje 
njegovega naslednika morali vložiti kar nekaj ur, da bi 
dosegli še višji nivo oblikovalske in tehnološke odličnosti. 
In tako je zaživel F8 Tributo, s katerim so v Maranellu 

ob poslušanju unikatne simfonije nagrajene pogonske 
enote. Seksapilen kabriolet je seveda podedoval vso 
napredno tehnologijo in aerodinamične rešitve, ki jih 
je uvedel njegov kupejevski brat. Odlično upravljanje, 
ostro pospeševanje, učinkovito zaviranje, svetlobno 
hitro prestavljanje ter hvale vreden oprijem so tako 
zagotovljeni. Najnovejši Ferrari podviga 0-100 in 
0-200 km/h uresniči v 2,9 in 8,2 sekunde, to sanjsko 

znova dokazali svojo sposobnost, da kreirajo popolnoma 
svež koncept športne dvosedežne Berlinette V8, in to 
štiri desetletja od njene uvedbe. 
Sedaj so se Italijani odločili, da je napočil čas, da 
tributu odrežejo streho in rodila se je inačica Spider, 
ki turbopolnjenemu osemvaljniku z mogočnimi 711 
konjskimi močmi, ki je bil nedavno okronan za najboljši 
motor zadnjih dvajsetih let, dodajo užitek vetra v laseh 

pospeševanje pa se ustavi, ko cager pokaže številko 340.
Z oblikovnega vidika gledano Spider predstavlja naslednji 
korak v evoluciji stila F8. Primarni cilj stvariteljev je bil 
tudi ob eliminaciji strehe ohraniti zvezo aerodinamične 
učinkovitosti, izčiščene forme in športnega duha, kar jim 
je uspelo z odliko.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Pri znamki belo-modrega propelerja so podali 
vpogled v novo generacijo prihajajoče serije 4, ki 
je mnoge šokirala na račun ledvičk, ki so tokrat res 
obsežne in za spremembo postavljene vertikalno.

BMW Concept 4

Z 
razkritjem študije Concept 
4 na frankfurtski razstavi 
nove pločevine, so pri 
BMW-ju povsem polarizirali 

mnenja dolgoletnih ljubiteljev 
bavarskih avtomobilov. Nekateri 
zgroženo trdijo, da je včasih ostra in 
drzna maska v značilni obliki ledvic 
postala absurdno velika in nerodno 
pozicionirana, spet drugim pa je všeč, 
da se BMW podaja v svežo zasnovano 
oblikovno smer. Če poskušamo 
biti čim bolj objektivni, lahko 
rečemo, da bo nova serija 4 naredila 
radikalen odmik od predhodnika, 

Bavarski 
kontroverznež
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ključni razlikovalni element pa bo 
prav kontroverzna maska, ki sta jo 
prvi na novo interpretirali bavarski 
zastavonoši serije 7 in X7.
Poleg novega obraza ključni prvini 
estetike modernega kupeja izpod 
rok Bavarcev predstavljata izredno 
atletska stranska linija in prav tako 
vpadljiv zadek s krasnimi svetili v stilu 
oživljene osmice, pod katerimi se 
nahajajo zajetni reži za zajem zraka, 
kontrastno črn difuzor in kromirani 
izpušni cevi.
 
Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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novi kra lj hitrostinovi kra lj hitrosti



motorja razvija skoraj nepredstavljivih 1.600 konjskih 
sil, ki mu omogočajo, da se požene do vrtoglavih 
490 km/h. Pri Bugattiju bodo iz varnostnih razlogov 
seveda končno hitrost omejili, a ker bo vseeno govor 
o ekstremnih številkah, so prestižni avtomobil nanje 
dodobra pripravili. Telesce so povsem zgradili iz golega 
karbona, ki so ga okrasili z živahnimi oranžnimi črtami 
in izjemno lahkimi črnimi platišči iz magnezija. Sledile so 
številne aerodinamične optimizacije, po katerih bomo 
ekskluzivni model brez težav ločili od »običajnega« 
Chirona. Agresivni prednji del je prejel povsem črno 
masko z logotipom iz srebra in res velike reže za zajem 
zraka, medtem ko se na podaljšanem zadku nahaja 
največja vizualna sprememba – zaradi aerodinamičnih 

Manj kot mesec dni po Bugattijevem 
spektakularnem podvigu, ko je s prototipom 
Chirona na nemškem testnem dirkališču 
Ehra-Lessien prvi podrl bariero 300 milj na 

uro oziroma 483 km/h in se za vedno zapisal v zgodovino 
avtomobilizma, francoski proizvajalec predstavlja novo 
vročo različico športnika, poimenovanega po Louisu 
Chironu – dirkaču, ki je osvojil praktično vse pomembnejše 
velike nagrade za znamko v 20. in 30. letih prejšnjega 
stoletja. Gre za Chirona Super Sport 300+, ki je baziran 
na omenjenem rekordnem prototipu ter tako ohranja 
njegovo vpadljivo barvno zasnovo in nore specifikacije.
Najhitrejši serijski hyper avtomobil vseh časov, ki bo 
ustvarjen v le 30 primerkih, iz modificiranega 8,0-litrskega 

ciljev predrugačena konfiguracija izpušnih cevi. Karbon 
je našel svojo pot tudi v notranjost cestne zverine, kjer se 
druži z izjemno mehkim usnjem in alkantaro v odtenku 
globoke črne, ki jo ponovno popestrijo detajli oranžne 
kot tudi napisi »Super Sport 300«, ki pričajo o posebnosti 
vozila.
A vse to ni poceni. Potencialni lastniki, ki se želijo 
potegovati za 1 izmed 30 enot najhitrejšega Bugattija 
doslej, ki priča o zavezanosti znamke k ustvarjanju 
tehnološko in oblikovno izpopolnjenih izdelkov z 
izredno pozornostjo do še tako majcenih podrobnosti, 
bodo morali odšteti 3,5 milijona evrov (brez dajatev).

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Dolga leta je bilo ime Veyron 
sinonim za ultimativni 

avtomobilistični dosežek. A pred 
tremi leti je nastopil čas, ko je 

bil ta primoran odstopiti prestol 
najhitrejšega produkcijskega 

avtomobila na svetu. Ni 
presenečenje, da se v izzivalčevih 

žilah pretaka enaka kri. Bugattija 
pač lahko premaga le Bugatti.
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ZMOGLJIVOSTNA
MASINA
Če smo se še prejšnji mesec slinili nad vročekrvno šestico RS 
v karavanski izvedbi, nas sedaj pri Audi Sportu že dražijo z 
novo kreacijo; mojstri so tokrat predelali kupejevsko limuzino 
A7, ki je postala prava zmogljivostna mašina.
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Audi RS 7 Sportback



RS potreboval samo 3,6 sekunde, za kar se 
lahko zahvali osemvaljnemu motorju z dvema 
turbopolnilnikoma, ki iz 4-litrske prostornine 
iztisne okroglih 600 konjskih moči in 800 Nm 
navora. Najvišjo hitrost so Nemci elektronsko 
zaklenili na 250 km/h, vendar jo je ob odprtju 
denarnice in izbiri opcijskega paketa Dynamic 
plus mogoče dvigniti na 305 km/h. Pogonska 
enota za nižjo porabo goriva deluje skupaj 
z blagim hibridnim sistemom z 48-voltno 
tehnologijo, zaradi česar pri Audi Sportu trdijo, da 
je njihov najnovejši avtomobil, ki bo v evropske 
prodajne salone prišel konec leta, tudi izredno 
vsakodnevno uporaben.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

OGLAS
tektonik 
pivo

Pri modifikaciji druge generacije RS 7 
Sportbacka je bila prva stvar na sporedu 
poširjenje telesca petsedežnika (+40 
mm), zaradi česar bo model »uporaben 

in povabljiv« za tiste, ki jim avtomobil predstavlja 
mnogo več kot le prevozno sredstvo. Nabildana 
sedmica v skladu s svojim športnim karakterjem 
sedi skoraj čisto pri tleh, mimoidoče pa bo nase 
opozarjala s črno satasto masko, okrašeno s 
črnim logotipom štirih krogov in z značko RS 7, 
ki skupaj z velikanskimi odprtinami za hlajenje 
visokozmogljivega motorja svari, da tega vozila 
raje ne pozovete k dvoboju na cesti. Nastopaški 
izgled tudi ob mirovanju zagotavljajo široki 
boki, črn difuzor in izpušni sistem s kromiranima 
ovalnima cevema, medtem ko pri hitrosti 100 
km/h za kanček ekstravagance poskrbi aktiven 
strešni spojler.
Za ta podvig bo petmetrski športnik divizije 

WWW.TEKTONIK.BEER

ŽEJA NI OVIRA!

ZAKAJ BI ŠEL OKROG SVETA,  
ČE IMAŠ VSE DOMA?
Kdor najde, več ne išče.



PREROJENA
IKONA

Land Rover Defender

Med vozila, ki lahko premagujejo še 
tako zahteven teren, zagotovo spada 
Defender, katerega so starši pri Land 
Roverju sedaj zasnovali, da bo še bolj 
zmogljiv, varen in pameten ter tako 
povsem pripravljen na 21. stoletje.

Pred tremi leti smo prejeli 
novico, da se legendarni 
Defender poslavlja od 
proizvodne linije, ki je 

užalostila pustolovska srca in 
radovedne ume našega planeta. 
Toda zaradi izredne popularnosti 
so tega robustnega SUV-ja pri Land 
Roverju že 12 mesecev kasneje 

poteka v začetku julija na posestvu 
lorda Marcha. Dva meseca kasneje 
pa je naposled nastopil čas, da nova 
različica neustavljivega Defenderja 
pokaže svoje telesce v celoti in 
dokaže, da je pripravljena na takšne 
in drugačne ekspedicije.
Pa začnimo z zunanjim izgledom. 
Defender je ohranil škatlasto 

oživili kot darilo samemu sebi za 70. 
rojstni dan. Ker je šlo za posebno 
izdajo, opremljeno z najmočnejšim 
motorjem do tedaj, s 5,0-litrskim 
bencinskim osemvaljnikom s 400 
KM, je 150 ekskluzivnih enot izredno 
hitro pošlo in britanski proizvajalec 
se je tako moral lotiti ustvarjanja 
nove generacije, ki sedaj stoji pred 

obliko s kratkimi previsi in z visoko 
oddaljenostjo od tal ter druge 
prepoznavne elemente, kot je 
značilna dodatna guma na zadku, 
vendar so mu oblikovalci obenem 
namenili povsem svež dizajn 
prednjih in zadnjih luči, maske 
hladilnika, stranskih ogledal... 
Recept je torej isti, celotno zadevo 

nami bolj ponosno kot kadar koli 
prej. Da bi še dvignili pričakovanja 
in povečali pomp ob lansiranju, so 
novega Defenderja postopoma 
razkrivali javnosti ter ga še odetega 
v kamuflažo kot prvega pognali 
po hriboviti stezi Goodwooda, s 
čimer so odprli štiridnevno proslavo 
bencinskih hlapov, ki tradicionalno 

so le začinili, da bo v koraku s časom.
Oblikovanje je več kot očitno 
robustno, toda pri Land Roverju 
pravijo, da to ni le šminka in da so iz 
samega štarta želeli slediti stopinjam 
predhodnika ter ustvariti vzdržljiv in 
trpežen avtomobil, ki obvladuje tudi 
ekstremne temperature in situacije, 
kot je vožnja po blatu, pesku, reki 
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Številke so res 
impresivne - 

novi Defender 
se pohvali z 

nosilnostjo do 
900 kg, z vlečno 

zmogljivostjo 
do 3.720 kg 

in z možnostjo 
bredenja čez 

vodo do 900 mm.

ali kakšnem drugem off-road terenu. Številke so res 
impresivne – novi Defender se pohvali z nosilnostjo 
do 900 kilogramov, z vlečno zmogljivostjo do 3.720 
kilogramov in z možnostjo bredenja čez vodo do 900 
milimetrov.
Ultimativnemu SUV-ju 4x4 za neskončne avanture pri 
tem poleg nove arhitekture pomagajo inteligentni 
sistemi na čelu s tehnologijo Terrain Response 2, ki 
avtomatsko zaznava površino, po kateri se vozilo pelje, in 
glede na njo prilagaja vse sisteme. Ta je prejela dodaten 
program za bredenje čez vodo kot tudi svetovno novost 
– sistem Configurable Terrain Response, ki vozniku 
omogoča optimizacijo oprijema ne glede na pogoje.
Ob tem Britanci obljubljajo izjemno udobje na katerikoli 
površini, tako da bodo tudi dolga potovanja brezskrbna. 
Interier je sicer povsem nov in drastično drugačen; 
stilno in tehnološko revolucijo naznanja nov sistem 
infotainment Pivi Pro z digitalno instrumentalno ploščo, 
s prikazovalnikom head-up in z osrednjim zaslonom, 
občutljivim na dotik. Posebnost estetsko dovršene, toda 
funkcionalne kabine je dodatni sredinski sedež v prvi 
vrsti, ki je kot nalašč za deljenje dogodivščin z družino.
Strokovnjaka za raziskovanje še ne odkritega bodo 
poganjali zmogljivi bencinski ali dizelski motorji, poleg 
katerih bodo na voljo tudi bolj ekološko naravnani 
elektrificirani pogoni z blago hibridno in s priključno 
hibridno tehnologijo.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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POKLON PRETEKLOSTI

Ob pregledovanju preteklih uspehov korejskega proizvajalca 
ne moremo mimo ikoničnega modela Pony Coupe 
Concept iz leta 1974, ki so ga sedaj pri Hyundaiju izbrali kot 
osnovo pri začrtanju smeri razvoja novega oblikovalskega 

jezika svoje prihajajoče brezemisijske modelne družine. Poniju so se 
poklonili tudi s poimenovanjem nove študije, saj mineva natanko 45 
let, odkar je bilo tedaj inovativno vozilo razkrito svetovnim množicam.
Z vzbujanjem čustvenih povezav iz preteklosti želi Hyundai ustvariti 
novo znamko za prihodnost mobilnosti; atraktiven koncept, ki izgleda 
hkrati retro in futuristično, namreč naznanja novo obdobje, kjer bo 
glavni fokus podan na elektrifikacijo in avtonomne tehnologije.
Kot original se tudi študija 45 poslužuje čistih linij in minimalistične 
zasnove, a v ospredje postavlja horizontalno masko, pri kateri svetila 
tvorijo drobne osvetljene kocke s krasnim analognim čarom; ta zanimiv 
pristop so ubrali tudi na zadku. Pogled s strani razkriva moderniziran 
profil fastbacka, medtem ko interier reinterpretira vozno izkušnjo za 
samovozeča vozila prihodnosti.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Hyundai 45 EV Concept

Hyundai z najnovejšim konceptnim modelom prikazuje svojo bodočo 
oblikovno smer za področje električnih vozil, a se pri tem za inspiracijo 

obrača nazaj v preteklost.
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Letošnji avtomobilski salon v Frankfurtu 
(IAA), ki sega več kot stoletje v zgodovino, 

je potekal v času vedno večjega pritiska 
regulatorjev k strogim predpisom glede 
emisij CO2 v želji zmanjšanja negativnih 
vplivov cestnega transporta na okolje, 

kar je bilo več kot očitno ob pogledu na 
najnovejšo razstavljeno pločevino.

Elektrika je 
prihodnost

IAA 2019
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Enega najpomembnejših 
dogodkov na avtomobilskem 
koledarju so tako dominirale 
trajnostne rešitve za prihodnost 

mobilnosti, s čimer se sicer IAA 2019 ni 
precej razlikoval od ključnih avtosalonov 
v zadnjih letih. Za razliko od teh pa 
proizvajalci na ogled niso postavili le 
futurističnih konceptov, ki ne bodo 
nikoli dobili zelene luči za proizvodnjo, 
temveč serijske avtomobile z električnim 
pogonom, ki jih lahko v prodajnih salonih 
pričakujemo v naslednjih 6 do 12 mesecih.
Izmed teh naj kot prvega omenim ID.3, 
Volkswagnov prvi model iz povsem 
električne družine ID., saj gre za enega 
najbolj zanimivih brezemisijskih 
avtomobilov na trgu, ki ne bo na voljo 
le premožnim. Zaradi simpatičnega 
dizajna, visokega dosega ter predvsem 
ugodne začetne cene – pod 30.000 evri, 
bo množicam omogočil preprost prehod 
na električno mobilnost, Volkswagnu pa 
pozicioniranje kot eden ključnih igralcev 
na trgu električnih vozil. Na povprečnega 

kupca ciljajo tudi pri Oplu s šesto 
generacijo Corse, ki so jo Nemci 37 let 
po svetovni premieri elektrificirali, in 
pri Hondi, ki je po razkritju simpatične 
študije majcenega mestnega električarja 
sedaj pokazala tudi različico Honda E, ki 
odhaja v proizvodnjo. Poleg navdušujočih 
baterijskih električnih vozil z realno 
prihodnostjo smo si ogledovali tudi malo 
morje hibridov izpod rok Škode, Seata in 
Forda, s katerimi tradicionalni proizvajalci 
vstopajo v trajnostno prihodnost. 
Bienalna prireditev, ki je potekala 
od 12. do 22. septembra, je kakopak 
postregla tudi z zelenimi vozili za kupce z 
globokimi žepi, izmed katerih je izstopal 
atraktivni Taycan, znanilec nove dobe 
Porscheja, ki ocenjuje, da bo do leta 2025 
kar polovica njihovih novih avtomobilov 
hibridov ali 100% električarjev. Ključni 
temi elektrifikacije je prav tako podlegel 
Lamborghini, saj je luč sveta ugledal 
njihov prvi hibrid z imenom Sián, ki se je 
na račun norih 819 konjskih moči uveljavil 
tudi kot najmočnejši predstavnik znamke 
od njene ustanovitve leta 1963.
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Poleg omenjenih serijskih vozil so proizvajalci razkazali 
tudi svoje vizije za prihodnja desetletja; inovator 
avtomobila je s spektakularno študijo Vision EQS, ki 
napoveduje novo električno vozilo v luksuznem razredu, 
brez besed pustil kar nekaj obiskovalcev, medtem ko 
je njegov glavni konkurent BMW v središče postavil 
koncept Vision M Next in hkrati naznanil, da si je zadal 
cilj, do konca leta 2021 imeti na svetovnih cestah kar 
milijon elektrificiranih vozil. Pri Audiju so šli v drugo 
smer in predstavili električnega off-roaderja AI:TRAIL 
quattro, ki združuje zmožnosti avtomatizirane vožnje z 
vrhunskimi terenskimi zmogljivostmi. Vožnjo brez emisij 
na hoduljah je prikazal še Seatov športni podaljšek Cupra 
s konceptnežem Tavascan, ki je tako kot ID.3 baziran na 
novi plaftormi MEB skupine Volkswagen.
Kljub povedanemu pa je precej velika množica obkrožala 
tudi vozila s konvencionalnim pogonom, izmed katerih 
je najbolj sijal težko pričakovani Defender, ki so ga pri 

Land Roverju po štirih letih oživili za vse avanturiste, ki 
si želijo robustnega in vzdržljivega terenca, zmožnega 
obvladovanja ekstremnih situacij. Ljubitelje bencinskih 
hlapov sta medtem navdušila Audijeva vročekrvna 
limuzina RS7 Sportback, ki razpolaga z nič kaj skromnimi 
600 poniji, in Porschejev Macan Turbo, ki pod pokrovom 
skriva 434 konjskih moči in tako predstavlja vrh ponudbe 
križancev iz Stuttgarta.
Če potegnemo črto, lahko zatrdimo, da je 68. mednarodni 
avtomobilski salon v Frankfurtu obiskovalcem ponudil 
številne produkte, ki spreminjajo pravila igre in nakazujejo, 
v katero smer se premika avtomobilska industrija, kljub 
temu da se je kar 23 velikih akterjev (vključno s skupino 
FCA, Toyoto, Citroënom, z Mazdo, Volvom in Nissanom) 
odločilo, da bodo razstavljanje v nemškem velemestu 
raje preskočili.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

“Dedek vozi i10, mama i20,
jaz pa Tucsona.“

Luka Vavtar, Murska Sobota

Kona 
150 eur/mesec

Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri pooblaščenih 
prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi goriva in emisijah CO2 so na voljo na www.hyundai.si., * Kupci ste v raziskavi QUDAL (QUality meDAL) 
terenskim vozilom Hyundai podelili priznanje NAJVIŠJA RAVEN KAKOVOSTI NA SLOVENSKEM TRGU. Vir: http://www.qudal.com/SLOVENIA-461PD93.

HYUNDAI i30 1,4 Trend Reprezentativni primer izračuna za Hyundai i30 1.4 Trend:  • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 14.580 • lastna udeležba (polog): € 4.500,00 • 
znesek financiranja: € 10.080,00 • število obrokov: 84 • mesečni obrok: € 120,00 • stroški odobritve: € 145,80  • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 10.225,80 • letna obrestna mera: 0,00%, - fiks-na • efektivna 
obrestna mera: 0,413 % na dan 26.08.2019. Pogoj za koriščenje ugodnosti po tej akciji je veljavno sklenjena leasing pogodba s Summit Leasing Slovenija d.o.o.. / HYUNDAI TUCSON 1,6 GDi Trend Reprezentativni primer 
izračuna za Hyundai Tucson 1.6 GDi Trend:  • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 20.210 • lastna udeležba (polog): € 5.930,00 • znesek financiranja: € 14.280,00 • število 
obrokov: 84 • mesečni obrok: € 170,00 • stroški odobritve: € 202,10  • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 14.482,10 • letna obrestna mera: 0,00%, - fiks-na • efektivna obrestna mera: 0,404 % na dan 26.08.2019. 
Pogoj za koriščenje ugodnosti po tej akciji je veljavno sklenjena leasing pogodba s Summit Leasing Slovenija d.o.o.. / HYUNDAI Kona 1,0 T-GDi Trend Reprezentativni primer izračuna za Hyundai Kona 1.0 T-GDi Trend:  
• vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 15.450 • lastna udeležba (polog):€ 4.512,94 • znesek financiranja: € 10.937,06 • število obrokov: 84 • mesečni obrok: € 150,00 • stroški 
odobritve: € 154,50  • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 12.754,50 • letna obrestna mera: 4,1 %, izračun temelji na osnovi trenutnega indeksa obresti: 3 mesečni Euribor • efektivna obrestna mera: 4,616 % na 
dan 26.08.2019. Pogoj za koriščenje ugodnosti po tej akciji je veljavno sklenjena leasing pogodba s Summit Leasing Slovenija d.o.o..

Povprečna poraba goriva: 3,8 - 8,5 l/100 km, emisije CO2: 99 - 179 g/km. 

i30
120 eur/mesec

Tucson
170 eur/mesec

Hyundai SUV. Št. 1 po mnenju Slovencev!

Brez 

skritih 

stroškov!

Brez 

skritih 

stroškov! Brez 

obresti!
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Test: Ford Mustang GT 5.0 V8 Fastback

legendarne
ameriske misice

Čeprav ni tako 
agilen kot 

Porsche 911 in 
niti približno 

tako prestižen 
kot Mercedes, 

ima Mustang 
nekaj, kar večini 

novodobnih 
avtomobilov 
manjka, in to 

je karakter. Je 
brezkompromisno 

avto z dušo, 
avto, katerega je 

potrebno znati 
voziti in tudi 

krotiti.



Zato je Mustang z razlogom najbolj popularen 
športni avtomobil na svetu. Ima pač druge čare, 
ki te po svoje povsem prevzamejo, le možnost 
mu moraš dati. Enostavno ima karizmo in tisti 

uau faktor, tako ob pogledu nanj, kot tudi med samo 
vožnjo, pa čeprav niti približno ni vozniško tako dober 
kot drugi evropski športni avtomobili. Že samo parkiran 
na parkirišču je kot po tekočem traku privabljal poglede 
mimoidočih, ogromno je bilo tudi mladine, ki je že od 
daleč z navdušenjem kričala »mustaaang, mustaaang« 
in se silovito podala v dir proti rumeno-oranžni pošasti 
(ne morem se odločiti, ali je rumene ali oranžne barve) 
in jo začela z navdušenjem fotografirati. In tudi starejši 
možakarji so z veseljem pristopili in si Mustanga ogledali 

a ko enkrat dobiš občutek na gasu, je vse skupaj 
lažje. Seveda pa v načinu Sport ali Race, ob 
polnem plinu in zveznem naraščanju hitrosti, 
menjalnik pokaže malce več življenja. Po drugi 
strani pa, če ga voznik preseneti in kar naenkrat 
odločno pohodi stopalko za plin, menjalnik 
silovito vrže kar nekaj prestav nižje, včasih celo 
izbere napačno, in se potem še ob pospeševanju 
lovi z izbiro tiste prave optimalne prestave, kar 
zna biti malce moteče.
Avtomobil ima tolikšno zalogo moči, da 
pravzaprav z mesta speljuje kar v drugi prestavi, 
pri hitrosti 50 km/h pa pelje že v šesti. Do stotice 
pospeši v 4,3 sekunde, dvestotico pa doseže tako 

pobliže in še sami prosili ženo, da stisne še eno fotko za 
spomin. Ne spomnim se, kdaj bi kakšen testni avtomobil 
požel toliko zanimanja, navdušenja in odobravanja 
kot tale legendarni Mustang. Enostavno ima karizmo. 
Seveda je pač silhueta tista, ki ga dela prepoznavnega, 
dolg pokrov motorja kot ponedeljek, široki, mišičasti 
boki, majhna stranska stekla, nizko težišče. Linije so ostre 
in markantne. Kombinacija rumene karoserije s črnimi 
platišči in črno masko je zgolj pika na i.
Srce tega Mustanga je seveda velikanski, 5-litrski 
osemvaljnik, ki na zadnja kolesa pošilja 450 konjskih 
moči in preko 500 Nm navora, vse skupaj pa uravnava 
kar 10-stopenjski samodejni menjalnik. Slednji ni najbolj 
hiter ob počasnejši vožnji in zna cukniti na vsake toliko, 
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posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

osemvaljni, vrstni, bencinski
5.038 ccm
331 kW (450 KM)
529 Nm pri 7.000 vrt./min.
10-stopenjski samodejni
4,3 s (0-100 km/h)
249 km/h

15,0 l/100 km
258 g/km
4.794 / 1.916 / 1.381 mm
1.831 kg
59 l
408 l
78.100 EUR 

Tehnični podatki

hitro in varno, da je že kar smešno. Občutek pri takšni 
hitrosti v kabini Mustanga, v objemu mišičaste karoserije, 
je pravzaprav tak, kot da bi se peljal 130 km/h, pri 130 
km/h pa je občutek, kot da bi se cjazil 60 km/h. Da gre za 
pravega Mustanga, bodo mimoidoči lahko spoznali po 
znački GT na zadku in štirih izpušnih ceveh. Gromenje 
iz njih je tako močno, da so Mustangu namenili celo 
program Silent Mode, ki zaduši auspuhe in tako poskrbi, 
da bodo sosedje lahko v miru spili jutranjo kavico.

Notranjost? Delovno okolje v Mustangu ostaja tipično 
ameriško. Veliki zračniki, velik volan, veliko fizičnih stikal, 
velikih gumbov in velika usnjena fotelja. Posodobili so 
tudi merilnike, ti so po novem digitalni. Mustang seveda 
ostaja žejen sopotnik, včasih zna z lahkoto popiti tudi 
preko 20 litrov na sto. Legenda preko sebe pač ne more, 
niti ne želi.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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BREZZRCALNI FOTOAPARATI Z NAJHITREJŠIM SAMODEJNIM OSTRENJEM NA SVETU*

Ujemite ultimativne fotografske trenutke z novimi Sony fotoaparati, ki se ponašajo z najhitrejšim sistemom 
samodejnega ostrenja s hitrostjo 0,02 sekunde. Sledenje v realnem času in sprotno samodejno ostrenje  

oči tudi, če se subjekt, ki ga portretirate premika. Tehnologije razvite za  polnega formata  
fotoaparatov omogočajo fotografiranje na visoki ravni kadar koli in kjer koli.

Nepremagljivo hitri

PREDSTAVLJAMO NOVE SONY FOTOAPARATE ,  & 

Odkrijte več na: www.sony.si

EISA INOVACIJA S PODROČJA 
FOTOGRAFIJE 2019–2020 

Sony samodejno ostrenje oči v realnem 
času ‘Real-time Eye AF’ 

* Na podlagi Sonyjeve raziskave, notranje meritve, skladne s smernicami CIPA, z nameščeno lečo E 18-135 mm 
F3.5-5.6 OSS, pred vklopom AF in iskalo, ki ga uporabljate. 
‘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.

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

A+S oktober2019.indd   93 2. 10. 2019   09:45:07



Te
st

: R
an

g
e 

Ro
ve

r 
Ev

o
q

ue
 D

18
0 

A
W

D
 F

ir
st

 E
d

iti
o

n

novi evoque
po vzoru velarja

Oblikovno so Britanci zadeli žebljico na glavico že v prvo, zato korenitih 
sprememb ni, po drugi strani pa je predrugačeno oziroma posodobljeno 
pravzaprav vse. Novega Evoquea je najlažje opisati kot pomanjšanega Velarja.

58  Avto+šport

Po njem je povzel tudi skrite kljuke v karoseriji in 
bakrene okrasne elemente v paketu R-Dynamic, 
s katerim je bil testnik tudi opremljen. Mere 
so v primerjavi s prvo generacijo ostale skoraj 

nespremenjene, zato ostaja eden izmed najbolj 
kompaktnih na trgu, a kljub temu še vedno dovolj 
prostoren. K športno zapeljivemu videzu prispevajo velika 
20-palčna platišča, športni dodatki paketa R-Dynamic, 
zatemnjena stekla, črni stebrički in črna streha. Svoje 
seveda dodajo tudi polni LED matrični žarometi spredaj 
in minimalistična 3D grafika žarometov zadaj.
Na račun padajoče strehe, ki Evoqueu doda še športno 
kupejevski pridih, je malce manj prostora za glave 
potnikov na zadnji klopi, pa tudi preglednost v vzvratnem 
ogledalu ni najboljša. Tega so se inženirji očitno zavedali 
in so zato zadaj pod anteno vgradili posebno kamero, 
ki projicira živo sliko s širokim in preglednim kotom 
dogajanja za avtomobilom direktno na vzvratno 
ogledalo, ki v tem primeru tako postane digitalno. Poleg 
digitalnega vzvratnega ogledala v kabini najdemo še tri 
digitalne ekrane. Drugi se nahaja za volanskim obročem 
in zamenjuje klasične analogne merilnike in nudi številne 
možnosti prilagoditve glede samega prikaza in teme, 
preostala dva ekrana pa se nahajata na osrednjem delu 
armature. Zgornji je seveda glavni in nudi več funkcij, od 
prikaza multimedije in navigacije do nastavitev vozila itn., 
medtem ko spodnji ekran spreminja grafiko in lahko služi 
izbiri voznih progamov, upravljanju z radijem oziroma 
upravljanju z mobilnim telefonom in z njim povezanimi 
funkcijami. Oba ekrana sta med sabo logično povezana 
in se lepo dopolnjujeta, le njuno delovanje zna občasno 
imeti malce zamika.
V Evoqueu smo imeli na voljo tudi možnost brezžičnega 
polnjenja mobilnega telefona, pa projekcijski zaslon, 
odlično prostorsko ozvočenje Meridian, veliko strešno 
panoramsko okno, da o udobnih, usnjenih sedežih v 
črno-beli kombinaciji ne izgubljam besed. Načeloma 
je tudi odlagalnih mest dovolj, a le tistih skritih, pod 
osrednjo konzolo in med sedežema, manjka kakšen 
povsem priročen.
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Kljub temu da gre v osnovi sicer za mestni, urbani 
avtomobil, je Evoque v skladu z tradicijo svoje 
znamke pripravljen tudi na kakšen resnejši teren 
(v mejah normale). Tako je v takšni motorizaciji, 
z 2,2-litrskim turbo dizlom in s 180 konjiči pod 
havbo, štirikolesni pogon serijski, terenska vožnja 
pa na račun sistemov za nadzor hitrosti pri spustu, 
s speljevanjem na podlagi s slabim oprijemom in 
samodejnim uravnavanjem hitrosti pri plezanju 
navkreber, dokaj nezahtevna, pri čemer vozniku 
pomaga še sistem kamer s 360-stopinjskim 
pregledom okolice. Evoque lahko brede tudi po 
do 60 centimetrov visoki vodi.
Na voljo je sicer še šibkejši pogonski sklop, z 
ročnim menjalnikom in s pogonom na prednji 
kolesi. Takšno izbiro toplo odsvetujem, ker je že 
180 KM ravno dovolj za silo. Evoque namreč ni 
najlažji, prazen tehta skoraj polni dve toni. Na 
izbiro pa je seveda še 240-konjski dizel, za katerega 
menim, da bi bila tista prava izbira. V kombinaciji s 
180-konjskim motorjem in štirikolesnim pogonom, 
je serijski tudi samodejni menjalnik. Slednji je ZF-
ov produkt in ima kar devet prestav. Cena? Vsemu 
zgoraj naštetemu primerna in ta ni nič manjša od 
73 tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

motor
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menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

emisije CO2
mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.999 ccm
132 kW (180 KM)
430 Nm pri 1.750 vrt./min.
9-stopenjski samodejni
9,3 s (0-100 km/h)
205 km/h
9,0 l/100 km
145 g/km
4.371 / 2.100 / 1.649 mm
1.891 kg
54 l
472 l
74.700 EUR 

Tehnični podatki
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Test: BMW Z4 M40i

V želji, da BMW obudi serijo Z4, in v želji, da Toyota obudi legendarno Supro, 
sta se znamki odločili za sodelovanje in skupaj skreirali osnovo, le da Bavarci na 
njej ponujajo dvosedežnega roadsterja, Japonci pa dvosedežnega kupeja.

OBUDITEV BAVARSKEGA
ROADSTERJA
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Arhitekturno zasnovo in drobovje si novi 
Z4 torej deli s Toyotino Supro. To pomeni, 
da so Japonci in Bavarci združili moči in 
tako zmanjšali stroške razvoja, izdelave in 

proizvodnje. To pomeni, da oba avtomobila uporabljata 
enak pogonski sklop, gre za štiri- in šestvaljne motorje, 
ki razvijajo do 340 KM in 500 Nm navora, moč pa se 
prenaša na zadnji kolesi pod taktirko izredno hitrega 

Pri takšnem roadsterju je seveda poleg vetra v laseh ob 
prijetnih večernih temperaturah izredno pomemben 
tudi zvok, ki prihaja iz izpušnega sistema, saj ravno 
ta v veliki meri vozniku riše nasmešek na obraz. Zato 
poskrbi način sport, ki dodatno odpre lopute v izpuhih 
in ob vsakem prestavljanju ali zaviranju oddaja glasen, 
ropotajoč športen zvok. V osnovi je seveda za pristno 
roadster izkušnjo zaslužno športno podvozje M, nizko 

osemstopenjskega samodejnega menjalnika. Vseeno 
naj bi Toyota imela nižjo težo avtomobila, kar posledično 
pomeni boljšo vodljivost avtomobila in še boljši 
pospešek. Z4 se v različici M40i, kakršno smo imeli 
na testu, do stotice izstreli v 4,6 sekundah in doseže 
elektronsko omejeno najvišjo hitrost 250 km/h. Na voljo 
so tudi šibkejše izvedenke 20i in 30i, a bo M40i na koncu 
koncev edina prava izbira.

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

šestvaljni, vrstni, bencinski
2.998 ccm
250 kW (340 KM)
500 Nm pri 1.600 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
4,5 s (0-100 km/h)
250 km/h

11,0 l/100 km
191 g/km
4.324  / 1.864 / 1.304 mm
1.610 kg
52 l
281 l
81.046 EUR 

64  Avto+šport

Notranjost je v 
skladu z BMW-

jevim novim 
oblikovanjem, 

ki so ga prejeli 
vsi modeli v letu 

2019. Materiali 
v kabini so na 

visokem nivoju, 
kot se za 

znamko spodobi. 

Tehnični podatki

težišče in izbira pravega motorja v nosu, ki poskrbijo skupaj s 
podvozjem za odlične vozne lastnosti.
Dinamična vožnja je Z4 tako pisana na kožo, še toliko bolj, 
če pot vodi čez ovinkasto regionalno cesto, kjer Z4 močno 
zagrize v vsak ovinek in ga z lahkoto tudi spelje, pri čemer 
se je treba ob vključeni elektroniki močno potruditi, da 
zadek zapleše. Seveda gre vse skupaj lažje na pošrek, če vsa 
elektronska pomagala voznik enostavno izklopi, pa še takrat 
se bo verjetno skrita elektronika vmešala, ko bo zaznala, da se 
avtomobil nevarno približuje meji fizike.
Z novo generacijo se je vrnila tudi platnena streha, ki omogoča 
odpiranje in zapiranje med vožnjo do hitrosti 50 kilometrov 
na uro. Velik plus takšne strehe je, da tudi ko je spuščena, 
ne zavzame dodatnega prostora v prtljažniku, temveč je 
pospravljena v posebej prilagojenem prostoru. V prtljažniku 
je tako vedno na voljo 281 litrov prostornine, kar se je izkazalo 
za zadostno, manjši prostor za manjše stvari pa se nahaja tudi 
za sedežema v kabini. Notranjost je sicer v skladu z BMW-
jevim novim oblikovanjem, ki so ga prejeli vsi modeli v letu 
2019. V ospredju so tako digitalni merilniki, s sicer nekoliko 
zadržano podobo in funkcionalnostjo, novi sta oblika in 
integracija osrednjega ekrana z najnovejšim vmesnikom na 
dotik, prenovljena je tudi medsedežna konzola in vsa stikala 
na njej, vključno s prestavno ročico. Sicer so materiali v kabini 
po izdelavi in na dotik na visokem nivoju, kot se za znamko 
spodobi. Seveda ne manjkajo niti najnovejša varnostno-
asistenčna pomagala in drugi dodatki, ki se znajdejo na 
seznamu doplačil v vrednosti dobrih 10 tisočakov.
Rdeči barvi karoserije se lepo podajo tudi črni elementi, kot 
so maska, platišča, zračniki in zadnji difuzor, za lep kontrast pa 
poskrbi v svetlo usnje oblečena notranjost. Za takšen uživaški 
paket zgoraj brez boste morali odšteti 81 tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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novi
motorji
in
nekaj
tehnike
za
pionirja

Qashqai se je v avtomobilsko zgodovino že zapisal kot pionir, ki je 
povsem na novo odprl segment, za katerega si verjetno prav nihče 
ni predstavljal, da bo tako močno zasvojil kupce po vsem svetu.

Test: Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 2WD Tekna
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Novi štirivaljnik je na voljo v dveh konfiguracijah, in sicer 
v 103- in 117-kilovatni. Mi smo preizkusili močnejšo, 
torej 160-konjsko, v navezi z novim sedemstopenjskim 
samodejnim menjalnikom z dvojno sklopko, ki 
zamenjuje brezstopenjskega Xtronica. Pogon je v tem 
primeru speljan na prednji kolesi in v kombinaciji s tem 
motorjem ni mogoče izbrati štirikolesnega pogona. 
Slednji je rezerviran zgolj za dizelsko različico, kakor tudi 
paket ProPilot s sistemom za polavtonomno vožnjo.
1,3-litrski turbobencinar je izredno prožen in nudi 
več navora že v nižjih vrtljajih, zato ga v startu ni treba 
pretirano preganjati, tudi pospešuje zelo zvezno in pri 
tem menjalnik nemoteno in tekoče opravlja svoje delo. 
Pri Nissanu obljubljajo tudi nizko porabo, mi smo na testu 
sicer zabeležili povprečno porabo slabih osem litrov.
Testno vozilo je bilo opremljeno s paketom Tekna, ki sicer 
ne poskrbi za popolno opremljenost, a na njegov račun 
vseeno dobite veliko mero dodatne opreme, vključno 
z atraktivnimi 19-palčnimi litimi platišči. Na seznamu 
dodatne opreme najdemo še ogrevane usnjene sedeže, 
navigacijo, tempomat in nekaj varnostnih pomagal.
Takole opremljena kombinacija, se pravi z novim 
močnejšim turbobencinarjem, s samodejnim 
menjalnikom in s paketom Tekna, bo hitro dosegla ceno 
30 tisočakov. A pri Nissanu ponujajo tudi lep popust, 
tako da se končna cena spusti globoko pod mejo 30 
tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Qashqai je tako eden izmed prodajno 
najuspešnejših križancev, ki so na sceni že 
več kot deset let. V svojo drugo generacijo 
je zapeljal leta 2013. Lansko leto je prejel 

tudi prvo pomladitev, ki ga ohranja v stiku s številno 
konkurenco, svojo življenjsko dobo pa si trenutno 
podaljšuje s posodobljeno motorno paleto, z novim 
menjalnikom in z nadgrajenim sistemom infotainment.
V pozabo tako odhajata 1,2- in 1,6-litrski bencinski motor, 
katera zamenjuje novi 1,3-litrski turbobencinar, ki je 
nastal v navezi Renault-Nissan-Mercedes in smo ga že 
imeli možnost preizkusiti v Mercedesovem razredu A. 

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

emisije CO2
mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.332 ccm
117 kW (160 KM)
270 Nm pri 2.000 vrt./min.
7-stopenjski samodejni
9,9 s (0-100 km/h)
183 km/h
7,5 l/100 km
131 g/km
4.394  / 1.806 / 1.590 mm
1.445 kg
55 l
430 l
30.310 EUR 

Tehnični podatki
Iz ljubezni do dobre hrane, kakovostnih sestavin in ustvarjanja doživetij za goste, je 

pred šestimi leti zaživela Restavracija Bežigrajski dvor, ki bo navdušila ljubitelje slastnih 
italijanskih pašt, sočnih ameriških burgerjev in vrhunskih avstralskih zorjenih steakov.

Restavracija in pizzeria Bežigrajski dvor
Dunajska cesta 56, Ljubljana

0591 37 584
www.bezigrajskidvor.si
Odprto: pon-pet 9-22
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Test: Hyundai Kona EV 64 kWh Impression

ELEKTRIČAR Z 
DOSEGOM BENCINARJA
Hyundai se je v zadnjih letih na avtomobilskem trgu s svojimi modeli 
dobro povzpel na prodajni lestvici, nadvse uspešno pa se je podal tudi v 
elektrifikacijske vode z električno družino Ioniq, še bolj uspešno zgodbo pa 
bo kot kaže spisal z električno Kono.
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motor
kapaciteta baterije

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba
doseg

mere
teža

prtljažni prostor
cena vozila

električni
64 kWh
150 kW (204 KM)
395 Nm pri 1.000 vrt./min.
1-stopenjski samodejni
7,6 s (0-100 km/h)
167 km/h
16 kWh/100 km
449 km
4.180  / 1.800 / 1.570 mm
1.760 kg
332 l
46.840 EUR (brez subvencije)

Tehnični podatki
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Ker je avtomobilski svet v zadnjih 10 letih 
absolutno preplavila SUV-manija in tovarne vse 
več energije in denarja vlagajo v elektrificirane 
modele, so pri Hyundaju izračunali, da je 1+1=2, 

in tako na trg poslali električnega križanca manjšega 
razreda, Kono Electric, ki se je izkazala za enega izmed 
najboljših in cenovno dostopnih električnih avtomobilov.
Je pa ena stvar, pa katerem električna Kona izstopa in 
na tem področju praktično nima konkurence, in to je 
električni doseg. Pravijo, da lahko Kona po ciklu WLTP v 
idealnih razmerah z enim polnjenjem prevozi približno 
480 kilometrov, ampak takšnih razmer v realnem svetu 
praktično ni. Pa vseeno, ob vklopljeni klimi, zračenju, 
radiu, gretju, miksu počasne in dinamične vožnje, 
avtoceste in mestne vožnje, je realen in resničen doseg 
električne Kone preko 300 kilometrov, kar trenutno ne 
zmore noben primerljiv konkurent.
Do sedaj je praksa nakazovala na to, da smo prav v 
vsakem električnem avtomobilu neprestano pogledovali 
proti preostanku dosega, in koliko % baterije imamo še 
na voljo, in tudi v Koni ni bilo nič drugače. Drugače je 
bilo edino to, da doseg praktično sploh ni padal, ampak 
se je lep čas z lepo vožnjo celo povečeval. In tudi pri 
hitri, dinamični vožnji, se je 64 kWh baterija držala 
izredno dobro in pokazala, da je zmožna Kono pripeljati 
tako daleč, kamor preostali električarji brez vsaj enega 
dodatnega popolnega polnjenja ne zmorejo.
Avto ima v prid boljši aerodinamiki povsem zaprto 
prednjo masko in skupaj s 17-palčnimi aerodinamičnimi 
platišči deluje sila futuristično. Po teh dveh elementih 
se električna Kona tudi najbolj razlikuje od običajne. 
Baterijski sklop se razteza čez celotno dno karoserije 
in tehta skoraj pol tone in je tako od bencinsko gnane 
različice težja za dobrih 100 kilogramov. A kljub temu 
je sama teža pri električni Koni veliko bolje razporejena 
vzdolž celega  avtomobila, pri čemer je nižje tudi 
težišče. Vožnja je tako kljub večji masi, na račun izredno 
zmogljivega elektromotorja, ki na prednji kolesi pošilja 
kar 204 konjske moči, izredno lahkotna in lahko tudi 
sila dinamična. Speljevati je treba nežno in z občutkom, 
ker se prednji kolesi radi hitro zavrtita v prazno, ko jima 
voznik pošlje vseh 395 Nm navora naenkrat. Zato bi v 
tem primeru gotovo bilo bolje, če bi se moč prenašala 
na vsa štiri kolesa in avtomobil bi veliko bolj zvezno in 
stabilno pospeševal. Voznik lahko tudi preko obvolanskih 
ročic, ki so ponavadi namenjene prestavljanju, upravlja 
z rekuperacijo elektrodinamične zavore in tako zavorno 
energijo pretvarja v električno. Na voljo so mu tri stopnje 
delovanja.
V notranjosti je ambient popolnoma samosvoj in nima 
skoraj nič skupnega s klasično Kono. Tu tako izstopa 
osrednja konzola, ki je močno dvignjena in tako dodatno 
približana vozniku, pod njo pa je še dodaten odlagalni 
prostor. Namesto prestavne ročice so na konzoli tipke D, 
P, N, R, malo nižje pa so še stikala za električno zavoro, 

vozne programe, gretje sedežev in volana. Bogata 
oprema Impression prinaša še digitalne merilnike, 
projekcijski zaslon, 8-palčni ekran z navigacijo in tudi lep 
nabor asistenčnih sistemov.
Pod črto, prodajni adut električne Kone sta velik doseg in 
zmogljiv pogonski sklop, kateremu niso dorasli tudi večji 
konkurenti, dodaten plus pa bo večini seveda tudi ta, da 
je oblikovan v skladu s trendi mestnih terencev.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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La Dolce Vita

Sladko življenje in epikurejski življenjski stil uteleša najnovejši luksuzni gliser 
izpod rok Rive, ene svetovno najbolj cenjenih navtičnih znamk, ki velikega 
poudarka ne daje zgolj na estetsko izčiščenost zunanjega dizajna in prefinjenost 
notranjih materialov, ampak tudi na vrhunsko zmogljivost svojih plovil.

Riva Dolceriva
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Na nedavnem canskem festivalu plovil je 
skupina Ferretti svetu pokazala svoje znanje 
in dosežke, saj je v mondenem francoskem 
zalivu predstavila floto 26 plovil, vključno 

s šestimi novostmi, izmed katerih je izstopala nova 
Dolceriva, luksuzni športni cruiser, popoln za vznemirljiv 
dan na vodi.
Skoraj 15 metrov dolga navtična lepotica se zgleduje po 

primerjavi s 56' Rivale nova Dolceriva ne ponuja blazin 
za sončenje na premcu, toda to nadoknadi z inovativno 
razširitvijo telesca ob krmi, s katero so oblikovalci ustvarili 
prostor za še dve veliki blazini; skupno bodo torej lahko 
v največjem udobju ležale štiri osebe, medtem ko se 
bodo sončnim žarkom lahko nastavljali tudi tisti, ki bodo 
zadnjice parkirali na dveh velikodušnih zofah, lociranih 
ob kokpitu.

leta 2017 lansirani sestri 56' Rivale, s katero si navkljub 
nekaj metrov manj deli dinamičen, a eleganten videz, ki ga 
ustvarja metalik siva, h kateri se odlično podajo moderni 
črni in jekleni poudarki, prelep tik ter pasica v odtenku 
znamkine značilne turkizne. K mogočni prezenci na 
vodi pripomorejo tudi velika zastekljena okna, ki tečejo 
vzdolž trupa, in edinstveno vetrobransko steklo, ki ščiti 
kokpit in hkrati zaključuje aerodinamični profil gliserja. V 

Pod palubo bo Rivina nova krasotica ponujala sofisticiran 
ambient, v katerem kraljujeta mahagonij in usnje v 
odtenku kremasto bele in karamelno rjave, za piko na 
i pa skrbijo detajli mornarsko modre. Čudovita igra 
barv in materialov tako ustvarja značilni podpis Rivinih 
interierjev.
Gosta se bosta lahko spočila v elegantni kabini z veliko 
naravne svetlobe, ki je opremljena s precizno dodelano 
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kopalnico, ob slabem vremenu pa se bosta lahko zleknila 
tudi na sedežno garnituro v salonu, medtem ko jima bo 
član posadke pripravil prigrizek v manjši ladijski kuhinji.
Nova odprta jahta bo zadovoljila tudi tiste, željne 
brzinske vožnje, saj jo poganja par zmogljivih motorjev 

Volvo s 1.000 KM, s pomočjo katerih bo Dolceriva rezala 
valove s hitrostjo vse do 40 vozlov.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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VELIČASTNA ZMAGA 
LECLERCA V 

MONZI

F1 - VN Italije
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Charles Leclerc je veliki 
zmagovalec letošnje 

dirke za Veliko nagrado 
Italije. V Monzi, svetišču 

za strastne italijanske 
navijače, si je pokoril vso 
konkurenco. Mercedesa 

je imel praktično vseh 
53 krogov na zadnjem 

krilcu, a je zdržal. Na 
koncu je bil Bottas drugi 

in Hamilton tretji.
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Daniel Ricciardo
Renault

Nico Hulkenberg
Renault

Alexander Albon
Red Bull Racing

7.

8.

9.

Charles Leclerc
Ferrari

Valtteri Bottas
Mercedes

Lewis Hamilton
Mercedes

Sergio Perez
Racing Point

Max Verstappen
Red Bull Racing

Antonio Giovinazzi
Alfa Romeo Racing

4. 

5.

6.

1. 

2.

3.

Rezultati VN Italije:

Enaindvajsetletni dirkač Ferrarija je odlično formo 
pokazal že na kvalifikacijah in četrtič dirko začel iz 
prvega štartnega mesta. Njegovo vodstvo ni bilo 
ogroženo, kljub temu da sta tudi oba Mercedesa 

dobro začela. Hamilton je vseskozi pritiskal na mladega 
Monačana, zaostanek nikoli ni bil večji kot sekundo 
in pol. Pri Mercedesu so poskušali vse, da bi Britancu 
uspelo priti pred dirkača Ferrarija. Pri menjavi gum so 
se odločili za mehkejšo različico in po postanku se je 
Hamilton hitro približal Leclercu. Sledilo je nekaj izredno 
napetih krogov. V triindvajsetem je prišlo do pravega 

obračuna med dirkačema Ferrarija in Mercedesa. Leclerc 
je s težavo obdržal vodstvo in pri tem Hamiltona izrinil 
na travo. Na srečo jo je dirkalnik Mercedesa odnesel brez 
posledic in Britanec je lahko ponovno začel lov. Ob tem 
naj omenimo, da si je Leclerc za svoj manever prislužil 
črno-belo zastavo, kar v dirkaškem žargonu pomeni 
zadnji opomin pred kaznijo.
Do novega spopada je prišlo le nekaj krogov kasneje, ko 
je napako v prvem zavoju napravil Leclerc. Hamilton je 
spet prišel ob bok Ferrarija s številko šestnajst, a mimo 
ni mogel. Ko je že kazalo, da se bo dvoboj nadaljeval 

do konca, je napako, prav tako v prvem zavoju, storil 
Hamilton in mimo njega je skočil tudi Bottas. Ta je 
hitro nadaljeval Britančevo poslanstvo in vršil pritisk na 
Leclerca, a ta je ostal zbran do konca in zasluženo osvojil 
drugo zmago v tednu dni. To je prva zmaga za Ferrari 
v Monzi po letu 2010, ko je črnega vranca na najvišjo 
stopničko pripeljal Fernando Alonso.
Vse bolj je jasno, da pri Ferrariju počasi, a vztrajno pobudo 
prevzema Charles Leclerc. Za Sebastianom Vettlom je 
katastrofalna dirka. Že na kvalifikacijah je zaostal tako za 
Leclercom kot tudi za Mercedesovim dvojcem. Na dirki je 

vozil na četrtem mestu, ko se je v Varianti Ascari zavrtel in 
se nepremišljeno vrnil na stezo tako, da je trčil v Strolla, ki 
je pripeljal mimo. Za to potezo si je prislužil 10-sekundno 
kazen v boksih in dirko končal na skromnem trinajstem 
mestu. Zanimivo je, da je podobno nekaj sekund zatem 
storil še Stroll, ki je na pesek spravil Gaslyja.
Dirka v Monzi je tudi tokrat pokazala, kaj Ferrari pomeni 
v Formuli 1. Nepregledne množice v rdečem so takoj 
po koncu dirke preplavile stezo. Na tribunah je vladalo 
pravo nogometno vzdušje. Zdi pa se, do so tifosi našli 
oziroma dobili novega junaka, Charlesa Leclerca. Ta je za 
še večje navdušenje poskrbel, ko je izjavo po koncu dirke 
povedal kar v italijanščini.
Letošnja dirka bo v dobrem spominu ostala tudi ekipi v 
rumenem. Moštvo Renaulta je doseglo izjemen uspeh, 
takoj za vodilno trojico sta namreč končala oba dirkača, 
Daniel Ricciardo četrti in Nico Hulkenberg peti. Bolj ali 
manj ponesrečena dirka pa je za Verstappnom, ki je 
sicer zaradi menjave motorja dirko začel iz zadnjega 
mesta, že v prvem zavoju oplazil ograjo, moral na 
menjavo sprednjega krilca in na koncu osvojil štiri točke 
za osmo mesto. Njegov moštveni kolega Alexander 
Albon je končal kot šesti, med Red Bulloma se je uvrstil 
Sergio Perez. Točki za deveto mesto je osvojil domačin 
Giovinazzi, zadnjo za deseto mesto pa je dobil Norris.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISCHamilton je vseskozi pritiskal na 

mladega Monačana, zaostanek 
nikoli ni bil večji kot sekundo in 
pol. Pri Mercedesu so poskušali 
vse, da bi Britancu uspelo priti 
pred dirkača Ferrarija. 
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VETTEL 
JUNAK DIRKE V 

SINGAPURJU

F1 - VN Singapurja

Nočna dirka v izjemni kulisi Singapurja je letos pripadla Nemcu Sebastianu 
Vettlu v Ferrariju. V soju luči je drugo mesto osvojil Charles Leclerc in s tem 
moštvu iz Marranella pomagal do prve dvojne zmage po dveh letih. Tretji je 
ciljno črto prevozil Max Verstappen z Red Bullom.
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Lewis Hamilton
Mercedes

Valtteri Bottas
Mercedes

Alexander Albon
Red Bull Racing

7.
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9.

Sebastian Vettel
Ferrari

Charles Leclerc
Ferrari

Max Verstappen
Red Bull Racing

Lando Norris
McLaren

Pierre Gasly
Scuderia Toro Rosso

Nico Hulkenberg
Renault

4. 

5.

6.

1. 

2.

3.

Rezultati VN Singapurja:

Sebastianu Vettlu je končno uspelo. V sezoni 
polni padcev in razočaranj se zdi, da je zmaga 
zanj prišla v pravem trenutku, kajti po dveh 
zaporednih zmagah njegovega moštvenega 

kolega je bil njegov položaj pri Ferrariju vse prej kot 
rožnat. Na verjetno najbolj za oči privlačni dirki Formule 
1 v sezoni je vstal kot feniks iz pepela. Štartal je šele iz 
tretjega mesta, pred njim sta dirko začela prav moštveni 
tekmec Leclerc in vodilni v prvenstvu Lewis Hamilton. 
Tudi v prvem delu dirke sta na čelu vozila Monačan na 

Še slabše se je godilo Hamiltonu. Njegov predlog, da gre 
na menjavo gum pred Leclercom, moštvo ni sprejelo, na 
stezi so ga pustili še nekaj krogov več z namenom, da 
bo imel ob koncu dirke bolj sveže gume in bo možnost 
za zmago večja. Britanec je tako iz boksov pripeljal 
za obema Ferrarijema, za Verstappnom ter tik pred 
Bottasom in Albonom. Mercedesova strategija se tokrat 
ni izšla. Dirka v Singapurju je le ulična in te imajo svoje 
zakonitosti. Verjetnost prihoda varnostnega avta je večja 
kot na klasičnih dirkah in v drugi polovici dirke je ta 
na stezo zapeljal kar trikrat. Najprej ob trčenju Russella 
in Grosjeana, nekaj krogov zatem ob okvari dirkalnika 
Pereza, zadnjič pa po trku med Räikkönenom in Kvjatom. 
Sledilo je deset krogov do konca, čas dirke pa se je bližal 
dvema urama, kolikor po pravilih lahko traja dirka. Vrstni 
red se med vodilnimi do konca ni spremenil. Vettel je kot 
zmagovalec dirko končal po 1 uri in 58 minutah. To je 
tretja zaporedna zmaga Ferrarija letos, ki z najnovejšimi 
posodobitvami očitno postaja pravi hit druge polovice 
sezone. Leclerc je z drugim mestom dopolnil popolni 
izkupiček rdečih. Red Bull si je pred začetkom dirkaškega 
vikenda obetal precej več kot tretje mesto Verstappna 
in šesto Albona. Še večji osmoljenci Singapur zapuščajo 
pri Mercedesu. Samo četrto mesto Hamiltona in peto 
Bottasa je veliko razočaranje za serijske svetovne prvake 

prvem mestu in Britanec na drugem. Vettel jima je sledil 
na tretjem mestu, za njim pa sta se zvrstila Verstappen 
kot četrti in Bottas kot peti.
Devetnajsti krog pa je odločilno vplival na nadaljevanje 
dirke pod reflektorji. Takrat sta istočasno v bokse zapeljala 
Vettel in Verstappen. Leclerc je na postanek zapeljal le 
krog kasneje in na presenečenje vseh prišel iz boksov 
za Vettlom. Tudi sam ni mogel verjeti, da je za Nemcem, 
in po radijski zvezi je nejevolno zahteval od moštva 
odgovore, kako je lahko prišlo do tega.

turbo ere. S sedmim mestom je lahko zadovoljen 
Lando Norris, dobro se je odrezal tudi Pierre Gasly, ki je 
osvojil osmo mesto. Dve točki je Renaultu pripeljal Nico 
Hulkenberg za deveto mesto, zadnji dobitnik točk pa 
je Antonio Giovinazzi, ki je na dirki nekaj krogov celo 
prevozil v vodstvu.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC
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Hamilton izkoristil 
Ferrarijeve 
zakulisne igre

Vodilni v prvenstvu, Britanec Lewis Hamilton, je zmagovalec Velike nagrade 
Rusije. Na stezi v Sočiju, ki poteka med objekti, zgrajenimi za olimpijske 
igre leta 2014, je Mercedesov uspeh dopolnil Valtteri Bottas. Tretje mesto je 
pripadlo Charlesu Leclercu v Ferrariju.
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A 
začetek dirke je obetal precej drugačen 
razplet. Bliskovito je iz tretjega štartnega 
mesta potegnil Sebastian Vettel, takoj prehitel 
Hamiltona in v prvem ovinku še vodilnega 

Leclerca. Očitno je bil dogovor v Ferrarijevem moštvu, da 
ob takem razpletu Vettel Leclerca spusti naprej in tako 
smo že v šestem krogu slišali po radijski zvezi sporočilo 
Monačanu, da ga bo Nemec spustil predse. In res so 
Vettlu že v naslednjem krogu naročili, naj spusti Leclerca 
naprej. A Vettel tega ni želel storiti, imel je odličen ritem, 
nizal je najhitrejše kroge enega za drugim in se je tako še 
bolj odlepil od Leclerca.
Nato so stvari v svoje roke ponovno vzeli na Ferrarijevem 
komandnem pultu in kot prvega v bokse na menjavo 
gum poklicali slabše uvrščenega dirkača, torej mladega, 
zmag željnega Monačana. Vodilnega Vettla so na stezi 
pustili s precej obrabljenimi gumami še štiri kroge in po 
postanku se je na stezo vrnil za Leclerca. V vodstvu se 
je znašel Hamilton, ki pa še ni bil na postankih v boksih. 
Nekaj trenutkov zatem je prišlo do popolnega preobrata. 
Vettlu je odpovedal dirkalnik, ustavil ga je na izletni coni 
in vodstvo dirke se je odločilo za virtualni varnostni avto. 
To so takoj izkoristili pri Mercedesu in v bokse poklicali 
tako Hamiltona kot tudi Bottasa. Britanec se je na stezo 
vrnil kot vodilni in vodstva do konca ni izpustil. Na 
drugem mestu se je nahajal Leclerc, tretji je bil Bottas. A 
čista dirka ni potekala dolgo, kajti po dveh krogih je na 
stezo zapeljal pravi varnostni avto zaradi nesreče Georga 
Russella. Pri Ferrariju so se odločili, da v bokse še enkrat 
pokličejo Leclerca in mu namestijo hitrejšo, mehkejšo 
različico gum, da bi lažje prehitel Mercedesa. A mu do 
konca dirke ni uspelo resno ogroziti Bottasa na drugem 

mestu, kaj šele Hamiltona za zmago.
Takoj za vodilno trojico sta dirko končala oba Red Bulla, 
Max Verstappen na četrtem mestu in Alexander Albon 
na petem, ob čemer naj povem, da je Albon dirko začel 
iz boksov. Šesti je dirko končal Carlos Sainz, sedmi je 
skozi cilj pripeljal Sergio Perez. Z osmim mestom je 
uspeh McLarna dopolnil Lando Norris. Do točk pa sta 
prišla še Kevin Magnussen s Haasom in Nico Hulkenberg 
z Renaultom. Omenimo še, da sta se prav druga dirkača 
Haasa in Renaulta, Grosjean in Ricciardo, skupaj z 
Giovinazzijem zapletla že v prvem krogu in dirke nista 
končala.

Do konca sezone ostaja še pet dirk, prednost Hamiltona 
pred Bottasom pa znaša že 73 točk. Charles Leclerc na 
tretjem mestu zaostaja za ogromnih 107 točk. Med 
moštvi prednost Mercedesa pred Ferrarijem znaša 162 
točk.
Formula 1 v nadaljevanju prihaja v deželo vzhajajočega 
sonca, na Japonsko, kjer je ta šport zelo priljubljen. Zelo 
priljubljena med dirkači pa je prav steza na Japonskem, 
legendarna Suzuka, kjer si Honda pred domačimi navijači 
in svojimi delavci želi zmage.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC
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Rezultati VN Rusije:

90  Avto+šport Avto+šport  91  



V Buriramu je na 
dirki za VN Tajske 
Marc Marquez 
zmagal pred Fabiom 
Quartararojem in 
obenem osvojil 
že osmi naslov 
svetovnega prvaka. 
Leta 2010 je slavil 
v razredu do 125 
kubičnih centimetrov, 
leta 2012 v razredu 
moto2 do 250 
kubičnih centimetrov, 
v letih 2013, 2014, 
2016, 2017, 2018 in 
sedaj še 2019 pa v 
kraljevem razredu 
MotoGP.

MotoGP - VN San Marina, 
Aragonije in Tajske
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Nepremagljivi 
Marquez 
se je 
vrnil



Po treh tednih premora se je v italijanskem Misanu 
odvijala 13. dirka sezone, le nekaj kilometrov 
od domačega kraja Valentina Rossija, Tavullie. 
Rossi je na tem dirkališču v svoji karieri zabeležil 

tri zmage (2008, 2009, 2014), a že lep čas ni okusil 
slave. Nazadnje mu je uspelo v Assnu junija leta 2017, 
zato bi bilo prvo mesto na domačih tleh pravi podvig. 
Vendar kljub izjemni navijaški podpori mu ni uspelo in 
kot sol na rano mu je z zmago na domačem dvorišču 
bolečino zadal Marc Marquez. Kvalifikacije je zaznamoval 
manjši incident v zadnjem krogu med zvezdnikoma 
Rossijem z Yamaho in Marquezom s Hondo, ki sta se 
po nekaj prehitevanjih dotaknila, sicer sta ostala na 
motorjih, a je med njima že na stezi prišlo do manj 
prijazne izmenjave kretenj. Marquez je zaradi zapleta 
v kvalifikacijah ostal brez zadnjega hitrega kroga, zato 
je na nedeljski dirki moral startati šele s petega mesta. 
Na koncu je kvalifikacije dobil Maverick Viñales pred 
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Polom Espargarojem in Fabiom Quartararojem. Viñales 
je na nedeljski dirki po startu zadržal vodstvo, a sta se 
mimo njega hitro prebila Quartararo in Marquez in nato 
narekovala ritem dirke vse do konca. Quartararo je bil v 
vodstvu večji del dirke, Marquez pa mu je vseskozi tesno 
sledil in odločitev o zmagovalcu je padla v zadnjem 
krogu. Španec se je v zadnjem krogu prebil v vodstvo 
in zmagal, ter dejal, da ga je sobotni incident z velikim 
konkurentom Valentinom Rossijem v kvalifikacijah 
podžgal ter dodatno motiviral. Za Španca je zmaga v 
Misanu pomenila dvojno zadoščenje, prekinil je niz slabih 
končnic, potem ko je prejšnji dve preizkušnji izgubil po 
hudih bitkah v zadnjem krogu, v Avstriji ga je premagal 
Andrea Dovizioso, v Veliki Britaniji Alex Rins, za nameček 
pa je slavil pred italijanskimi navijači. Quartararo je bil 
drugi, čeprav je bil na dobri poti do svoje prve zmage 
v razredu motoGP, tretji je bil Viñales in četrti Rossi s 
precejšnjim zaostankom (+12.660). 
Valentino Rossi bi lahko Marquezu vrnil na španskih 
tleh že na naslednji dirki za VN Aragonije, pa mu več 
kot osmo mesto ni uspelo osvojiti. Na kvalifikacijah si 
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je že deveti pole v tej sezoni priboril Marquez in na dirki 
vnovič dokazal, da je razred zase. Najbližjega zasledovalca 
Andreo Doviziosa iz Ducatija je pustil za seboj za skoraj 
pet sekund, tretjeuvrščeni Jack Miller pa je zaostal še 
za dodatno sekundo več. Šestindvajsetletni Katalonec 
je vozil v nekem svojem svetu, medtem ko so se ostali 
morali zadovoljiti z bojem za mesta od drugega navzdol. 
Že na naslednji dirki za VN Tajske pa je Marquez ponovno 
dokazal svoj primat in si štiri dirke pred koncem sezone 
zagotovil naslov prvaka, saj je tik pred koncem prehitel do 
takrat vodilnega Quartararoja.

Tekst: Jana Mihor
Foto: ISC, Simon Jezeršek, Erika Jezeršek


