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 Lastna hvala, cena mala!

Pred kratkim smo dobili prijazno povabilo podjetja 
Goodyear na premiero ameriškega filma o Le Man-
su z naslovom Izzivalca. Seveda sem bil navdušen 
nad povabilom, saj sem tudi sam nastopil na tej 
legendarni dirki. Vljudnemu vabilu sem se odzval 
in potrdil rezervacijo ter gospodični omenil, da 
sem tudi sam pred 25 leti nastopil na tej dirki in os-
vojil bronasto medaljo. Še sam nisem vedel, da je 
preteklo že 25 let od takrat in ta premiera filma me 
je spomnila na moj življenjski avtomobilski uspeh. 
Če se sam ne spomnim več tega dogodka, kako se 
ga bodo drugi. Zato sem rekel, naj se ve. Pa tudi, če 
je lastna hvala, cena mala! Ob ogledu dobro nare-
jenega filma o Le Mansu izpred šestdeset let, sem 
še sam previl svoj film in res je bilo enkratno, hitro in 
polno emocij tudi na moji dirki.
Film Izzivalca govori o legendarnem rivalstvu med 
Fordom in Ferrarijem, ki je vrhunec doseglo na dirki 
24 ur Le Mansa leta 1966. Henry Ford II je želel kupiti 
podjetje Ferrari, a se je Enzo raje prodal Fiatu. Razžal-
jeni Ford se mu je hotel maščevati, tako da bi ga 
premagal v Le Mansu. Naročil je projekt dirkalnega 
avtomobila Ford GT 40. Ford je za delo na avtomo-
bilu angažiral vizionarja, ameriškega avtomobilske-
ga konstruktorja Carrolla Shelbyja, ki ga je upodobil 
oskarjevec Matt Damon, in neustrašnega voznika 
britanskih korenin Kena Milesa, ki ga igra Christian 
Bale. Zgodba prikazuje proces ustvarjanja zmago-
vitega dirkalnika, v katerem se Shelby in Miles sreča-
ta tako z izzivi zakonov fizike, kot z lastnimi osebnimi 
demoni. Ford Motor Company je z uspehom dvoj-
ca pokazal svojo dominanco v dirkaškem svetu in 
močno prizemljil do tedaj najbolj zveneče dirkaško 
ime, Enza Ferrarija. Naš gostitelj, gumarski gigant 
Goodyear, je na tej dramatični dirki odigral ključno 
vlogo in vplival na razplet, kar se je z velikimi črkami 
zapisalo v bogato dirkaško zgodovino Goodyeara. 
Zmaga McLarna in Amona je bila Goodyearova dru-
ga zaporedna zmaga na Le Mansu, sledilo pa jih je 
še 12, zaradi česar si je Goodyear ustvaril ime ve-
likega igralca v dirkaškem svetu. Tudi sam sem v Le 
Mansu leta 1995 vozil na vrhunskih Goodyearovih 
gumah, ki so mi dale odličen oprijem v hitrih zavojih 
in ravnicah v Le Mansu.
Naj živi Le Mans, naj se kultna zgodba o hitrosti, 
vzdržljivosti, borbenosti in strasti dirkačev in kon-
struktorjev nadaljuje še naslednjih 25 let.

Matjaž Tomlje
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Audi počasi, a vztrajno širi svojo SUV-modelno paleto. 
Najnovejša pridobitev je kompaktni SUV kupejevske 
zasnove, model Q3 Sportback, ki združuje vsakodnevno 
uporabnost z eleganco in s športnostjo kupeja.
Leži na osnovi klasičnega Q3, s katerim si delita podvozje, 
številne komponente in dizajn notranjosti. Glavna razlika 
med njima je seveda kupejevski zadek Sportbacka 
oziroma njegova strmo spuščajoča se streha. Malce 
bolj poudarjena pri Q3 Sportbacku so tudi ramena in 
boki, osmerokotna zaščitna maska modelov Q pa je 
pri novem modelu dobila vzorec satovja, medtem ko 
imajo ostali modeli Q vertikalno postavljene lamele 
v maski. Q3 Sportback zaznamujejo tudi trapezaste 
odprtine za zajem zraka in markanten zadnji odbijač s 
prav tako trapezastim dizajnom. Seveda je na voljo še 
športni paket S Line s specifičnimi športnimi detajli in z 
dinamičnim nastopom. Dimenzijsko sta si modela ostala 
zelo blizu, obema je skupna tudi prostornina prtljažnika, 
ki meri 530 litrov.
Ponudba asistenčnih sistemov je popolnoma enaka kot 
pri modelu Q3, tudi zasnova notranjosti je enaka, kjer so 
v ospredju športno-čvrste linije, na sredini armature pa 
je elegantno integriran povsem steklen ekran na dotik. 
Izbrati bo mogoče paket notranjosti S line s športnimi 
sedeži in kontrastnimi šivi, na voljo pa je še nadgradnja 
tega paketa, ki prinaša v notranjosti detajle in površine, 
oblečene v alkantaro. Na seznamu dodatne opreme je 
še poseben paket Black, ki na zunaj v črno obarva masko, 
ogledala in spojler, pri modelih Edition One pa sta v črno 
barvo odeta tudi znaka Audi.
Na voljo sta dva bencinska in dva dizelska motorja z 
oznakami 35 TFSI – 150 KM, 45 TFSI – 230 KM, 35 TDI – 
150 KM in 40 TDI – 190 KM.
Sportback je v primerjavi s klasičnim Q3 dražji za 1.250 
evrov. Cene se začnejo pri 36.190 evrih za osnovnega 
bencinarja, dizel pa je na voljo od 39.270 evrov naprej.

Pri Fordu so nam predstavili dve pomembni novosti, 
prva je prenovljeni Ranger, katerega smo sicer v različici 
Raptor že spoznali, druga pa nova različica potniškega 
Tourneo Customa mHEV.
Ranger nosi naziv najbolje prodajanega pick-upa v 
Sloveniji in da bi tako ostalo tudi v nadaljnje, so mu 
namenili manjšo prenovo. Na zunanjosti je moč opaziti 
novo, robustnejšo črno masko, ki je bolj podobna tisti 
na Raptorju, klasične meglenke so zamenjale LED, nov 
pa je tudi odtenek oranžne karoserijske barve za različico 
Wildtrak. S prenovo so tudi izboljšali počutje in materiale 
v kabini, Rangerju namenili nov 10-stopenjski samodejni 
menjalnik in pogonsko paleto omejili na dvolitrski 
turbodizelski motor, ki je na voljo v treh različicah, in sicer 
130-, 170- in 213-konjski.
Druga novost, ki so jo predstavili pri Fordu, je različica 
potniškega Tourneo Customa mHEV, ki kot prvi med 
lahka gospodarska vozila vstopa kot blagi hibrid, kasneje 
pa se mu bosta pridružila priključni hibrid in popolnoma 
električni model. Tourneo Custom se ponaša tudi z 
izboljšanim sistemom start/stop, ki začne delovati že pri 
hitrostih, manjših od 12 km/h, v primerjavi z dizelskim 
Tourneom pa naj bi bil blagi hibrid do osem odstotkov 
bolj varčen pri porabi goriva.
Za vstopni model bo treba odšteti najmanj 38.380 evrov, 
za najbolje opremljeno različico po ceniku pa vsaj 43.740 
evrov.

Audi Q3 Sportback
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Ford Ranger in Tourneo Custom mHEV
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Audi A4

Na slovenske ceste je zapeljala prenovljena 9. generacija 
A4, ki med Audijevimi modeli drži primat najbolje 
prodajanega modela, odgovorni pa pravijo, da gre za 
eno temeljitejših prenov v zgodovini znamke.
Vizualno prinaša kar nekaj sprememb in je s prenovo 
oblikovno bližje večjemu bratu A6. Večja je v črno 
oblečena osrednja maska, odbijač ima večje in bolj 
ostre okrasne odprtine za zrak, posodobljeno grafiko 
in obliko pa so dobili tudi žarometi, tako spredaj kot 
zadaj, seveda svetijo v tehniki LED, v grafiki, ki nesporno 
spominja na večje modele.
Tudi v notranjosti so postorili veliko in odstranili vrtljivi 
gumb za upravljanje vmesnika, namesto katerega so 
vgradili manjši zaprt predal. Upravljanje vseh funkcij 
so tako prenesli na osrednji zaslon, ki ga je mogoče 
upravljati zgolj na dotik. Slednji je tudi občutno večji 
od predhodnega, v osnovi meri 10,1 palca. Digitalni 
merilniki so opcijski in se ponašajo s prenovljeno 
grafiko, velikost ostaja 12,3 palca.
Model A4 bo na voljo v številnih izvedenkah, vse 
od športne limuzine S4 do družinsko uporabnega, 
terensko naravnanega karavana s paketom allroad, ki se 
ponaša z unikatno masko, s terenskimi zaščitami okoli 
vozila in seveda z večjo oddaljenostjo od tal.
Po novem bo izvedenka S4 na voljo tudi z dizelsko 
motorizacijo v izvedbi S4 TDI, kjer bo šestvaljnik razvijal 
347 KM in bo avtomobil do stotice ob pomoči 700 Nm 
navora izstrelil v 4,8 sekunde.
Vstopni model z oznako 35 TFSI razvija 150 KM in je kot 
edini v ponudbi serijsko sparjen s 6-stopenjskim ročnim 
menjalnikom, zanj je potrebno odšteti vsaj 34.200 
evrov. Vse močnejše različice so serijsko opremljene s 
samodejnim menjalnikom.
Na dizelski strani bo treba za vstopni model 30 TDI 
S Tronic s 136 KM odšteti najmanj 38.940 evrov. V 
prihodnjem letu pri Audiju računajo na 200 prodanih 
modelov na naših tleh.

Volkswagen ID.3

Volkswagen je uradno 
predstavil svoje popolnoma 
električno vozilo ID.3, ki 
sloni na popolnoma novi 
platformi MEB, na kateri 
bodo v prihodnosti slonila še 
druga električna vozila.
ID.3 je za znamko VW 
ključnega pomena, zato 
tudi številka 3 v imenu 
predstavlja tretje prelomno 
obdobje. Prvo je bilo s 
hroščom, drugo z golfom in 
sedaj tretje z električnim ID-
jem, ki naj bi bil dostopen 
širši množici. Trojka v imenu 
predstavlja tudi velikostni 
razred, v katerega ID.3 spada, 
in to je golfov razred, zato 
je tudi mogoče, da bodo 
golfa enostavno prenehali 
izdelovati, saj bo ID.3 na dolgi 
rok njegov naslednik.
Prvi kupci, ki so avtomobil 
prednaročili, teh je 140, 
bodo v mesecu februarju 
šele podpisali pogodbo o 
nakupu. Prvi primerki naj bi 
na cesto dejansko zapeljali 
spomladi.
Na voljo bodo tri različice, s 

tremi kapacitetami baterije, 
in sicer 45, 58 in 77 kWh, 
z dosegi 320, 420 in 550 
kilometrov. Osnovni model 
naj bi stal okoli 30 tisoč evrov, 
brez vključene subvencije.

Avto+šport  9  



Avto+šport  11  

Corsa je srce znamke Opel, globalno gledano je z 
naskokom najbolje prodajan Oplov model. Na trgu je že 
37 let, kupcem pa se predstavlja v popolnoma novi luči v 
svoji 6. generaciji. S številnimi možnostmi prilagajanja in 
personalizacije bo prevzela tudi kupce bivšega Adama, 
ki ga v ponudbi ne bo več. V polnem letu računajo na kar 
1.200 prodanih primerkov.
Predstavnike prvih pet generacij so prodali v 13,7 
milijona primerkih po vsem svetu. Temeljito posodobitev 
in velik korak naprej je prinesla že peta generacija leta 
2014, šesta pa poleg izpiljene oblike in tehnike prinaša 
tudi popolnoma električni model. Oblikovno nova Corsa 
deluje veliko bolj športno, spredaj izstopa odbijač z 
veliko zračno režo, na zadku pa LED svetlobni podpis.
Poleg osnovnega paketa bosta kupcem na voljo še dva 
opcijska, in sicer v bolj elegantni izvedbi Elegance in bolj 
športni GS Line. Ta ima motor s 130 KM, ki je rezerviran 
samo za to različico, na voljo je tudi izbirni način športne 
vožnje, v notranjosti pa najdemo še športne sedeže z 
več bočne opore in z rdečimi poudarki ter alu stopalke. 
Različica GS Line ima tudi izboljšan zvok motorja in 
neposreden način krmiljenja.
Vsi pogonski agregati so novi. Bencinski so trivaljni 
s prostornino 1,2 litra z močjo 75, 100 in 130 KM, na 
dizelski strani pa je 1,5-litrski motor s 102 KM in z novim 
6-stopenjskim ročnim menjalnikom. Kasneje se bo 
ponudbi pridružila tudi električna različica. Nov je tudi 
samodejni 8-stopenjski menjalnik s štirimi voznimi 
načini, elektronska ročica pa je povzeta iz Peugeotovih 
modelov.
V notranjosti so na voljo tudi popolnoma usnjeni sedeži 

Opel Corsa in Astra 
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z električnim pomikom, digitalni merilniki in osrednji 
ekran na dotik. Inženirji so uspeli zmanjšati hrup v kabini 
in ohraniti vožnjo čvrsto, a hkrati udobno. Serijsko je na 
voljo že bogat nabor asistenčnih sistemov, ki vključuje 
prepoznavanje prometnih znakov, omejevalnik hitrosti, 
sistem za preprečevanje naleta, sistem za zaznavanje 
pešcev, sistem za zaznavanje utrujenosti in »lane assist«.
Na voljo bo tudi nov sistem Opel Connect, ki vozniku 
olajša pot in vse, kar je povezano z vožnjo. V letu 2020 
bo Corso mogoče odklepati in zaklepati z mobilnikom, 

na voljo bo napredni sistem ohranjanja vozne linije 
in popolnoma samodejno parkiranje za modele s 
samodejnim menjalnikom.
Opcijsko so na voljo odlični matrični IntelliLux žarometi, 
ki lahko svetijo z dolgim snopom svetlobe, ne da bi 
ovirali druga vozila, saj se samodejno prilagajajo sprotni 
situaciji.
Nova Corsa je obdržala oziroma obudila športne gene 
prve Corse, oblikovno pa je še bolj sorodna s preostalimi 
modeli. Prtljažni prostor nudi 309 litrov prostora, kar 
je 24 litrov več od predhodnega modela. Z večjo rabo 
aluminija so uspeli Corsi odvzeti do 108 kilogramov, s 
čimer se je izboljšala tudi sama dinamika vozila in njegova 
okretnost, kar smo lahko preizkusili na cestah čudovite 

Dalmacije, kjer so nam predstavili tudi prenovljeno Astro.
Prenova je doletela že 11. generacijo Astre, za katero 
pravijo, da je najbolj učinkovita do sedaj. V Sloveniji je 
z 870 prodanimi primerki Oplov najbolje prodajani 
model. Oblikovno gre za evolucijo modela z manjšimi 
očitnimi detajli, kot so majhna krilca v maski, ki se lepo 
povezujejo z novo obliko prednjih žarometov. Več 
manjših posodobitev je v notranjosti, med katerimi je 
najbolj opazen nov informacijski vmesnik. Popolnoma 
nova sta 1,2- in 1,4-litrska turbobencinska motorja, na 
dizelski strani pa je v ponudbi 1,5-litrski trivaljnik. Nov je 
tudi brezstopenjski samodejni menjalnik. Astra kot prva 
v segmentu uvaja 9-stopenjski samodejni menjalnik, ki 
bo na voljo le v dizelski različici.

DOMAČE NOVOSTI
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Goodyear blesti na filmskem platnu

Iveco S-way se predstavi

zanimivosti

Peršolja v Brdih sprejel Schumacherja

Unikatna očala Marcolin na ogled v Ljubljani
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Emilio Parato in Silvio BenussiEmilio Parato in Silvio Benussi

V Ljubljani se je odvila težko pričakovana Goodyearova premiera filma Izzivalca o legendarnem rivalstvu med Fordom 
in Ferrarijem, ki je vrhunec doseglo na dirki 24 ur Le Mansa leta 1966. Zgodba je na filmska platna prišla ravno v letu, ko 
se je Goodyear vrnil na dirkaške steze, kar je bil odličen razlog za srečanje s pomembnimi poslovnimi partnerji, mediji in 
zvezdniki. Goodyearove najnovejše dirkaške pnevmatike so septembra ognjeni krst doživele v Silverstonu na svetovnem 
prvenstvu FIA WEC. »Razviti vrhunske pnevmatike, ki parirajo izredno zahtevnim in spremenljivim pogojem, je zahteven 
proces, za katerim se skriva nešteto inženirskih ur dela,« je povedala vodja marketinga Romana Stare. S posebnimi gosti 
predstave je poklepetal tudi generalni direktor podjetja Goodyear Dunlop Sava Tires, gospod Matej Zavrl.

Silvio Benussi, uvoznik znamke Iveco za regijo, je slovenski poslovni javnosti predstavil nove kamione Iveco. Preplet 
elegance, umetnosti in drznosti je zaokrožil nepozaben dogodek na ljubljanskem Rudniku, kjer je gospod Benussi gostil 
več kot 300 poslovnih partnerjev. Voditeljica večera Tara Zupančič je goste popeljala do razkritja najnovejšega tovornega 
vozila Iveco S-way. Umetniški pridih so dogodku dali priljubljeni ilustrator Mitja Bokun, plesna skupina Artiflex in plesalki 
na svili, ki sta osupnili s svojo točko visoko v zraku. Gosti pa so pozno v noč zaplesali v ritmih glasbene skupine Soulfingers. 

Ralf Schumacher, nekdanji zvezdnik Formule 1 in brat še bolj znanega Michaela, je naredil posel s Kletjo Brda. Danes je 
lastnik restavracije pri Kölnu, v kateri ponuja kombinacijo odlične gastronomije in prijetnega domačega vzdušja. 43-letni 
Nemec je dobil od prijatelja steklenico rebule iz Brd in se navdušil nad njo. Obiskal je Klet Brda in s Silvanom Peršoljo in 
z Andrejem Valentinčičem sklenil posel za posebno polnitev vin iz Brd pod etiketo Schumachers Ribolla Gialla. Trenutno 
odkupuje osem vrst vina, med njimi klasično penino, penino rosé, sveži beli vini rebula in sauvignon blanc, chardonnay, 
zorjen v barrique sodčkih, lahkoten modri pinot, izrazit cabernet franc ter za konec še briško posebnost pikolit.

28. in 29. novembra je Adriaplast iz Portoroža v ljubljanskem hotelu Union predstavljal novo kolekcijo očal podjetja 
Marcolin, ki je trenutno tretji največji proizvajalec očal na svetu. Direktor Dario Cossich je sočasno predstavil tudi podjetje 
Thélios s svojimi znamkami Kenzo, Celine, Fred in Berluti. Ljubitelji mode so si najnovejše kolekcije unikatnih okvirjev 
ogledovali v velikem številu.



BMW i4

Kia Futuron Concept

NOVOSTI

Volkswagen ID. Space Vizzion

Hyundai Vision T Plug-in Hybrid

Avto+šport  15  

V letu 2021 na svetovne ceste prihaja prvi BMW-jev prvi povsem električni model v premijskem srednjem razredu - i4, ki bo 
združeval dinamičnost vožnje, športno-eleganten dizajn in premijsko udobje štirivratnega Gran Coupéja z brezemijsko 
mobilnostjo ter tako uveljavil novo ero užitka v vožnji. To bo zaznamovala 5. generacija znamkine tehnologije eDrive, 
za katero bo model iX3 služil kot pionir, sledila pa mu bosta brata iNEXT in i4. Pri slednjem naj bi napredna tehnologija 
baterijskih celic omogočala doseg okoli 600 kilometrov. Model i4 pa predstavlja zgolj delček BMW-jevih naporov za 
izpopolnitev elektrificiranih vozil; do leta 2023 nameravajo imeti v prodajnem katalogu kar 25 tovrstnih modelov.

Pri Kii so predstavili študijo kupejevskega SUV-ja, ki ponazarja novo oblikovno smer za prihodnja električna vozila korejske 
znamke. Za avtomobil elegantnih proporcij in purističnih linij so izbrali prilično ime Futuron Concept. Samozavestno držo 
električarja ustvarja kupejevsko telesce, ki s krasnimi dimenzijami nakazuje na dinamičnost svojega karakterja. Privlačno 
oblikovno zasnovo omogoča 100% električni pogonski sklop, pri katerem je baterija vkomponirana pod tla kabine. S tem 
je doseženo tudi nizko težišče, ki skupaj s štirikolesnim pogonom postavlja osnovo za dinamične cilje.

Tudi pri Hyundaiju predstavljajo svojo vizijo elektrificiranega športnega terenca prihodnosti, ki nadaljnje razvija 
proizvajalčev globalni oblikovni moto »senzualne športnosti«. Priključni hibrid Vision T svojo ekološko naravnanost in 
željo po raziskovanju nakazuje z mat zeleno barvo karoserije, medtem ko z dolgim pokrovom motorja, s kupejevsko 
strešno linijo in s kratkimi previsi priča o svojem dinamičnem karakterju. V nasprotju s številnimi koncepti so mu namenili 
dizajn, ki bi lahko brez težav prešel v serijsko proizvodnjo. In šušlja se, da naj bi model resda razkrival prve obrise nove 
generacije križanca Tuscon. Pri Hyundaiju bi morali zgolj zasnovati kabino vozila, ki je študiji Vision T žal niso namenili.

FOTOKOPIRANJE • TISKANJE PLAKATOV • KAŠIRANJE • TISKANJE NAČRTOV

Poslovalnica EF                        Kardeljeva ploščad 17                      01/589-24-64

Poslovalnica WTC                    Dunajska cesta 158                           01/568-80-88

S premiero na losangeleškem avtosalonu smo spoznali že sedmi koncept Volkswagnove električne družine ID., ki sliši 
na ime Space Vizzion. Kot si lahko predstavljate, je v ospredju karavanskega modela radodarna prostornost v interierju, 
ki jo omogoča modularna plaftorma MEB. Zahvaljujoč kompaktnim dimenzijam električnega pogona in baterije kabina 
bolj spominja na premijski model s podaljšano medosno razdaljo kot na vozilo srednjega razreda. ID. Space Vizzion bo 
zmožen z enim polnjenjem pripotovati razdalje do 590 kilometrov, ob tem pa bo brezemisijski sistem razvijal do 250 kW 
moči, ki bodo vozilo iz ničle do stotke popeljale v 5,4 sekunde.
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VOZNIKOVI MODNI DODATKI

Zepterjeva najnovejša inovacija so očala Tesla Hyperlight, 
ki omogočajo aktivno terapijo s hipersvetlobo, ki podpira, 
okrepi in revitalizira uporabnikovo telo na kvantni ravni. 
Nudijo zaščito pred škodljivimi sevanji naravne in umetne 
svetlobe, sončne svetlobe in svetlobe elektronskih 
naprav, še posebej pa ščitijo pred združenim učinkom 
teh sevanj, ki smo jim neprestano izpostavljeni. Svetloba 
THE® se pri prehodu skozi plast fulerena v očalih namreč 
spremeni v optimizirano in hiperharmonizirano svetlobo, 
ki je edinstvena in zdravju prijazna.

PAMETNA OČALA
Tesla Hyperlight by Zepter

 
 

 

Po Koni in Koni Electric je prišla še Kona Hybrid.

Kona z novo močjo.

Povprečna poraba goriva: 0,0 - 8,4 l/100 km, emisije CO2: 0,0- 160 g/km.
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. Slika je simbolna. Več informacij dobite pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. 
5-letna garancija Hyundai brez omejitve prevoženih kilometrov velja za vsa nova vozila Hyundai prodana preko pooblaščene trgovske mreže končnim kupcem, kot 
je navedeno v servisni knjižici vozila. 8-letna garancija oziroma garancija do 200.000 prevoženih kilometrov pa velja za visokonapetostno baterijo. Pogoji garancije 
in podatki o specifični porabi goriva in emisijah CO2 so na voljo na www.hyundai.si · Kupci ste avtomobilski blagovni znamki Hyundai podelili priznanje BestBuy 
Award MILLENNIALS – najboljše razmerje med ceno in kakovostjo na slovenskem trgu. Vir: http://www.bestbuyaward.org/slovenia-619XW88.

Vitka, ekspresivna in samozavestna – Kona je drzna v vseh pogledih. Poganja jo zelo zmogljivi bencinski 
ali dizelski motor in vrhunski električni pogon, ki omogoča kar 449 km dosega. Nova hibridna Kona se je 
pripeljala z električnim pogonom zadnje generacije, ki zagotavlja izjemno učinkovito in očarljivo vožnjo. 
Za maksimalno varnost in udobje skrbi Smart Tech, ki je sestavni del vsake Kone. Kaj torej čakate? 
Tehnologija vas pričakuje.

Obiščite www.hyundai.si



POTISKANJE MEJ 
MOGOČEGA

M c L a r e n  E l v a

McLaren nas je presenetil z razkritjem svojega najbolj ekstremnega 
roadsterja doslej, ki obuja znamenito ime Elva. Ekskluzivna modelna družina 
Ultimate Series, ki je že od samega nastanka ponos in veselje McLarna, je 
tako pridobila novega člana.
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Po ikoničnem stroju P1, 
ki je zaradi izjemnih 
voznih karakteristik po 
mnenju mnogih največja 

avtomobilistična mojstrovina svoje 
generacije, se je kolekciji leta 2017 
pridružil brutalni Senna, ki je bil 

oblikovan in razvit z enim samim 
namenom: postati najboljši cestno-
legalni dirkač v zgodovini. Leto 
kasneje so Britanci svetu predstavili 
trisedežni model Speedtail, kjer 
pa v ospredju ni samo ekstremna 
zmogljivost, ampak je še bolj kot 

moč pomembna prvovrstna vozna 
izkušnja v luksuznem okolju, ki ga 
lahko lastnik povsem personalizira 
svojim željam. Sedaj je napočil čas 
za novo poglavje zgodbe presežkov, 
saj se Senni in Speedtailu pridružuje 
čisto novi kot tudi nori roadster Elva.

18  Avto+šport
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Proizvajalec iz Wokinga je tako 
oživel slovito oznako iz 60. let 
prejšnjega stoletja in jo nadel 
svojemu prvemu serijskemu 
roadsterju, ki postavlja nova 
merila pionirskega dizajna in 
inženirskih prizadevanj. Gre 
namreč za najlažjega McLarna 
s cestnim dovoljenjem, ki se 
pohvali z unikatno karbonsko 
šasijo in telescem, iz tega izjemno 
vzdržljivega, a lahkega materiala 

pa so naredili še sedeže in zavore. 
V iskanju popolnega voznega 
doživetja, ki lahko posamezniku 
spremeni življenje, so pod pokrov 
vgradili turbopolnjenega osmaka, 
ki iz 4,0-litrske prostornine 
razvija magičnih 804 konjskih 
moči. Ta omogoča izstrelitev 
superavtomobila iz mirovanja 
do stotice pod tremi sekundami, 
medtem ko iz 0 do 200 km/h 
pripotuje v 6,7 sekunde, s čimer 

je Elva še bolj ekstremna kot njen 
brat Senna.
Dih jemajoča zmogljivost se druži 
z zasvojljivo privlačno podobo 
z nizkim nosom, izobčenim 
prednjim blatnikom, izrazitimi 
stranskimi škrgami in veličastnim 
zadkom, ki ga krasita aktiven 
strešni spojler in masiven difuzor; 
vsi našteti elementi imajo 
poleg estetske tudi pomembno 
aerodinamično vlogo. Kljub temu 

med karbonskim telescem in 
odprto kabino, saj se zunanje 
linije prekrasno zlivajo v vozniško 
osredotočen interier in tako 
poudarjajo intenzivnost vozne 
izkušnje. Osupljiv kokpit je v prvi 
vrstni zasnovan za voznika in 
njegovo popolno osredotočenost 
na cesto. Po meri narejenim 
sedežem z optimalno podporo 
se tako pridružuje zgolj navpično 
postavljen 8-palčni zaslon, ki 
se premika skupaj z volanom 
za optimalno vidnosti ključnih 
podatkov o vozilu.
Kot se spodobi za tako 
brezkompromisni produkt, bo 
proizvodnja Elve omejena na 399 
primerkov z izredno zasoljeno 
ceno v višini 1,6 milijona evrov, ki 
lahko s pomočjo personalizijskih 
uslug oddelka MSO še poleti v 
nebo.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

zaščitena pred elementi, saj 
so razvili poseben sistem za 
manipulacijo zračnega toka.
Oblikovalski princip »zabrisanih 
meja« medtem eliminira ločitev 

da je grozno hiter in vizualno 
dramatičen dvosedežnik brez 
strehe, vetrobranskega stekla 
in stranskih oken, pri McLarnu 
obljubljajo, da bosta potnika 
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Ljubitelji slavne dirkaške igre Gran Turismo Sport so dobili nov najljubši virtualni 
avtomobil, saj so pri Lamborghiniju kreirali nekaj čisto norega. Vesoljski 
enosedežni koncept, ki ga bo na PlayStationu mogoče upravljati od prihodnje 
pomladi dalje, pa so Italijani zgradili tudi v resničnem življenju in ga predstavili 
v mondenem Monte Carlu.

Ekstravaganten
VIRTUALNI

DIRKAČ

L a m b o r g h i n i  L a m b o  V 1 2  V i s i o n  G r a n  Tu r i s m o



OGLAS
sony
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Pred dvema mesecema so pri 
Lamborghiniju pretresli svet z razkritjem 
najhitrejšega vozila v svoji 56-letni 
zgodovini, ki je izjemno pomembno tudi 

zato, ker kot prvi hibrid predstavlja vstop italijanske 
znamke v svet elektromobilnosti. Kljub temu da 
bo v avtomobilski mojstrovini Sián zaradi omejene 
proizvodnje in astronomsko visoke cene lahko 
uživalo manj kot sto srečnežev, bo zmogljivost 
njenih brutalnih 819 konjev lahko v virtualnem 
svetu izkusil prav vsak, ki ima doma PlayStation 
4. Italijani so namreč za kultno videoigro Gran 
Turismo Sport ustvarili prav posebnega dirkača, 
zamišljenega s hibridno pogonsko enoto iz 
modela Sián.
Ker so vozilo z oznako Lambo V12 Vision Gran 
Turismo zarisali ekskluzivno za virtualne dirke, so 
imeli oblikovalci pri ustvarjanju mnogo bolj proste 
roke in tako je nastal unikaten bolid zastrašujočega 
videza. Dizajn so sicer osnovali na svojem že 
uveljavljenem oblikovalskem jeziku, vendar so 
ga precej potencirali. Kot britev ostre futuristične 
linije so podvržene aerodinamičnim ciljem, zaradi 
katerih je zadek prejel tudi ekstremno krilo, na 
katerem domuje žaromet v značilni obliki črke Y. 
Ta dominantni svetlobni podpis se ponovi tudi 
pri obrazu vozila, ki je zasnovan kot enosedežnik, 
kajti v igrici ni nobene potrebe po sopotniku. Tako 
vizionarski koncept si zasluži res poseben interier, 
ki izgleda kot kabina reaktivca prihodnosti, kjer so 
vse ključne informacije projicirane v voznikovo 
vidno polje.
Dirkalnik Lambo V12 Vision GT bo obstajal le v 
digitalnem okolju, toda glede na Lamborghinijevo 
dolgo tradicijo ustvarjanja res edinstvenih vozil v 
ultra omejenih primerkih, ne bo nič narobe, če si 
letos za božič zaželimo, da bi se koncept preselil iz 
virtualnega v realni svet.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Best Mirrorless  
CSC Expert Full-Frame

“Sony”, “a” in njuni logotipi so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke korporacije Sony.  
Vsi drugi logotipi in blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

• Zvezdna kakovost slike s 24,2MP Exmor R ™ CMOS senzorjem

• 10 sl./s neprekinjeno fotografiranje s sledenjem AF / AE

• 693 točkovno samodejno ostrenja s faznim zaznavanjem pokriva 93% površine slike

•  5-osna stabilizacija v ohišju pripravljena za doseganje 5,0-stopenjske visoke 
hitrosti zaklopa

• 4K HDR filmsko snemanje in S-Log2/3

• Dvojna reža za kartico SD, Z baterija in priključek USB 3.1

Novi standard polnega formata

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

169  - A+S Junij.indd   83 21. 05. 2019   14:16:34



Mini John Cooper Works GP

Svoje dirkaške korenine je Mini pokazal s petardo, ki je zaživela s pomočjo 
John Cooper Works. Najhitrejši predstavnik britanske znamke z dovoljenjem za 
vožnjo po cestah se na račun turbopolnjenega štirivaljnika do meje 100 km/h 
požene v le 5,2 sekunde, ob tem pa zahteva pozornost s svojo drzno podobo 
in glasnim bobnenjem.
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Leta 1961 je dirkaška legenda John Cooper 
nakazala potencial klasičnega Minija. Kljub 
temu da ta ni bil najhitrejši ali najmočnejši, je 
dominiral svoje nasprotnike na račun okretne 

vodljivosti, odlične uravnoteženosti ter inovativne 
postavitve motorja in koles. 58 let kasneje je napočil 
čas za novega visokozmogljivostnega Minija, ki je doma 
tako na cesti kot dirkališču. Gre za raketo JCW GP, ki 
pooseblja ultimativno zabavo za volanom premijskega 
kompaktnega avtomobila.
Izredno agresiven dizajn narekujeta impozanten prednji 
splitter in mrežasta rešetka maske hladilnika, ki sta 
poudarjena z rdečimi detajli. Ti se sicer pojavljajo tako 
zunaj kot znotraj in skupaj ustvarjajo dinamičen efekt. Nič 
manj vpadljiva niso tudi 18-palčna platišča s kontrastnimi 
zavornimi čeljustmi, stranske reže, razširjeni blatniki in 
res velikanski strešni spojler, ki služijo aerodinamični 
učinkovitosti. Da bi dobili pravo razporeditev teže, ki je 
recept za značilen Minijev gokart občutek, so posegli po 
uporabi lahkih materialov, predvsem ogljikovih vlaken.
Najbolj mišičastemu Miniju doslej so pod pokrov 
vtaknili 306-konjski turbopolnjeni štirivaljni motor, ki 
skupaj s športno nastavljenim vzmetenjem in zavornim 
sistemom ter z lahkim, rigidnim telescem po besedah 
proizvajalca ustvarja intenziven dirkaški občutek. S tem 
v mislih se navedena specifikacija 0-100 km/h v 5,2 
sekunde sliši kar prav. Dirkaški navdušenci bodo morali 
z naročilom kar pohiteti, saj bo Mini JCW GP v skladu s 
svojim ekskluzivnim značajem narejen v zgolj tri tisoč 
primerkih.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

DIRKAŠKA
PETARDA
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+Zmogljivost

vsestranskost

Po 106 letih obstoja se prestižni proizvajalec Aston Martin podaja v novo smer. 
Luč sveta je namreč ugledal njihov prvi SUV, ki obljublja harmonično poroko 
značilne športne zmogljivosti in off-road vsestranskosti. Ta model je DBX.

Aston Martin DBX
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ključna cilja: s strukturo omogočiti vodilno količino 
prostora v kabini tako za prednje kot zadnje potnike 
in postaviti predpogoje za odlično zmogljivost tako na 
ustaljenih tirnicah kot izven njih. Osnovo so nadgradili 
s prilagodljivim zračnim vzmetenjem, ki omogoča dvig 
višine vožnje za 45 ali spust za 50 milimetrov, tako da se 
lahko voznik spopade z raznolikim terenom. Ta vpliva tudi 
na dvojni karakter avtomobila, ki je lahko po eni strani 
razkošno udoben, po drugi pa dinamično sposoben.

Kot se spodobi, je prvi Aston Martinov SUV opremljen 
z mogočnim turbopolnjenim osmakom, ki brni tudi 
pod pokrovom DB11 in Vantagea. Tokrat iz 4-litrske 
prostornine razvija 542 konjskih moči in 700 Nm navora, 
kar bo dovolj, da se več kot dve toni težko vozilo do 
stotke premakne v 4,5 sekunde, ob tem pa potnike 
razvaja z unikatno simfonijo. Pri prenosu moči bo 
asistiral 9-stopenjski samodejni menjalnik, ki je povezan 
s štirikolesnim pogonom in športno uglašenim krmilnim 
sistemom.
Petsedežnik pa po besedah proizvajalca ni zgolj 
vsestranski v smislu terena, ki ga lahko obvladuje, 
ampak tudi glede prostora v kabini in prtljažniku. Slednji 
znaša radodarnih 632 litrov, zaradi široke odprtine in 
možnosti zlaganja zadnjih sedežev v razmerju 40:20:40 
pa omogoča tudi nakladanje golf in smučarske opreme. 
Da bi dokazali številne zmožnosti prilagoditve vozila za 
želje in potrebe kupcev, so kot zanimivost za ljubitelje 
štirinožnih prijateljev pripravili poseben paket, ki skrbi, da 
od sprehoda umazani cucki ne bodo umazali krasnega 
usnjenega oblazinjenja. Interier tako poleg prostornosti 
razvaja s prestižnim značajem in pozornostjo do detajlov. 
Prefinjen ambient, ki ga ustvarjajo kovina, steklo, les, 
usnje in alkantara, na nov nivo popelje panoramska 
streha, ki v kabino spušča veliko naravne svetlobe in tako 
prispeva k dobremu počutju.
SUV tudi na zunaj ne skriva svojih genov, saj očara s seksi 
podobo, ki v ospredje postavlja prepoznavno masko 
»DB«, izklesane boke in zadnje luči, ki zelo spominjajo 
na Aston Martinovega najbolj uspešnega predstavnika, 
model Vantage. Kot ta bo tudi novi potencialni prodajni 
as na voljo s precej visoko začetno ceno; tisti, ki bodo 
pripravljeni odšteti skoraj 200 tisočakov, bodo svojega 
DBX-a lahko v garažo parkirali v prvi polovici leta 2020.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Prvi športni terenec z logotipom slovitih kril so 
Britanci začeli pripravljati že leta 2015, ko so 
naznanili njegovo modelno oznako. Temu je 
lansko leto sledilo razkritje prototipa, ki je v 

sklopu intenzivnega testiranja obiskal številna zahtevna 
okolja, vključno z arktičnim krogom, s puščavami 
Bližnjega vzhoda, z visokimi gorski prelazi Alp in seveda 
tudi z legendarnim dirkališčem Nürburgring. In zdaj se je 
vse pridobljeno znanje akumuliralo v vozilu, ki predstavlja 
novo ero v Aston Martinovemu iskanju lepega.
DBX je za luksuzno znamko izjemnega pomena, saj v 
skladu s cilji dolgoletnega načrta širi prodajni portfelj 
in je hkrati prvi model, ki ga bodo proizvajali v novem 
obratu v waleškem St Athanu, kjer bodo v prihodnosti 
sestavljali tudi vse svoje električarje. Prav tako ni skrivnost, 
da popularnost športnih terencev iz leta v leto narašča, 
po njih pa ne posegajo zgolj mase, ampak tudi kupci z 
zelo globokimi žepi. In ravno te želijo osvojiti z združitvijo 
značilne SUV praktičnosti in dinamičnih mišic, po 
katerih je Aston poznan širom sveta. Nič kaj skromno 
so v podjetju naznanili, da so z novincem postavili nov 
standard v segmentu, in obljubili, da bo DBX navdušil 
vse, ki ga bodo vključili v svoje življenje.
Da bi res dostavili pravo mojstrovino, so začeli s 
popolnoma nepopisanim listom. To je omogočilo 
vsem oddelkom znotraj Aston Martina, da inovirajo 
in predstavljajo nove rešitve. V nasprotju z mnogimi 
konkurenti so iz ničle kreirali plaftormo; kot pri razvoju 
svojih športnikov so izbrali aluminij, ki je zelo lahek, a 
obenem izredno trden. Že od izvora so zasledovali dva 
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Pri Ferrariju so svojo najnovejšo kreacijo Roma imenu primerno razkrili na 
slavnostni prireditvi v italijanski prestolnici, kjer pa so si jo lahko z vseh zornih 
kotov ogledali le najbolj zvesti kupci proizvajalca iz Maranella.

NOVA 
KREACIJA

IZ MARANELLA
Ferrari Roma
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Ker je dizajn novega kupeja 
s podpisom Ferarija 
povsem brezčasen, 
so se Italijani odločili, 

da ga poimenujejo po večnem 
mestu Rimu. Tam so nastale 
tudi prečudovite promocijske 
fotografije, ki jih lahko občudujete 
spodaj. Hamonične linije nove 
Rome govorijo zgodbo o eleganci, o 
sladkem življenju, ki je karakterizirala 
italijanski megalopolis v 50. in 60. 
letih prejšnjega stoletja.
Ferrarijeva oblikovalska ekipa se ni 
odpočila po finaliziranju zunanjega 
dizajna, saj so se lotili še novega 
pristopa pri kabini, kjer je opazna 
evolucija koncepta dvojnega 
kokpita. Tako tudi sopotnik dobi 
svoj ekran, poleg tega pa lahko do 
informacijsko-zabavnega sistema 
dostopa preko 8,4-palčnega 
osrednjega zaslona, pozicioniranega 
pokončno. Glavno vodilo pri 

oblikovanju je bila filozofija »oči 
na cesti, roke na volanu«, zato so 
volan izpopolnili tako, da omogoča 
upravljanje vseh ključnih funkcij. 
Seveda so ob tem ostali zvesti 
uporabi zgolj najbolj kakovostnih 
materialov, ki zagotavljajo udobje 
tudi na daljših potovanjih.
Sodobna interpretacija Ferrarijevega 
etosa pa ni le estetsko dovršen 
primerek avtomobilske industrije, a 
postavlja standarde še na področju 
moči, agilnosti in vodljivosti. Roma 
v svojem segmentu predstavlja 
vrh zmogljivosti zahvaljujoč 
turbopolnjenem osemvaljniku, 
ki ga ljubitelji bencinskih hlapov 
poznajo kot mnogokrat nagrajeno 
mojstrovino. V tej različici pogonska 
enota iz 3,9-litrske prostornine 
iztisne 612 konjskih moči in 760 Nm 
navora, ki se na cesto prenašajo s 
pomočjo novega 8-stopenjskega 
samodejnega menjalnika, ki smo 
ga spoznali ob debiju znamkinega 
prvega priključnega hibrida SF90 
Stradale. Italijani v primerjavi 
s predhodnikom obljubljajo 
brzinsko hitro in izjemno gladko 
prestavljanje kot tudi nižjo porabo 
in emisije. Toda bolj kot ekološkost 
vozila bodo potencialne kupce 
zanimale številke, povezane s 
pospeševanjem in končno hitrostjo; 
1.472 kilogramov težka Roma bo 
iz mirovanja do sto poskočila v le 
3,4 sekunde in nato vlekla naprej, 
dokler digitalni števci ne pokažejo 
številke 320.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

“

“

Sodobna 
interpretacija 
Ferrarijevega 

etosa 
postavlja 

standarde na 
področju stila, 
moči, agilnosti 
in vodljivosti.

V kabini je opazna evolucija koncepta dvojnega kokpita; tako tudi sopotnik dobi svoj ekran, poleg 
tega pa lahko do informacijsko-zabavnega sistema dostopa preko 8,4-palčnega osrednjega zaslona. 
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SANJE
DIRKAŠKIH

ENTUZIASTOV

BMW M2 CS

Pri BMW-ju so ustvarili lažjo, hitrejšo in bolj neizprosno verzijo svojega svetovno 
hvaljenega modela M2, v kateri pa bo lahko uživalo zgolj 2.200 dirkaških 
entuziastov, ki bodo za premijskega kompaktnega športnika pripravljeni 
odšteti 95 tisočakov.
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oglas
boss

Nova beštija, ki nosi znamenito značko M, je omejena serija M2 CS, ki predstavlja nadgradnjo že tako brutalne 
različice Competition. Prvi ekskluzivni primerek BMW-jevega kompaktnega razreda, ki ga bomo prepoznali 
po posebni metalik barvi Misano Blue, kot tudi po številnih karbonskih okraskih, gradi na uspehu bratov M3 
CS in M4 CS. Na račun 3,0-litrskega šestvaljnika s 450 konjskimi močmi se novinec uveljavi kot najzmogljivejši 

M2 doslej, ki se do 100 km/h požene v štirih sekundah in nato nadaljuje svojo dominacijo do hitrosti 280 km/h. Da bo 
vozna izkušnja res na nivoju, skrbijo M-ovi bonbončki, ki se dotikajo vzmetenja, zavor, menjalnika in izpušnega sistema, 
medtem ko znotraj prinašajo športen volan in školjkaste sedeže direktno iz nabildane bavarske limuzine M4 CS.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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MAYBACH
KOT SUV?

40  Avto+šport

Mercedes-Maybach GLS

Ultimativno razkošje, ki ga uteleša oznaka Maybach, je našlo novo formo, saj je 
luč sveta ugledal terenski Mercedes-Maybach GLS, ki bo v prvi vrsti konkuriral 
Rolls-Roycevemu Cullinanu, Aston Martinovemu DBX-u, Lamborghinijevemu 
Urusu in drugim deluxe SUV-jem, ki v zadnjem času rastejo kot gobe po dežju.
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Mercedes je pred štirimi leti oživil 
legendarno ime Maybach v ultra luksuzni 
različici Mercedes-Maybach S600, kateri 
so sledili številni konceptni kot tudi serijski 

avtomobili z ekskluzivnim značajem. Že tedaj se je v 
avtomobilski sferi pričelo šušljati, da bi lahko ekskluzivna 
divizija nemškega proizvajalca pripravila tudi SUV-ja, ki 

bi se uveljavil kot kralj njihove bogate palete športnih 
terencev. Leta 2017 je nekdanji prvi mož Mercedesa 
Dieter Zetsche dokončno utišal govorice s potrditvijo 
modela, ki bo združeval luksuz in eleganco razreda S z 
vsestranskostjo in zmogljivostjo SUV-ja.
Nova Maybachova igračka za petične kupce je tako 
bazirana na doslej najbolj prestižnemu GLS-u, kateremu 

dodaja pridih ekstravagantnosti. Ta prinaša posebne 
poudarke na zunanjosti vozila, a je svojo pot našla tudi 
v izpopolnjeno kabino, kjer vlada izjemno prefinjena 
atmosfera. Ustvarjajo jo prvovrstno usnje v rjavo-bež 
kombinaciji, zlata ambientalna osvetlitev in lična kozarca 
za penino, integrirana med zadnja sedeža, ki sta s svojo 
prostornostjo in udobnostjo prav primerna za prevažanje 

ljudi, ki se jim po žilah pretaka modra kri. Seveda ne 
manjkajo logotipi Maybach, da potniki slučajno ne bi 
pozabili, kakšno srečo imajo, da sedijo v tako premijskem 
vozilu.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Nova Maybachova igračka za petične kupce je bazirana na 
doslej najbolj prestižnemu GLS-u, kateremu dodaja pridih 

ekstravagantnosti z ekskluzivno dvobarvno karoserijo.
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Škoda Octavia

Škodin bestseller z imenom Octavia se je fotografskim objektivom nastavil v 
svoji 4. generaciji, ki se pohvali z elegantnejšim izgledom in bolj premijsko 
kabino, ki premierno nudi head-up prikazovalnik.

Octavio so od lansiranja leta 1959 prodali 
v več kot 6,5 milijona primerkih in je tako 
kot Škodin najbolje prodajani model za 
proizvajalca izjemnega pomena. Prav zato 

so se razvoja nove generacije lotili zelo premišljeno; zdi 
se, da se Čehi ne zadovoljujejo več s statusom »le ene 
izmed znamk skupine Volkswagen«, ampak želijo docela 
pretresti nepremijski kompaktni segment. Njihov novi 
recept za uspeh sestavljajo naslednje sestavine: več 
prostora, inovativnosti in emocij.
Octavia sedi na VW-jevi platformi MQB, ki omogoča 
boljšo vozno dinamiko in nižjo porabo goriva kot tudi 
obilo praktičnosti. Model, ki je že od nekdaj znan kot eden 
najbolj prostornih kompaktnih avtomobilov na trgu, je 
primerjavi s predhodnikom še zrasel v dolžino in širino, 
hkrati pa je z res radodarnim 600-litrskim prtljažnikom 
vodilni v segmentu.
Do sedaj bolj stilno zadržana Octavia je v četrti 
iteraciji zaživela v mnogo bolj atraktivni podobi, ki se 
zgleduje po znamkini zastavonoši Superb. Največja 
sprememba se dotika obraza avtomobila, ki se poslavlja 
od kontroverznih dvojnih luči ter implementira bolj 
eleganten in skladen dizajn. Maska je večja, odbijači 
modernejši, stransko linijo pa zaznamujejo bolj izrazite 
linije. Zadek je prejel povsem predrugačena svetila in kot 
drugi novi modeli tudi razpotegnjen napis »Škoda«, ki 
zamenjuje znamkin logotip.
V skladu s sodobnejšim zunanjim izgledom je 
kabina Octavie precej podobna svojemu nemškemu 
sorodniku Golfu. Gre za velik korak naprej, saj so ubrali 
minimalističen pristop z manj fizičnimi stikali, saj se 
multimedijo in varnostne sisteme upravlja preko 
večjega, na dotik občutljivega zaslona. Pod njega so 
se preselili zračniki, obenem pa so kazalci za volanom 
prvič digitalni. K dobremu počutju prispeva ambientalna 
osvetlitev, k večji varnosti pa head-up prikazovalnik in 
nova pomagala.
Škodin prodajni as, ki letos praznuje 60 let, bo prvič na 
voljo tudi kot priključni hibrid z oznako Octavia iV. Ta 
združuje 1,4-litrskega bencinarja z električnim motorjem 
za skupnih 201 konjskih moči, ki se na cesto prenašajo 
preko 6-stopenjskega avtomatika; ob tem 13 kWh 
baterija nudi brezemisijski doseg do 55 kilometrov.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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BABY 
SUPERB
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ELEKTRIČNI 
SUV Z 
ZNAČKO
PONIJA
55 let mineva, odkar je luč sveta ugledal danes sloviti Mustang, ki je že 
četrto leto zapored najbolje prodajani športni kupe na našem planetu. Pri 
Fordu so se sedaj odločili, da bodo legendarno ime žrebca namenili tudi 
svojemu prvemu brezemisijskemu SUV-ju, ki simbolizira vstop ameriškega 
proizvajalca v novo elektrificirano dobo.
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Ford Mustang Mach-E



48  Avto+šport

N a avtosalonu v Los Angelesu je 
hollywoodski zvezdnik Idris Elba 

odgrnil tančico s Fordovega 
povsem svežega modela, za 

katerega so izbrali ime Mustang Mach-E. 
Ikonična družina je tako pridobila novega 

člana, ki se pridružuje kupeju, kabrioletu in 
drugim posebnim različicam z značko ponija. 

Toda v primerjavi s temi lepotci, novinec ni 
požrešen nizko sedeči športnik, ampak okolju 

prijazen električar na hoduljah. Gre torej za 
Mustanga, kreiranega za novo generacijo, ki 

sicer še vedno dostavlja značilno navdušujočo 
moč in atraktiven stil, a jima dodaja ekološko 

naravnanost. Njegovi stvaritelji se več kot 
očitno zavedajo pomena elektrikacije, kajti 

bodo poleg ameriškega žrebca v obliki SUV-ja 
na staro celino do konca prihodnjega leta 

poslali še 14 drugih elektrificiranih vozil Ford.
Mach-E uteleša iste ideale svobodnega 

duha, ki so bili navdih za ustvarjanje najbolje 
prodajanega športnega kupeja na svetu. S 

svojo elegantno silhueto in z mišičastimi 
oblinami nakazuje, da je pravi Mustang, pa 

četudi po njegovih žilah teče elektrika. Ko bo v 
drugi polovici leta 2020 zapeljal na ceste, bodo 

kupci lahko izbirali med različnimi inačicami: 
z baterijo za standardni ali podaljšani doseg 
in z zadnjim ali s štirikolesnim pogonom, ki 

ga bodo zagotavljali elektromotorji s trajnimi 
magneti. V kombinaciji zmogljivejše baterije 
in zadnjega pogona bo 100% električni SUV 

izpod rok modrega ovala lahko prevozil do 600 
kilometrov. Za zabave željne voznike bo na 

voljo še športna različica Mustang Mach-E GT, 
ki bo razpolagala s kar 465 konjskimi močmi 

in bo iz mirovanja do 100 km/h galopirala 
v manj kot petih sekundah. Za prepričljivo 

ustavljanje bo mogoče na seznamu dodatne 
opreme obkljukati povsem nove športne 

zavore Brembo, medtem ko bo GT že serijsko 
opremljen s sistemom blaženja MagneRide, 

ki s tehnologijo prilagodljivega vzmetenja 
zagotavlja vznemirljivo, a kljub temu udobno 
vožnjo. Da bi res omogočili optimalno vozno 

dinamiko z nizkim težiščem, so pri Fordu 
baterijo namestili na tla med obe osi vozila, s 
čimer pa so uresničili še en cilj – v športnem 

terencu imeti kar največ prostora za pet oseb 
in njihovo prtljago.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

“
Mach-E uteleša iste ideale 

svobodnega duha, ki so bili navdih za 
ustvarjanje najbolje prodajanega 

športnega kupeja na svetu.
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Dihotomija
v

Konec novembra so se v večno sončnem Los Angelesu zbrali vsi ključni 
avtomobilski proizvajalci Združenih držav, katerim so tokrat izjemno parirali 
konkurenčni igralci iz stare celine. Tradicionalno ameriški šov je tako letos ponujal 
fuzijo domačih visokooktanskih kupejev in bolj ekološko ozaveščenih tujcev.

LA Auto Show 2019

mestu
angelov
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Avtosalon v mestu angelov je tako govoril 
zgodbo dveh polov, ki je očitna na trenutnem 
ameriškem trgu, še posebej pa v Kaliforniji, ki 
si v nasprotju s preostalimi zveznimi državami 

postavlja bolj ostre cilje glede avtomobilskih emisijskih 
standardov. Na eni strani so jenkiji še vedno zaljubljeni 
v nabildane pick-upe in žejne mišičnjake, na drugi strani 
pa povpraševanje po bolj okolju prijaznih alternativah 
vztrajno raste.
Kot odličen primer povedanega lahko vzamemo 
Fordovega najnovejšega električarja, ki na presenečenje 
mnogih nosi slovito značko ponija. Tako je, znamka 
Mustang prvič v zgodovini poleg mogočnih športnih 
kupejev in kabrioletov med svoje vrste šteje tudi 
100% brezemisijskega SUV-ja z imenom Mach-E. Iz 
glavnega mesta Michigana se je pripeljal še en tovrstni 
športni terenec, ki bo namesto vožnje po ustaljenih 
tirnicah z veseljem premagoval ekstremen teren. Gre za 
Bollingerjevega B1, ki se je v L.A.-ju pokazal skupaj s prav 
tako robustnim bratom B2 v obliki poltovornjaka.
Svoje električne mišice so razkazovali tudi modeli 
evropskih proizvajalcev, izmed katerih sta bila definitivno 
najbolj privlačna Porschejev Taycan, tokrat na ogled 
postavljen v vstopni različici 4S z »le« 522 konjskimi 
močmi, in Audijev e-tron Sportback, športnejši brat že 
poznanega znamkinega križanca, ki je osvajal poglede z 

modno ozaveščeno kupejevsko obleko. Nemško zastavo 
je vihtel tudi Mini, ki je poleg svojega prvega trajnostnega 
modela Cooper SE pokazal mnogo bolj zanimivo 
dirkaško petardo JCW GP, ki je najhitrejši cestno-legalni 
Mini doslej kot tudi novi kralj svojega segmenta. Njegovi 
starši, skupina BMW, so razstavili še enega vročekrvnega 
Bavarca, limitirano serijo M2 CS, ki kot magnet privablja 
poglede s svojim karbonskim nakitom in zlatimi platišči.
Ameriško čast so branili pri Dodgeu s svojim 
Challengerjem, ki praznuje že 50 let obstoja. S posebno 
edicijo, ki se poklanja okrogli obletnici, so sicer vzbudili 
pozornost obiskovalcev, toda preprosto zahtevali so 
jo z demonsko inačico SRT Hellcat Redeye, ki se na 
račun 797 vrancev pohvali z naslovom najmočnejše in 
najhitrejše serijske limuzine na planetu.
Kljub temu lahko zaključimo, da je bilo v filmski 
prestolnici sveta med približno tisoč razstavljenimi vozili 
videti skoraj več primerkov evropske naprednosti kot 
ameriške genialnosti. Zagotovo pa lahko trdimo, da se 
svet premika k elektrificirani prihodnosti, kjer si bodo 
morali tradicionalno požrešni Američani izboriti svoje 
mesto.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Ford Mustang Mach-E

Audi e-tron Sportback

BMW M2 CS
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Test: BMW 740d xDrive M Sport

Sedmica 
kraljica

Ko se je javnosti prenovljena sedmica pokazala prvič, je na račun novih ledvičk 
oziroma bolje rečeno ledvic, vnela veliko polemik. A eno je gotovo, v realnosti 
sedmici ledvice pristojijo veliko bolj kot na fotografijah. Popolne so.
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Največja vizualna sprememba ob prenovi so 
tako zloglasne »prevelike« ledvičke, ki v živo 
izgledajo tako markantno in nastopaško, da je 
vse skupaj ravno prav okusno in dih jemajoče. 

So tudi aktivne in se po potrebi hlajenja motorja odpirajo 
in zapirajo samodejno. Opazne spremembe so še na 
zadku, kamor so namestili nov par LED luči, ki so med 
seboj povezane z LED svetlobnim pasom in s kromirano 
letvico.
Ko vidiš več kot pet metrov dolg avtomobil z velikanskimi 
21-palčnimi platišči, s pokrovom motorja, dolgim kot 
ponedeljek, in z agresivnim pogledom, ki ga pričarajo 
ledvice z vrhunskimi laserskimi žarometi, preprosto ne 
moreš ostati ravnodušen. Mimogrede, BMW-jevi laserski 
žarometi so eni najboljših, osvetljujejo namreč kar do 
600 metrov daleč, medtem ko svoj snop prilagajajo tako, 
da ne motijo nasproti vozečih vozil in vozil pred nami, 
hkrati pa skladno s smerjo osvetljujejo tudi velik del 
izven cestišča, tako da voznik res težko kar koli spregleda.
Veš, pa četudi nisi strasten ljubitelj avtomobilizma, da 
avtomobil spada v sam vrh avtomobilskega razreda in 
predstavlja višek avtomobilske tehnike v vseh pogledih. 
Ker to enostavno izžareva njegova prezenca. Ker gre 
za prenovo in ne za popolnoma nov model, je zato v 

notranjosti še nekaj elementov starejše zasnove, kar 
imata X5 in X7 že izpopolnjeno, a zato ni notranjost 
prenovljene sedmice prav nič zastarela in ne zaostaja za 
prej omenjenima modeloma v ničemer.
Tehnološko je napredovala skladno z njima, tako v njej 
odlično deluje sistem za samodejno vožnjo, ki zgolj 
s pritiskom na gumb na volanu prevzame krmilo in 

varno krmari znotraj talnih označb, sledi vozilu spredaj 
in po potrebi do popolne zaustavitve tudi zaustavi 
vozilo. Pod taktirko 360-stopinjskih kamer odlično 
deluje še pomočnik pri vzvratni vožnji, ki si zapomni 
zadnjih 50 metrov prevožene poti in samodejno po isti 
poti vzvratno usmerja vozilo. Tako ob vseh pomagalih, 
senzorjih in kamerah tudi parkiranje več kot pet metrov 
dolge limuzine postane mala malica.
Notranjost testnega avtomobila je bila v celoti  oblečena 
v prvovrstno rjavo usnje, to pomeni sedeže, sredinsko 
naslonjalo in vratne obloge, za višek ekstravagance pa 
je imelo usnje še prestižen karo vzorec s kontrastnimi 

belimi šivi. Merilniki so v celoti digitalizirani, medtem 
ko osrednji zaslon še nima posodobljene multimedije. 
Seveda se lahko številne funkcije, kot so menjava radijske 
postaje, zviševanje glasnosti ipd., upravlja s preprostimi 
kretnjami.
Upravljanje je mogoče tudi preko tablice, ki je skrita v 
zložljivi konzoli na zadnji klopi. Zadaj sta sedeža seveda 
električno nastavljiva v več smereh v iskanju popolnega 
potovalnega položaja, a bo tega lahko najbolje zagotovila 
podaljšana izvedenka sedmice. Zadaj je namreč glede 
na gabarite avtomobila presenetljivo malo prostora za 
noge in kolena višjih potnikov. Je pa zato v tem primeru 

Notranjost testnega 
avtomobila je bila 
v celoti oblečena v 
prvovrstno rjavo usnje, 
to pomeni sedeže, 
sredinsko naslonjalo 
in vratne obloge, za 
višek ekstravagance 
pa je imelo usnje še 
prestižen karo vzorec.
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oglas
tesla

toliko bolj v ospredju voznik, ki 
ob upravljanju takšne sedmice 
nedvomno uživa ob vsakem 
prevoženem kilometru.
Udobje med vožnjo je zares 
odlično, k čemur pripomore tudi 
vrhunski motor z oznako 740d, 
kar pomeni, da trilitrski šestvaljnik 
preko xDrivea razvija kar 320 
konjskih moči. Posledično ima 
dve toni težak in 165 tisočakov 
vreden luksuz vseskozi na voljo 
zadostno zalogo moči; ne ker bi 
jo dejansko potreboval, ampak ker 
si jo zasluži in mu nenazadnje tudi 
lepo pristoji, kar se kaže ob ugodni 
porabi pod devetimi litri. In če 
vozniku zapaše dinamika, se lahko 
v udobnem fotelju v 5,8 sekundah 
izstreli do 100 km/h.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

šestvaljni, vrstni, turbodizelski
2.993 ccm
235 kW (320 KM)
680 Nm pri 1.750 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
5,3 s  (0-100 km/h)
250 km/h

9,0 l/100 km
177 g/km
5.120 / 1.902 / 1.467 mm
1.990 kg
78 l
515 l
164.668 EUR

Tehnični podatki

HyperLight. HyperLife.
Tesla HyperLight 
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FIESTA ZA
AVANTURE
IN BREZPOTJA
Ford ima poleg svoje bogate SUV palete v ponudbi po novem tudi povsem 
običajne modele, kot so Ka, Fiesta in Focus, a v terenski preobleki pod 
imenom Active. Na testu smo imeli prvo predstavnico programa Active, 
popularno Fiesto.

Fiesta je eden izmed 
Fordovih modelov, ki so na 
voljo v številnih različicah. 
Lahko je povsem običajna, 

nevpadljiva, za tiste z elegantno noto 
je tu različica Vignale, za šminkerske 
ST-Line, za čistokrvne športnike ST in 
na koncu je za avanturiste in tiste z 
bolj aktivnim življenjskim slogom še 
terenska Fiesta Active.
Od preostalih različic je ne bo 

težko ločiti, saj ima za bolj robusten 
izgled serijsko nameščene strešne 
nosilce, posebna 17-palčna platišča 
in seveda terenske plastične 
zaščite s sivimi dodatki. Na zadku je 
prepoznavna tudi po črnem pasu 
med lučmi, znotraj katerega je 
plasirana registrska tablica. Bolj skrite 
spremembe pa so za centimeter širši 
zadnji koloteki in 18 milimetrov večja 
oddaljenost od tal. Omenim naj še 

aktivno črno masko, ki se po potrebi 
odpre oziroma zapre in s tem poveča 
učinkovitost hlajenja motorja.
Kljub dodatni oddaljenosti od tal in 
malce bolj mehkemu podvozju, je 
Fiesta ohranila svojo vozniško ostrino 
in ni sklepala nobenih kompromisov 
pri udobju in vozni dinamiki, zato 
ostaja tudi v različici Active v samem 
vrhu svojega razreda. Inženirji so 
prilagodili tudi nastavitve volana 
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Test: Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Active



in ESP-ja ter dodali vozni program 
Slippery, ki kompenzira štirikolesni 
pogon, ki pri Fiesti ni na voljo. Tako 
lahko s Fiesto Active brez slabe vesti 
zapeljete na bolj neurejena pota, 
prašne makadamske ceste in lažje 

motorja se je vrtel že večkrat 
nagrajeni in prav tako preizkušeni 
litrski trivaljnik, tokrat v 125-konjski 
konfiguraciji. V kombinaciji s 
6-stopenjskim ročnim menjalnikom 
se motor obnese odlično, poskočen 

prevozne gozdne poti. V notranjosti 
niso komplicirali in so Fiesto ohranili 
takšno, kot jo že poznamo v drugih 
različicah, le da so inačici Active 
namenili bolj trpežne gumijaste 
predpražnike in poseben vzorec 

in prožen je praktično ves čas, brez 
težav pa se zavrti tudi do rdečega 
polja. Zna biti pa precej požrešen, 
tudi preko 8 litrov bencina na sto 
kilometrov zna popiti.
Takšna Fiesta s terensko obleko 

tkanine na sedežih. Ostalo je že 
poznano, multimedijski vmesnik 
SYNC 3 je hiter in enostaven za 
uporabo, sedeži so ogrevani, prav 
tako volan, ne manjkajo niti številne 
varnostne asistence. Pod pokrovom 

Active ni poceni, 23 tisočakov 
nanese na koncu z vsemi dodatki, 
preti pa ji še nova hišna nevarnost 
po imenu Puma.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
999 ccm
92 kW (125 KM)
170 Nm pri 1.500 vrt./min.
6-stopenjski ročni
10,4 s  (0-100 km/h)
195 km/h

7,5 l/100 km
98 g/km
4.068 / 1.756 / 1.498 mm
1.241 kg
42 l
311 l
23.000 EUR

Tehnični podatki
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Test: Mini Cooper S 60 Years Edition

Znamka Mini praznuje že 60-letnico svojega obstoja in za ta jubilej se je odločila 
pokloniti sebi in ljubiteljem znamke s posebno izdajo Minija v različici Cooper 
S 60 Years Edition.

MINIJEV POKLON
SAMEMU SEBI
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Najprej začnimo pri sami barvi, tale zelena ni 
nikakršno naključje in je izključno rezervirana 
za 500 Minijev, kolikor jih bo zapeljalo na ceste 
v posebni izdaji. Govorim seveda o odlični 

imitaciji tiste prave britanske, dirkaško zelene barve. 
Detajlov, ki razkrivajo posebno izdajo, je še kar nekaj. 
Tako dirkaško zeleno barvo popestri nalepka 60 Years na 
pokrovu motorja, napis najdemo še na bokih in pragovih, 
v notranjosti pa na sedežih in volanskem obroču. Aja, 
ob odklepanju vozila se na tla pod stranskimi ogledali 
projicira še svetlobni podpis 60 Years, prav za to izdajo 

pa so izdelali tudi posebna lita platišča. K izstopajočemu 
izgledu dodatno pripomorejo ohišja ogledal v kontrastni 
beli barvi, kakor tudi bela streha.
V notranjosti je klasično Minijevo okolje posebno 
obarvano. Rjave usnjene sedeže lepo dopolnjujejo 
zeleni dekorativni elementi in beli šivi, ostalo pa je več ali 
manj že poznana praksa, z izjemo novega robotiziranega 
menjalnika, ki se pojavlja tudi z novo podobo prestavne 
ročice. Prejšnja, okrogle oblike, je sicer po mojem mnenju 
bolj pasala v kabino in k samemu karakterju avtomobila. 
Kabina je prežeta z vrhunskimi materiali in detajli, 

prijetnimi na dotik, kar je seveda za znamko Mini že tako 
ali tako samoumevno. Deležni smo bili veliko dodatne 
opreme, kot so gretje sedežev, navigacija, ozvočenje 
Harman Kardon, aktivni tempomat, ambientalna 
osvetlitev in še veliko drugega. Posodobljena je tudi 
grafika in delovanje osrednjega ekrana, ki je še vedno 
tradicionalno nameščen znotraj velikega okroglega 
elementa.
Oznaka Cooper S seveda pomeni, da se pod pokrovom 
motorja skriva malce večja konjenica. Dvolitraš s turbino 
tako poskrbi za obilico navora in zajetnih 192 konjičkov, 

ki sodelujejo z novim 7-stopenjskim robotiziranim 
menjalnikom. Avtomobil je hiter kot strela in ostaja pravi 
sinonim za odlično lego na cesti in užitek med vožnjo. 
Ovinke požira kot za stavo, asfalta se drži kot vlak tirnic, 
njegova vodljivost pa ostaja primerljiva z dirkalnim 
gokartom. Ima pa Cooper S z modelnim letom 2019 eno 
večjo hibo, in to je zvok. Ta je namreč občutno zadušen in 
sploh ne pride do izraza, praktično v nobenem območju 
vrtljajev. Včasih je bilo sila enostavno iz izpuha izvleči 
nastopaški ropot, vrgel si eno prestavo nižje in že je 
prijetno zaropotalo. Tega pri tem modelu žal ni. Verjetno 
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motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.998 ccm
141 kW (192 KM)
280 Nm pri 1.350 vrt./min.
7-stopenjski samodejni
6,7 s (0-100 km/h)
235 km/h

9,5 l/100 km
129 g/km
3.850 / 1.727 / 1.414 mm
1.290 kg
44 l
211 l
41.002 EUR

Tehnični podatki

zaradi strogih emisijskih pravil, ki so doletele 
motorje Euro 6, a zdi se, da je Mini s tem izgubil 
nekaj tistega živahnega, pobalinskega karakterja.
Morda me je pri nižjih hitrostih vseeno malce 
zmotil preveč obtežen servo volan, toda to je že 
podobno iskanju dlake v jajcu. A voznik vseeno 
lahko občuti, da je na voljo še nekaj prostora za 
izboljšave, čeprav minimalne. Ena izmed njih bi 
bila na primer zmanjšanje teže. Mini tehta 1,3 
tone, kar je za takšnega malčka kar dosti in prava 
redkost je, da ima tako majhen avtomobil v nosu 
nameščen velik, 2,0-litrski motor. Šparovček zato 
ravno ni, v povprečju smo zabeležili porabo med 
9 in 10 litri, lahko pa popije občutno več, kakor 
tudi občutno manj. Odvisno od voznika, njegove 
poti in teže njegove noge.
Cena? Najprej sem pomislil, da ker gre za 
posebno izdajo, mora koštati vsaj 50 tisočakov, 
pa sem se presenetljivo zmotil. »Samo« 41 tisoč 
želijo zanj, ni malo, pretirano, glede na znamko in 
njeno zgodovino zasoljenih cen, pa tudi ne.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Električni surf Lampuga Air

Električni surfi so naslednja velika stvar v vodnih športih, saj so zaradi njihove zmogljivosti, preproste uporabe in varnosti 
postali izredno priljubljeni po celem svetu. Med najbolj priljubljene električne surfe spada Lampuga Air nemškega 
proizvajalca Lampuga, ki nudi zabavno doživetje na vodi ne glede na stopnjo izkušenj. Njegova odlična zmogljivost pomeni 
40 minut zabave do 50 km/h. Praktičen dizajn pa omogoča, da surf napihnemo in izpraznimo, če ste morda na tesno s 
prostorom. Izredno enostavno in prijazno za uporabnika. Zastopnik za Slovenijo in bližnje države je MennYacht Group.

ULTIMATIVNA VODNA IGRAČKA
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ATRAKTIVNA
KONA V ODTENKU
LIMETE

Test: Hyundai Kona 1.6 CRDi Impression

Hyundaijev najmanjši mestni terenec Kona je v razred manjših SUV-jev prinesel 
svež veter predvsem s svojo zanimivo obliko in nenazadnje tudi s pestro izbiro 
pogonskih sklopov.



motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.598 ccm
100 kW (136 KM)
320 Nm pri 2.000 vrt./min.
7-stopenjski samodejni
11,2 s  (0-100 km/h)
186 km/h

6,5 l/100 km
119 g/km
4.165 / 1.800 / 1.550 mm
1.421 kg
50 l
378 l
28.170 EUR

Tehnični podatki

zvočniki in navigacija TomTom za 750 evrov, dvobarvna 
zunanjost za 540 evrov in limetino-rumena barva 
karoserije za 400 evrov.
Ne dolgo nazaj smo testirali popolnoma električno 
Kono, ki nas je preprosto navdušila s svojo lahkotno 
vožnjo, pospeški in predrugačeno notranjostjo, sicer pa 
smo imeli praktično identično Kono, kot je tale testna v 
limetino-rumeni barvi, na preizkusu že lani, le da je bil 
takrat pod pokrovom motorja bencinski motor T-GDi 
s 177 konjskimi močmi, štirikolesnim pogonom in 
samodejnim menjalnikom.
Tokrat se je pod pokrovom motorja vrtel hišni turbodizel 
z oznako 1.6 CRDi s 136 KM, ki prav tako sodeluje s 
sedemstopenjsko avtomatiko DCT in v osnovi pošilja 
moč prednjima kolesoma, po potrebi pa se priključuje še 

zadnji kolesni par, s čimer je Kona eden redkih manjših 
SUV-jev, ki so na voljo s štirikolesnim pogonom, pa še 
funkcijo lock v razmerju 50:50 ima.
Dizelski motor je sicer nekoliko glasen, a zato varčen in 
dovolj zmogljiv za premagovanje vsakodnevnih poti. V 
povprečju nismo nikoli presegli porabo čez 6,5 litra na 
sto kilometrov, medtem ko je bencinsko gnana Kona pila 
krepko preko 8 litrov na sto kilometrov. 
Z najvišjo stopnjo opreme, s štirikolesnim pogonom, s 
samodejnim menjalnikom in z vsemi možnimi dodatki, 
bo takšna Kona po ceniku stala nekaj malega čez 28 
tisočakov, kar pa že kar krepko diši po bolj premium 
razredu.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Eden izmed bolj 
i z s t o p a j o č i h , 
atraktivnih in hkrati 
tudi popularnih 

mestnih križancev je 
nedvomno Kona. Kot eden 
redkih SUV-jev je poleg klasične 
bencinske in dizelske različice 
na voljo tudi kot popolnoma 
električno vozilo, hibrid ali 
priključni hibrid. Električna 
različica se od preostalih 
razlikuje predvsem po povsem 
zaprti maski in platiščih, ostale 
različice pa izstopajo s svojimi 
črnimi plastičnimi obrobami 
blatnikov in pragov, ki so jih 
pri Hyundaiju razpotegnili še 
okoli spodnjega dela prednjih 
in zadnjih luči. Med prednjima 
zgornjima vitkima LED 
žarometoma in tik nad masko 
so namestili tudi atraktivno 
zračno režo. K privlačnemu 
izgledu pripomorejo še 
zatemnjena stekla s črno 
obrobo in črna streha.
Nenazadnje vedno znova 
pritegne tudi limetino-rumena 
kovinska barva, zaradi katere 
avtomobil izstopa že od daleč, 
isti odtenek pa se nadaljuje 
tudi v notranjosti okoli ročice 
samodejnega menjalnika, 
obrob zračnikov in gumba za 
zagon motorja. V to zanimivo 
barvo so odeti tudi kontrastni 
šivi in varnostni pasovi. Vse 
to spada v okvir paketa Lime, 
kjer je za omenjene dodatke 
potrebno doplačati 290 evrov. 
Sicer je v kabini občutek dober, 
materiali so prijetni na dotik, 
trde plastike tako rekoč ni, sedi 
se malce višje, preglednost je 
dobra, vozniku in potnikom 
pa je na voljo praktično 
vsa oprema, ki jo znamka 
Hyundai premore. Tu je tako 
poleg že bogatega paketa 
opreme Impression, ki prinaša 
varnostne sisteme SmartSense, 
LED luči, 18-palčna kolesa 
idr., še kar nekaj dodatkov iz 
seznama dodatne opreme, kot 
so npr. multimedija s Krellovimi 
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FUNKY 
JAPONSKI
KRIŽANEC

Test: Suzuki Ignis 1.2 Allgrip Elegance

Suzukijev Ignis je prav poseben malček, ki, ali ti je všeč, ali pa ti ni, vmesne 
poti ni. Največ polemik dvigne njegov zadek in ravno zaradi njega je Ignis tako 
prikupen, poseben in drugačen, a hkrati okreten in prostoren.
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Na račun 
štirikolesnega 
pogona ALLGRIP 
se ne boji 
zapeljati tudi na 
neurejen teren.

S 
soimenjakom prve generacije 
nima praktično nič skupnega, 
razen imena in same filozofije 
majhnega, uporabnega SUV-

ja. Oblikovno gledano ima novi Ignis 
kar nekaj ikoničnih elementov, za 
katere so navdih dobili pri starejših 
Suzukijevih modelih oziroma so se jim 
z njimi želeli pokloniti. Takšen primer 
so pokončne zareze v karoseriji na 
C-stebričku, kakršne je nosil Fronte 
Coupe iz leta 1971. Izstopajo tudi 
razširjeni blatniki, ki dajejo avtomobilu 
še dodaten pridih robustnosti, spredaj 
pa se lepo ujamejo žarometi, odeti v 
črno masko. Na avtomobilu seveda 
najbolj izstopa nenavadno privzdignjen 
zadek, kateremu je treba dati čas, da se 
ga navadimo, a svoj namen drugačnosti 
in posebnosti so Suzukijevi oblikovalci 
nedvomno dosegli.
Za 3,7 metra dolg avtomobil je Ignis 
izredno prostoren, saj ima izrazito kratka 
previsa, s tem daljšo medosno razdaljo 
in posledično več prostora v notranjosti. 
Z izjemno majhnim obračalnim krogom 
se odlično znajde v mestnih središčih, s 
svojo prostornostjo in prilagodljivostjo 
je tudi izjemno praktičen, saj kot edini 
svoje velikosti nudi pomik zadnje klopi 
oziroma dveh sedežev. V notranjosti 
sicer prevladuje v večini trša plastika, 
ki pa ne kvari ergonomije. Merilniki 

so klasični analogni, na armaturi je že 
poznan ekran na dotik s hitrim in z 
enostavnim vmesnikom z navigacijo in 
s prikazom zadnje kamere, v spodnjem 
delu armature pa najdemo futuristično 
oblikovano konzolo za klimatsko 
napravo in pod njo stikala za upravljanje 
asistenčnih sistemov.
Na račun štirikolesnega pogona Allgrip 
se Ignis ne boji zapeljati tudi na neurejen 
teren. Štirikolesnega pogona se ne da 
upravljati s stikalom in ga preklapljati 
po želji, kar pomeni, da sta vedno gnani 
prednji kolesi, v primeru izgube oprijema 
pa sistem aktivira še zadnji kolesni par. V 
ponudbi ostaja eden in edini motor, to je 
atmosferski 1,2-litrski štirivaljnik z močjo 
90 KM, ki sicer ni najbolj poskočen, a 
vseeno dovolj zmogljiv, da se z njim 
da shajati. Edina slabost je, da ima 
menjalnik zgolj pet prestav, kar pomeni, 
da se motor pri višjih hitrostih vrti na 
dokaj visokih obratih, posledično pa to 
pomeni pretiran hrup motorja in visoko 
porabo goriva. Sicer Ignis v normalnih 
okoliščinah v povprečju ne porabi več 
kot 6 litrov bencina na sto kilometrov. 
Prostoren, edinstven, funky malček s 
štirikolesnim pogonom in z bogato 
opremo stane 14 tisočakov.

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, bencinski
1.242 ccm
66 kW (90 KM)
120 Nm pri 4.400 vrt./min.
5-stopenjski ročni
11,9 s  (0-100 km/h)
165 km/h

6,0 l/100 km
118 g/km
3.700 / 1.690 / 1.595mm
905 kg
30 l
204 l
14.700 EUR

Tehnični podatki

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Umetnost 
raziskovanja 
obzorja

Custom Line 106'

Najnovejši dragulj v 
prodajnem portfelju 

prestižne znamke 
Custom Line, ki je ena 
od adutov globalnega 
igralca Ferretti Group, 

je skoraj 33-metrska 
italijanska mojstrovina, 

namenjena tistim 
ljubiteljem navtike, ki 

imajo res dosti pod 
palcem.
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Po uveljavitvi modela Custom Line 120’ je 
sedaj zaživel njegov malce manjši, a nič manj 
ekstravaganten brat 106', ki ga je prav tako zarisal 
priznani milanski arhitekt Francesco Paszkowski. 

Tudi tu je v ospredju moderen oblikovalski slog strogih 
črt in velikih steklenih površin, ki opazovalca očara že 
na prvi pogled; to je bilo več kot očitno ob svetovnem 
debiju na beneškem salonu plovil, kjer je 106'-ica prvič 
zaplula ter z Doževo palačo in zvonikom Bazilike svetega 
Marka v ozadju izgledala res veličastno.
Toda novinca ne moremo oklicati za premikajočo se 
umetnino zgolj zaradi njegove estetske dovršenosti, 
ampak tudi zaradi odlične organizacije prostorov, ki 
ponujajo maksimalno udobje na krovu. Vse se prične 
s kar 220 kvadratnimi metri medsebojno povezanih 
zunanjih površin. Poseben vrhunec predstavlja flybridge 
radodarnih dimenzij, obdan z jeklenimi elementi in 
dvema stranskima oknoma. Na njem se poleg zunanje 
pilotske postaje, ki je le streljaj od glavnega tehnološko 
naprednega kokpita, bohoti bar z žarom, s pomivalnim 
koritom in s hladilnikom, proti krmi pa so Italijani 
namestili več kosov prostostoječega pohištva, vključno 
z dvema velikodušnima zofama v obliki črke L, katerih 
svetlosivo blago se krasno ujema z naravnim tikovim 
lesom. Prednji del flybridgea pa ponuja še eno površino, 
ki jo je mogoče po željah lastnika pretvoriti v luksuzni 
spa z masažno kadjo.
Naslednji briljant jahte izpod rok znamke Custom Line 
je predel ob premcu, ki ga lahko razdelimo na dvignjeni 
otoček s sedežno garnituro in kavnima mizicama, ki služi 
kot privatni lounge za občudovanje sončnega zahoda, in 
spuščeni ležalni površini, perfektni za sončenje z vetrom 
v laseh.
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Obedovanje na svežem zraku bo medtem najbolj sijajno 
ob krmi glavne palube, opremljene z mizo, ki posede 
šest oseb. Ob slabem vremenu bo chef gurmanski 
obed postregel v notranji jedilnici, ki jo obkroža krasen 
sofisticiran ambient. Ustvarjajo ga pomirjajoči naravni 
odtenki bež in rjave, ki jih razblinjajo detajli poliranega 
jekla in lesa. Prostor res zaživi s pomočjo več kot 2 
metra visokih oken, ki se raztezajo od tal do stropa in 
tako potnikom dajejo občutek, kot da so v razkošnem 
penthouseu.
Na glavni palubi domuje še velikanska lastnikova suita, 
ki je sestavljena iz kabineta in spalnega dela, ki v širino 

meri kar šest metrov in pol. Ni nam treba posebej 
izpostavljati, da je prostor izpopolnjen v vsakem 
pogledu, je pa omembe vredno, da so ga nadgradili z 
lastno panoramsko teraso, ki lastniku omogoča direkten 
stik z morjem.
Če se gostje sprehodijo po stopnicah navzdol, bodo našli 
svoje štiri kabine, ki se prav tako pohvalijo s pogledom na 
morje in z lastno kopalnico. Kljub temu da senzacionalna 
superjahta na krov sprejme dvajset gostov, bo tako 

v maksimalnem udobju spalnic uživalo zgolj deset 
posameznikov, rojenih pod srečno zvezdo.
Model 106' svojo odličnost nadaljnje dokazuje s svojo 
pogonsko enoto; v strojnici, ki je velika skoraj toliko kot 
garsonjera, bivata dva 2.638-konjska motorja MTU, ki 
zagotavljata, da lahko 33 metrov veliko plovilo pospešuje 
vse do zavidljive hitrosti 26 vozlov.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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VERSTAPPEN
ZMAGOVALEC
DRAMATIČNE
DIRKE

F1 - VN Brazilije

Dirka v São Paulu je 
bila izjemno napeta 

vse do ciljne črte. Prvo 
mesto je sicer brez 
velikih težav osvojil 

Max Verstappen, noro 
pa je bilo dogajanje 

za njim. Tako je drugo 
mesto osvojil Pierre 

Gasly v moštvu Torro 
Rosso, ki je ciljno črto 

prečkal praktično 
vzporedno z Lewisom 

Hamiltonom.
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Kimi Räikkönen
Alfa Romeo Racing

Antonio Giovinazzi
Alfa Romeo Racing

Daniel Ricciardo
Renault

7.
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9.

Max Verstappen
Red Bull Racing

Pierre Gasly
Scuderia Toro Rosso

Carlos Sainz
McLaren

Lewis Hamilton
Mercedes

Lando Norris
McLaren

Sergio Perez
Racing Point

4. 

5.

6.

1. 

2.

3.

Rezultati VN Brazilije:

Formula 1 je vsem ljubiteljem tega športa spet 
ponudila izjemno predstavo. V začetnem delu 
dirke sicer do večjih pretresov ni prišlo. Max 
Verstappen je suvereno odpeljal iz prvega 

štartnega mesta. Do menjave mest je prišlo med Vettlom 
in Hamiltonom. Slednji je izkoristil malce slabši štart 
dirkača Ferrarija in se prebil za Verstappna. Dobro se je 
iz štirinajstega mesta prebijal naprej Charles Leclerc, ki je 
bil zaradi menjave delov motorja kaznovan z deset mest 
slabšim štartnim mestom.
Ker so bile razlike med vodilnimi majhne, je tudi tokrat 
veliko vlogo odigrala 
taktika. Tako so pri 
Mercedesu kot prvi 
na postanek poklicali 
Hamiltona, da bi pridobili 
kakšno sekundo proti 
Verstappnu. Nizozemec 
se je v boksih ustavil 
takoj naslednji krog. Ob 
izvozu iz boksov je skoraj 
trčil z Robertom Kubico, 
ki so ga mehaniki precej 
nespretno spustili iz 
mesta za menjavo gum. 
Hamiltonu je uspelo prehiteti Verstappna, a samo za 
kratek čas, saj je že ob koncu kroga Red Bull švignil mimo 
Mercedesa. Zdelo se je, da je tokrat Red Bull premočan.
Drugi postanki niso privedli do sprememb na vrhu. 
Spet je Hamilton prvi pripeljal v bokse, a pri Red Bullu 
so opravili menjavo gum hitreje in Verstappen je ostal v 
vodstvu. Do konca dirke je bilo še nekaj več kot dvajset 
krogov. Sledil je pravi triler, ki se je začel z borbo za četrto 

mesto med Leclercom in Bottasom. Uprizorila sta nekaj 
lepih dvobojev, a v 53. krogu se je iz Mercedesovega 
zadka začel viti siv dim, ki ni pomenil nič dobrega. 
Valtteri Bottas je moral parkirati na travi, vodstvo dirke 
pa se je odločilo za vpoklic varnostnega avta. Pri Red 
Bullu so se odločili, da Verstappna pokličejo še na tretjo 
menjavo gum, medtem ko je Hamilton ostal na stezi. Z 
obrabljenimi gumami ni imel nobene možnosti proti 
dirkaču Red Bulla, ki ga je prehitel že v prvem ovinku po 
ponovnem štartu. Z odličnim prehitevalnim manevrom 
je na tretje mesto mimo Vettla prišel drugi dirkač Red 

Bulla Alexander Albon. 
Nekaj krogov pred 
koncem je Red Bullu 
kazalo fantastično. Prvi 
Verstappen, tretji Albon, 
z možnostjo napada na 
Hamiltona. A na stezo 
je ponovno zapeljal 
varnostni avto. Zato sta 
poskrbela oba dirkača 
Ferrarija. Najprej je ob 
izhodu iz ciljne ravnine 
Leclerc prehitel Vettla 
in Nemec je hotel takoj 

vrniti udarec. Na ravnini, ki je sledila, je takoj napadel 
Monačana in ga zadel z zadnjo levo gumo. Za oba je 
bila dirka končana, na stezi pa je ostalo precej odpadlih 
delcev.
Varnostni avto je za menjavo gum tokrat izkoristil 
Hamilton in prišel nazaj na stezo za trojčkom rdečih 
bikov, Verstappnom, Albonom in Gaslyjem. Dva kroga 
pred koncem se je dirka nadaljevala. Dirkači so bili zelo 

skupaj in novo trčenje je viselo v zraku. Dočakali 
smo ga med vodilno trojico. Hamilton je takoj 
prehitel Gaslyja, Albon pa se ni dal tako zlahka 
in na njegovo nesrečo sta se z Britancem rahlo 
dotaknila. Tajskega dirkača, ki je bil na pragu 
svojih prvih stopničk, je zavrtelo, Hamiltonu 
pa je odpadel del sprednjega krilca. A podal se 
je na odločen boj za drugo mesto proti Pierru 
Gaslyju. Celoten zadnji krog sta vozila tesno 
eden za drugim in na ciljno ravnino sta vstopila 
praktično vzporedno. Gaslyju je uspelo ohraniti 
drugo mesto in s tem prve stopničke, Honda 
pa je dokazala, da ima odličen motor. Razlika 
med obema je bila le šest stotink.
Po dirki so Lewisa Hamiltona kaznovali zaradi 
trčenja z Albonom, tako da je prve stopničke 
v karieri osvojil tudi Carlos Sainz, ki je dirko 
začel iz zadnjega mesta. Kazen petih sekund 
je Hamiltona potisnila na sedmo mesto. Na 
četrtem in petem mestu najdemo oba dirkača 
Alfe Romea, Räikkönena pred Giovinazzijem. 
Šesti je dirko končal Daniel Ricciardo, osmi 
Lando Norris. Deseterico dobitnikov točk sta 
zaključila Sergio Perez in Daniil Kvjat.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

Po dirki so Lewisa Hamiltona kaznovali zaradi trčenja z 
Albonom, tako da je prve stopničke v karieri osvojil tudi 

Carlos Sainz, ki je dirko začel iz zadnjega mesta. 
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F1 - VN Abu Dabija

Zadnja dirka Formule 1 v sezoni 2019 je bila povsem v znamenju Lewisa 
Hamiltona. Spektakularna dirka pod reflektorji na modernem dirkališču 
Yas Marina v Abu Dabiju je prinesla enajsto zmago Britanca v letošnji 
sezoni. Ob tem je Hamilton tudi edini dirkač, ki je osvojil točke na 
prav vseh enaidvajsetih dirkah letošnje sezone, še več, samo štirikrat 
ni stopil na stopničke.

Zaključek 
sezone po 

Hamiltonovih 
notah
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Valtteri Bottas
Mercedes

Sebastian Vettel
Ferrari

Alexander Albon
Red Bull Racing
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Lewis Hamilton
Mercedes
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Rezultati VN Abu Dabija:

Zadnje dejanje letošnje sezone nam ni ponudilo 
tolikšne dramatičnosti, kot smo je bili vajeni na 
prejšnjih dirkah. Svetovni prvak Lewis Hamilton 
je že na štartu opravil svoje delo, ko je zadržal 

vodilni položaj, ki si ga je priboril na kvalifikacijah. 
Pravega tekmeca na dirki ni imel. Glede na to, da je iz 
drugega mesta štartal Max Verstappen, smo pričakovali, 
da bi Nizozemec na štartu lahko malce zagrenil življenje 
Hamiltonu. A obrnilo se je povsem drugače, saj je dirkača 
Red Bulla že v prvem krogu prehitel Charles Leclerc. 
Toda pri Ferrariju so tokrat spet stavili na napačno 
taktiko. Medtem ko sta bila Hamilton in Verstappen na 
strategiji enega postanka, so se pri Ferrariju odločili, da 
zavijeta oba dirkača v bokse dvakrat. Tako je Verstappen 
po svojem edinem postanku hitro ujel Monačana in ga 
brezkompromisno prehitel. Brez težav mu je pobegnil 
in tako prišel do zasluženega drugega mesta. S tem 
je v neposrednem dvoboju Leclerca premagal tudi v 
skupnem seštevku in sezono končal na visokem tretjem 
mestu, pred obema dirkačema Ferrarija.
Prvi dirkač Ferrarija v letošnji sezoni Charles Leclerc je na 
koncu dirke komaj obranil tretje mesto pred Valtterijem 
Bottasom. Ta je zaradi menjave motorja štartal z zadnjega 
mesta. Prebil se je vse do četrtega mesta, za stopničke 
sta mu verjetno zmanjkala krog ali dva. Res pa je tudi, da 
v začetnem delu dirke ni mogel uporabljati sistema DRS, 
saj ta ni deloval, in se je posledično zaradi tega počasneje 
prebijal proti vrhu.
Novo povprečno predstavo si je zopet privoščil drugi 
Ferrarijev dirkač Sebastian Vettel. Osvojil je skromno 
peto mesto in v zimskem premoru bo zagotovo moral 
najti rešitev, kako se v naslednji sezoni spopasti tako z 
dirkalnikom kot z moštvenim kolegom. Še ene takšne 
sezone si pri Ferrariju ne sme privoščiti.
Na šestem mestu je tokratno dirko končal Tajec v moštvu 
Red Bulla Alexander Albon. Avstrijsko moštvo je s Hondo 
v letošnji sezoni vseskozi napredovalo in če bi bil Albon z 
njimi skozi celotno sezono, bi se morda s Ferrarijem borili 
za drugo mesto v skupnem seštevku.
Za dirkači iz vodilnih treh ekip je zadnjo preizkušnjo 
sezone končal Sergio Perez. Sedmo mesto je lep dosežek 
Mehičana, za katerim sta se zvrstila oba dirkača McLarna. 
Lando Norris je bil navdušen nad osmim mestom, Carlos 
Sainz pa je v zadnjih metrih prišel do točke za deseto 
mesto. Vmes se je uvrstil še Daniil Kvjat v Torro Rossu.

Sezona 2019 se je tako zaključila z zmago svetovnega 
prvaka Lewisa Hamiltona. Dirkač Mercedesa je osvojil 
84. zmago v karieri in šesti naslov svetovnega prvaka. 
Na drugem mestu je z zaostankom 87 točk prvenstvo 
končal drugi dirkač Mercedesa Valtteri Bottas. Tretje 
mesto je osvojil Max Verstappen z Red Bull Hondo, 
ki je zmagal na treh dirkah. Tri dirke sta skupno dobila 
tudi dirkača Ferrarija. Dvakrat je bil na najvišji stopnički 
Charles Leclerc, ki je prvenstvo končal na četrtem mestu. 
Sebastian Vettel je razočaral, dobil je eno dirko in sezono 
zaključil na petem mestu, 24 točk za moštvenim kolegom. 

Med konstruktorji je premočno zmagal Mercedes. Ferrari 
je na drugem mestu zaostal 235 točk, Red Bull Honda še 
87 več.
Od Formule 1 se z letošnjo sezono poslavljata Niko 
Hülkenberg, ki ga bo pri Renaultu zamenjal Esteban 
Ocon, in Robert Kubica, ki bo sedež v Williamsu prepustil 
Nicolasu Latifiju.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC, Matjaž Tomlje, Rok Tomlje, Ava Tomlje
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KONEC 
SEZONE

IN SLOVO
ZA LORENZA

MotoGP - VN Valencie

Še preden so se dirkači prvič podali na stezo, je vse zbrane v Valencii šokiral 
Jorge Lorenzo, ki se je po težavni sezoni odločil za predčasen konec kariere. 
Lorenzo je vse največje uspehe dosegel na Yamahi. Do prvega naslova v motoGP 
je prišel leta 2010, po tem ko je bil leto poprej drugi. Dve leti kasneje je sledil 
naslednji naslov prvaka, tretjega pa je v nepozabnem dvoboju z Valentinom 
Rossijem dobil v sezoni 2015. Lahko bi rekli, da je Lorenzov uspeh začeli toniti, 
ko je leta 2016 zapustil Yamaho. Najprej je dve sezoni preživel pri Ducatiju in v 
skupnem seštevku zaključil deveti, v letošnji sezoni pa mu je pri Hondi kazalo še 
slabše, saj je imel ob koncu sezone le 28 točk, s čimer se je uvrstil na 19. mesto.
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Neuspešna sezona se letos piše tudi za 
dirkaškega mojstra Valentina Rossija, katerega 
bolj kot dobri rezultati pestijo padci ter slabe 
uvrstitve na kvalifikacijah in samih dirkah. 

Petkov prosti trening je Rossi s padcem na dirkališču v 
Chesteju nehote »popestril«, sreče pa ni imel tudi na 
drugem prostem treningu, saj ga je pri visoki hitrosti 
odneslo v desetem ovinku. Rossiju se je pri padcih 
pridružil Francesco Bagnaia, katerega je kapultiralo med 
vožnjo iz boksov proti stezi in po besedah Jacka Millerja 
se je to najverjetneje zgodilo ob pritisku na zavoro. Še 
hladne zavorne ploščice lahko namreč že ob blagem 

dotiku močno zavrejo s stoodstotno močjo, kar je na 
lastni koži občutil Bagnaia, čigar motocikel je dvignilo 
naprej in se ni uspel rešiti. Omotičnega so ga odpeljali 
na pregled, kjer so ugotovili blažji pretres možganov 
in zlom v zapestju. Brez padcev ni šlo tudi na zadnji 
letošnji preizkušnji, ko je najprej v šestem ovinku padel 
Italijan Danilo Petrucci, malce naprej v ovinku sta nato 
padla Johann Zarco in Iker Lecuona, čigar motocikel je 
podrl Francoza Zarcoja, kmalu pa je v četrtem ovinku 
spektakularno padel še Franco Morbidelli.
Sicer se je v dirko razreda motoGP najbolje pognal 
Avstralec Jack Miller, ki je za nekaj ovinkov prevzel 
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dirke s trezno glavo nadzoroval zanesljivo prednost 
pred Quartararojem, ki se je skupaj z Millerjem na koncu 
razveselil nove uvrstitve na stopničke. Prvo peterico 
sta zaokrožila podprvak kraljevega razreda Andrea 
Dovizioso in Alex Rins, Maverick Viñales je bil šesti, sedmi 
Joan Mir, osmi Valentino Rossi, deveti Aleix Espargaro in 
deseti Pol Espargaro. Za nami je perfektna sezona, ki jo 
bo težko ponoviti, zdaj pa je čas za premor in preklop na 
drugi kanal, ko bomo namesto bitk na dveh kolesih na 
TV ekranih spremljali bitke na belih strminah.

Tekst: Jana Mihor, Foto: ISC

vodstvo pred osvajalcem šestega »pole positiona« 
Fabiem Quartararojem, ki mu še ni uspelo izkoristiti niti 
enega od najboljših izhodiščnih položajev, a tokrat se 
je v dirko pognal trdno odločen, da ga dobro vnovči in 
osvoji tako želeno zmago. Slabo je startal prvak Marc 
Marquez, mimo katerega je švignil Andrea Dovizioso, 
a Katalonec se je hitro prebil nazaj na tretje mesto, do 
konca drugega kroga pa je opravil tudi z Millerjem in 
začel loviti Quartararoja. Dvajset krogov pred koncem je 
Marquez v enajstem ovinku presenetil Quartararoja po 
njegovi notranji strani in ga ob izhodu iz ovinka zaprl, da 
je Francoz malce zapeljal s steze. Marquez je do konca 


