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Ko nov avtomobil odpeljete iz salona, je vaš
nakup že izgubil desetino vrednosti, v naslednjih
mesecih pa izgubi še več. Vendar to velja za
navadne avtomobile. Če kupite razprodan
avto, ki je narejen v limitirani ediciji, je zadeva
popolnoma drugačna. Ko kupite tak primerek,
ga lahko že čez nekaj trenutkov prodate
dvakrat ali trikrat dražje. Zakaj torej tovarne ne
proizvedejo več avtomobilov? Ker to seveda ne
bi funkcioniralo. Avti bi bili dosegljivi in bi zato
ostali v prodajnih salonih in izgubili vrednost.
Strategija prestižnih avtomobilskih družb ni
vezana zgolj na vrhunsko izdelavo v slogu večne
elegance, izpopolnjene do zadnje malenkosti,
ampak tudi na ekskluzivnost, doseženo z
načrtnim samoomejevanjem pri številu izdelanih
enot. Le izbranci se lahko postavijo pred znanci
z določenim modelom teh priznanih blagovnih
znamk. Predsednik Mercedes-Benza Ola Källenius
je izjavil, da povpraševanje po luksuznih modelih
strmo raste.
Da tudi milijonarji po desetletje čakajo na limitiran
izvod Ferarrija, je del čara te avtomobilske znamke.
Ti primerki niso namenjeni novim bogatašem,
ampak tistim, ki so se rodili s srebrno žlico v ustih.
Premišljena prodajna taktika, ko prenekateremu
kupcu zlahka zavrnejo ček za nekaj milijonov
evrov, je že pravilo teh manufaktur. Omejeno
število prodanih izdelkov poskrbi, da se kupci
zares počutijo kot pravi izbranci, ko se kdaj pa
kdaj z njim pripeljejo na gala večerjo. Zato pri
proizvajalcih za modele, narejene v izjemno
majhnih serijah, poteka proces izbora kupcev.
Ti običajno kupujejo prestižne avtomobile ne le
zaradi njihove uporabne vrednosti, pač pa tudi
zaradi sporočila, ki ga z njihovim posedovanjem
posredujejo drugim. Gre torej za pojav elitizma;
manjša ko je skupina, ki si izdelek lahko privošči,
bolj si ga potrošniki želijo, saj izkazuje njihovo
pripadnost najbolj izbrani eliti, ki si ga lahko
privošči in tako cene rastejo v nebo.
Neimenovan lastnik unikatnega bugattija je dejal:
»Nikoli ga ne bom prodal ali ga čuval v muzeju
za naslednjo generacijo, avto bo šel z menoj v
grob!«.
Matjaž Tomlje

Avto bo šel z menoj v grob
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Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost
(ur.l. RS št. 89/98) sodi mesečnik med proizvode,
za katere se obračunava DDV po stopnji 9,5 %.
Za vse prispevke veljajo avtorske pravice in so
zaščiteni. Nenaročenih rokopisov ne vračamo.
Vse pravice so pridržane. Ponatis celote ali
posameznih delov je dovoljen samo s pisnim
privoljenjem uredništva, enako kot vsako drugo
mehansko ali elektronsko razmnoževanje.
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Nissan Juke
Nissanov Juke je tako rekoč eden izmed pionirjev SUV
vozil segmenta B, ki so ga odprli pred devetimi leti,
ko so bili praktično brez konkurence. Od takrat ga je
malce povozil čas in še 20 novih konkurentov, sedaj
pa so Japonci končno na trg poslali model Juke druge
generacije, ki seveda še naprej najbolje izstopa po svojem
svojevrstnem dizajnu, a se lahko po novem pohvali tudi
s kvalitetno vožnjo in z veliko napredne tehnologije.
Juke je dimenzijsko zrasel v vse smeri, kar mu na cesti
daje bolj odločno in kompaktno držo, v kabini pa seveda
posledično nudi več prostora. Zunanjost je dobila več
ostrih linij, zadek tako spominja na Micro, medtem ko
je prednji del nekoliko zadržan s predrugačeno masko z
novimi LED dnevnimi svetili v dveh nivojih.
Prava mala revolucija se je zgodila v notranjosti, kjer
prevladuje popolnoma nova ergonomija. Osrednji
8-palčni ekran so tokrat posadili na vrh armature in mu
posodobili operacijski sistem, povsem so preoblikovali
celo armaturko, ki po novem vsebuje okrogle turbinske
zračnike, nova so stikala za klimatsko napravo, kakor tudi
delno digitalni merilniki.
Na voljo je pet paketov opreme, že v serijski različici
Visia pa Juke razvaja z LED lučmi, s tempomatom s
prepoznavanjem znakov, z radiem DAB, z multifunkcijskim
volanom, s sistemom za zaviranje v sili, s sistemom za
prepoznavo prometnih znakov in s sistemom, ki ohranja
avto na voznem pasu.
Popolnoma nov je tudi eden in edini motor v ponudbi,
gre za litrski trivaljni turbo bencinar, ki razvija 117 KM.
Serijsko je spojen s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom,
opcijsko pa je ob doplačilu 1.500 evrov na voljo
7-stopenjska avtomatika. Z novim motorjem je tu tudi
stikalo, ki preklaplja med tremi voznimi načini.
Cene za osnovno različico se začnejo pri 17.550 evrih,
pri uvozniku pa računajo v polnem letu na 600 novih
kupcev.
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Land Rover Defender
Malo je avtomobilov, katerim lahko pripišemo pripono
ikona ali legenda. Land Roverjev Defender je nedvomno
eden izmed njih. Po treh letih so model ponovno obudili
in ga predstavili v popolnoma novi generaciji.
Seveda je še vedno ohranil svojo prepoznavno škatlasto
obliko, le da je slednja zapakirana v očitno modernejšo
preobleko, kar pa nikakor ne pomeni, da sedaj ne bi
mogel premagovati ekstremnih terenskih izzivov, ki še
zmeraj v prvi vrsti ostajajo njegovo primarno poslanstvo.
O temu pričajo njegove številke, kot so 29-centimetrski
odmik karoserije od tal, možnost brodenja po 90
centimetrov visoki vodi, stalni štirikolesni pogon in
možnost prevoza do 900 kilogramov težkega tovora.
Dodobra so preuredili tudi notranjost, ki je postala
moderna, a hkrati še vedno prepoznavno robustna.
Pogonska paleta bo sestavljena iz dveh dizelskih in
dveh bencinskih motorjev. Pogon je kakopak vedno
štirikolesni, kakor tudi nov 8-stopenjski samodejni
menjalnik ZF, ročni je odšel v pozabo.
Poleg šestih paketov opreme so na voljo še štiri unikatne
linije, s katerimi lahko nadgradite svojega Defenderja;
seveda boste morali imeti v žepu vsaj dobrih 60 tisočakov.
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Renault ZOE

Renault Captur
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Renault pošilja na slovenske ceste drugo generacijo
enega izmed najbolj priljubljenih križancev B segmenta,
popolnoma novega Capturja.
Captur je vse od leta 2013, ko je prvič stopil na trg,
prepričal že več kot 1,5 milijona kupcev po celem svetu.
Z novo, na vseh področjih izboljšano generacijo, želi
uspešno prodajno pot tudi nadaljevati.
Oblikovno je druga generacija veliko bolj atraktivna
in odrasla že na prvi pogled. Sprednji del se ponaša s
popolnoma novim odbijačem, ki v sebi skriva prave
zračne reže in ne nosi več dnevnih LED svetil v obliki
črke C. Slednje so lepo integrirali v glavne žaromete, ki v
polni LED tehniki tako spredaj kot zadaj svetijo serijsko
že od vstopnega paketa naprej. Maska je še nekoliko
širša in po novem nosi dodatne okrasne elemente.
Zunanjosti je dodano nekaj več kroma, bočna linija
je nekoliko dvignjena, zadek pa z novimi lučmi in
odbijačem deluje širše in bolj atraktivno.
Tudi notranjost novega Capturja je povsem nova,
idejno zasnovo pa smo že spoznali pri novem Cliu. V
ospredju je tako pokončen ekran na dotik z odlično
grafiko in odzivnostjo, izstopa pa tudi tako imenovana
lebdeča osrednja konzola, ki jo dobite skupaj s
posebno elektronsko ročico samodejnega menjalnika
ob doplačilu. Opcijsko so popolnoma digitalizirani
tudi merilniki in klimatska naprava. V kabini je veliko
odlagalnih površin, zelo velik odlagalni prostor je skrit
pod lebdečo konzolo, sicer pa je teh za 27 litrov. Captur
se lahko pohvali tudi s 16-centimetrskim pomikom
zadnje klopi, ki omogoča velikost prtljažnika do skupno
536 litrov, kar je največ v segmentu.
Na voljo bo pet paketov opreme, vse od vstopnega
Life do prestižnega Initiale Paris. Pogonska paleta bo
sestavljena iz bencinskih in dizelskih motorjev, kjer
lahko pričakujemo, da bodo prevladovali bencinski.
Vstopni bo 1,0-litrski TCe s 100 KM, močnejši 1,3-litrski
pa bo na voljo v 130- ali 150-konjski izvedbi. Začetna
cena s popusti za osnovno različico bo tako od 13.790
evrov dalje.

Renault je ena izmed prvih znamk, ki je že pred
10 leti začela temeljito delati na elektrifikaciji
in tako se je kot eden izmed prvih električarjev
uveljavil njihov model ZOE, ki se kupcem
predstavlja v svoji tretji generaciji, ki so jo
temeljito prenovili, oblikovno sicer nekoliko
manj, toliko bolj pa je napredovala tehnološko.
Največja sprememba na zunanjosti je na
prednjem delu, kjer so ZOE-ju namestili
popolnoma nov odbijač z mrežasto masko,
nove so še meglenke s kromirano obrobo,
kakor tudi dizajn luči, ki se lepo dopolnjujejo z
novo podobo minimalistične maske. Zadek je
ostal praktično enak z izjemo novih LED luči, ki
vsebujejo tudi dinamične smernike.
Več sprememb najdemo v notranjosti, kjer se
je v primerjavi z modeli prejšnje generacije
zgodila prava revolucija. Notranjost nesporno
spominja na tisto v novem Cliu. V ospredju so
tako serijski digitalni merilniki, ki jih je mogoče
prilagajati glede na prikazano vsebino,
lebdeči pokončni ekran na dotik, nov dizajn
volanskega obroča in nasploh povsem nova
ergonomija.
Z novo generacijo so seveda ZOE-ju nadgradili
tudi baterijo, iz 40 kWh so prešli na 52 kWh,
ki naj bi poskrbela za realen doseg okoli 395
kilometrov. Na voljo sta dve izvedenki, in sicer
R110 in R135, ki razvijata 110 in 135 KM.
Poleg treh osnovnih paketov je prvim kupcem
na voljo tudi poseben paket Edition One.
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NOVOSTI
Mercedes premagal BMW in Audi
Mercedes-Benz je v borbi za naslov najbolje prodajane znamke luksuznih avtomobilov ponovno premagal večna
konkurenta BMW in Audi. Kljub izzivom polnem okolju, kjer v ospredje vedno bolj prihaja elektrifikacija, so v letu 2019
prodali največ vozil v svoji zgodovini – 2.339.562 enot, kar pomeni 1,3-odstotno rast. S tem so zopet potrdili svoj primat
med znamkami luksuznih avtomobilov, saj so številka ena v prodaji že od leta 2016. Na drugo mesto se je z 2.168.516
prodanimi enotami povzpel BMW, medtem ko je z 1.845.550 prodanimi vozili Audi tretji na lestvici. Res pa je, da je
kot celota skupina BMW skupaj z znamkama Mini in Rolls-Royce zabeležila višjo prodajo (2.520.307 enot) kot oddelek
potniških vozil Mercedes-Benz, ki je skupaj z znamko smart prodal 2.456.343 primerkov.

Slovenski avto leta je novomeški Clio
Na izboru Slovenski avto leta, ki poteka od leta 1993, je Renaultova prodajna uspešnica, ki sliši na ime Clio, prepričljivo
premagala preostale štiri finaliste. Šlo je za Opel Corso, Volkswagna T-Cross, Škodo Kamiq in Mazdo CX-30, katere so s
svojimi glasovi izbrali bralci, gledalci in poslušalci sodelujočih medijev. Na podelitvi, ki je potekala v soboto, 11. januarja,
pa so novinarji in uredniki s svojimi glasovi odločili, da je naslov Slovenski avto leta 2020 romal v roke Renault Clia, ki
ga izdelujejo v novomeškem Revozu. Slovenski avto leta je Clio postal v svoji najnovejši, peti generaciji ikoničnega
avtomobila, ki je od premiere leta 1990 presegel 15 milijonov prodanih primerkov. Clio je daleč najpogostejše vozilo na
naših cestah, od leta 2013 pa je tudi vodilni avtomobil segmenta B v Evropi.

Goodyearovo raziskovanje snega
S ciljem še dodatno povečati mobilnost v zimskem času, se je Goodyear odločil podrobno raziskati skrivnosti snega. V
svojem raziskovalnem centru v Luksemburgu je tako ustanovil visokotehnološki snežni laboratorij, v katerem preučuje
fizikalne lastnosti snega in njegovo vzajemno delovanje s pnevmatikami, kar je ključno pri nadvse zahtevnem razvoju
zimskih pnevmatik. V različnih sektorjih snežnega laboratorija, kjer se temperatura zraka giblje med 0 in –40 °C, znanstveniki
in inženirji izdelujejo najrazličnejše oblike snežnih kristalov, z mikroračunalniško tomografijo analizirajo vzorce ter s
pomočjo sodobne programske opreme izdelujejo informativne 3D-modele vzorcev snega. Poleg tega z združevanjem
različnih vrst snega simulirajo zasnežene ceste ter proučujejo trenje na snegu. Dognanja jim pomagajo bolje razumeti
morfologijo snega in njegove vplive na zmogljivost zimskih pnevmatik, na podlagi česar nato izpopolnjujejo gumene
zmesi, dezene tekalne plasti in razporeditve lamel. Laboratorijski rezultati odlično dopolnjujejo ugotovitve testnih
voznikov, ki pnevmatike v dejanskih zimskih razmerah preizkušajo na progah v Švici, Skandinaviji in na Novi Zelandiji.

Najbolj varni avti na evropskih tleh
Vsako leto pri Euro NCAP-u sporočijo seznam avtomobilov evropskega trga, ki so se na testih varnosti izkazali kot najboljši
v svoji kategoriji. Izmed 55 preverjenih avtomobilov jih je 41 doseglo najvišje število zvezdic, s čimer se je leto 2019
uveljavilo kot eno najbolj impresivnih let od obstoja konzorcija Euro NCAP. V kategoriji majhnih družinskih avtov je svojo
krono ohranil Mercedes-Benz; lani je slavil njihov vstopni razred A, letos pa njegova športnejša alternativa CLA. Izjemen
uspeh je na testih Euro NCAP zabeležila tudi Tesla; Model X je zmagal v kategoriji velikih off-road vozil, medtem ko je
Model 3 slavil tako v razredu električnih in hibridnih vozil kot v razredu velikih družinskih vozil. V slednjem si je sicer prvo
mesto delil z BMW-jevo serijo 3, saj sta avtomobila dobila enaki oceni, pri čemer je bil BMW boljši v zaščiti pešcev, Tesla
pa v izboru varnostnih sistemov. Zmagovalec v kategoriji manjših off-road vozil je postal Subaru Forester, medtem ko sta
se kot najboljša v kategoriji majhnih mestnih avtomobilov izkazala Audijev A1 in Renaultov Clio.
12 Avto+šport
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Volkswagen Arteon R-Line
Leta 2017 smo spoznali naslednika Passata CC, kupe Arteon, ki je zdaj zaživel v unikatni preobleki. Za namene
ekskluzivnosti so Nemci paket R-Line omejili na 1.000 enot, ki v ospredje postavljajo dinamičnost Gran Turisma. Na prvi
pogled bomo izvedenke R-Line od običajnih bratov ločili po posebni sivi barvi Moonstone Grey, ki je kombinirana s črno
streho, s prav tako črnimi 20-palčnimi platišči in z zatemnjenimi stekli. Z zunanjostjo je usklajena tehnološko napredna
kabina, ki jo krasi prestižno Nappa usnje. Za pogon Arteona R-Line bosta skrbela dva turbopolnjena dizla in bencinarja
z razponom moči od 188 do 268 konjev. Vse enote so serijsko povezane s 7-stopenjskim menjalnikom z dvojno sklopko,
medtem ko sta najmočnejši iteraciji opremljeni tudi s štirikolesnim pogonom in prilagodljivim podvozjem.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid
Toyota je z modelom RAV4 leta 1994 premierno združila lastnosti terenske vožnje z vsakdanjim mestnim vozilom in tako
je ravno RAV4 pionir sedaj izjemno popularnega in hitro rastočega SUV segmenta. Do sedaj so v štirih generacijah prodali
več kot 8,5 milijona primerkov, zato s peto generacijo računajo na kar velik prodajni delež znamke. Pred skoraj letom dni
je izpopolnjeni RAV4 zapeljal v slovenske prodajne salone, na lanskem losangeleškem avtosalonu so pri Toyoti predstavili
njegovo novo, priključno hibridno različico, sedaj pa so razkrili še model, specifiran za staro celino. Okolju prijaznejši
SUV je najmočnejši predstavnik modelne družine RAV4, saj kombinacija 2,5-litrskega bencinarja in litij-ionske baterije
razvija 302 konjev, medtem ko klasični bencinski pogon ponuja 175 KM, hibrid pa 218 oziroma 222. Priključni hibrid bo
iz mirovanja do stotke potreboval 6,2 sekundi, ob tem pa razvajal z radodarnim električnim dosegom 65 kilometrov in v
zrak izpustil manj kot 29 g emisij CO2 na kilometer. Priključno-hibridni RAV4 bo šel v prodajo v drugi polovici 2020.

Mini Sidewalk Convertible
Britanska znamka je svoj štirisedežni kabriolet, ki je edini tovrstni predstavnik manjšega premijskega razreda, popestrila
z različico Sidewalk, ki dostavlja individualne stilistične poudarke. Da bo novi Mini kar se da karizmatičen, so oblikovalci
zasnovali edinstvene kombinacije barve karoserije, dizajna mehke strehe, platišč in interierja, prav tako pa so implementirali
okrasne detajle, ki pričajo o posebnosti vozila. Na uradnih fotografijah je varianta Sidewalk oblečena v novo metalik
modro barvo, sparjeno s kontrastnimi črtami na pokrovu motorja, a kupci bodo lahko izbrali še druge barvne odtenke.
Za ta model so specifična tudi 17-palčna dvobarvna platišča in mehka streha, okrašena s posebnim vzorcem puščic, ki se
elektronsko odpre oziroma zapre v 18 sekundah. Na voljo bo pogonska paleta treh bencinskih motorjev, izmed katerih
bo najbolj zabavno vožnjo z vetrom v laseh zagotavljal štirivaljnik s 192 konjskimi močmi, ki je vgrajen v športno inačico
S, serijsko sparejno s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom.

Opel Insignia GSi
Pri Oplu so pred časom pripravili zmogljivega in vpadljivega karavana čistih linij. Insignia s podaljšanim zadkom je namreč
pridobila oznako GSi, ki prinaša zmogljivejši motor, dinamično nastavljeno podvozje, štirikolesni pogon z nadzorom
vektorjev navora in pnevmatike z odličnim oprijemom. S temi športnimi karakteristikami so seveda uskladili dizajn vozila;
odločili so se za kromirane odprtine za zajem zraka ob maski, izrazit zadnji spojler in 20-palčna platišča, v notranjost pa
so namestili posebej za različico GSi razvite integrirane športne sedeže in stopalke iz aluminija. Sedaj je prišel čas za
prenovo dinamične admiralske ladje, ki po novem razvaja z močnejšim bencinarjem, ki iz 2,0-litrske prostornine razvija
230 konjskih moči. Pogonska enota sodeluje z novim 9-stopenjskim avtomatikom, ki moč pošilja na vsa štiri kolesa. Za
optimalno zaviranje skrbijo optimizirane zavore Brembo z vpadljivimi rdečimi čeljustmi. Vizualne nadgradnje so medtem
minimalne, skoraj neopazne, je pa Insignia GSi pridobila LED svetila in nove asistenčne sisteme.
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VOZNIKOVI MODNI DODATKI
“Italijanski design, nemška natančnost,
francoski šarm, vse to je v mojem avtu.”
Peter Pograjc, Škofja Loka

Kolekcija Automobili Lamborghini Pitti Uomo 97
Poleg vpadljivega oranžnega kupeja Huracán EVO je Lamborghini na dogodku Pitti Uomo, ki dvakrat letno v Firence
pritegne največje modne poznavalce, predstavil številne kose, ki bodo po njihovem mnenju zaznamovali jesen in zimo
2020/2021. Rdeča nit kolekcije oblačil, obutve in torb je sproščen luksuz, ki bo očaral sodobne popotnike z odličnim
stilom, ki želijo, da je njihova garderoba kakovostna in hkrati funkcionalna. Oblačila so tako raztegljiva, udobna in dihajoča,
seveda pa tudi opremljena s potiski znamkinega znamenitega divjega bika.
Kolekcija Jaguar Heritage
Jaguarjev model Mark 2 je bil lansiran leta 1959 na
londonskem avtosalonu Earls Court, na račun svoje
prostornosti, elegance in zmogljivosti pa je kaj
kmalu postal prava senzacija. Ker mineva natanko
60 let od rojstva Mark 2, so Britanci brezčasen stil
historičnega modela prenesli na življenjskostilno
kolekcijo oblačil in dodatkov. Jakno, majico, torbo,
kapo, denarnico, espresso set in zvezek z motivi
slovitega avtomobila lahko ljubitelji oldtimerjev
kupijo v Jaguarjevi spletni trgovini.

Telefon OnePlus 7T Pro McLaren Edition
Včasih pozabimo, da iPhone ni edini pametni
telefon na tržišču in najnovejši produkt izpod
rok McLarna nas je na to pravkar spomnil. V
novi napravi, poimenovani OnePlus 7T Pro
McLaren Edition, se eleganten dizajn sreča
z izvrstno zmogljivostjo, ki jo pričakujemo
od našega najpomembnejšega dodatka.
Specifikacije so podobne drugim Androidnim
telefonom višjega ranga z eno manjšo razliko
– McLarnov produkt stane skoraj tisoč evrov,
za kar pa dobite zunanjost, okrašeno z
alkantaro, z značilno dirkaško oranžno barvo
in z znamkinim logotipom, da bodo vsi vaši
znanci videli, da res imate McLarna.
16 Avto+šport

A V T R
V I S I O N
M e r c e d e s - B e n z

POŽELJIV
FUTURIZEM
18 Avto+šport

Privlačna izvenzemeljska študija VISION AVTR je rezultat holistične združitve
napredne tehnologije, trajnostnih materialov ter intuitivno povezane vozne
izkušnje, ki se vrti okoli simbioze človeka in narave.
Avto+šport 19

oddaljeni prihodnosti. Kljub futurističnosti Mercedesove
najnovejše vizije mobilnosti, ki ponazarja doslej neznan
način interakcije med človekom, strojem in naravo, je
ta povsem v skladu z znamkino filozofijo trajnostnega
luksuza. Glavni cilj koncepta tako ni nakazovanje
prihajajočih modelov, ampak spodbujanje domišljije
in razmišljanja, kaj vse je mogoče, kot to počnejo
znanstvenofantastični filmi tipa Avatar.
To je opazno že na prvi pogled, saj je izgled inovativnega
VISION AVTR čisto nor. Oblikovalci so ubrali pristop, ki
poudarja spojitev zunanjosti in notranjosti vozila; pri
tem jih je navdihnil fascinantni svet Pandore in njenih
prebivalcev. Organske oblike so tako narekovale dizajn
karoserije in kabine, kjer presenetljivo ne najdemo
nobenih stikal, pedal ali volana. Namesto teh bo za
upravljanje vozila služila biometrična povezava, saj bo
vozilo potnike prepoznalo po njihovem srčnem utripu in

P

ri Mercedes-Benzu že dolgo postavljajo v
ospredje nove trende na področju mobilnosti,
kot sta elektrifikacija in povezljivost. Pri slednji
ne gre zgolj za povezavo pametnega telefona
z informacijsko-zabavnim sistemom avtomobila, ampak
bo v prihodnosti vedno večji fokus podan na tesno
stkano povezavo med voznikom in vozilom. Čeprav je
v najnovejše modele trikrake zvezde vgrajen vmesnik
MBUX, ki omogoča upravljanje z glasom in gestami,
nas na tem področju čaka še prava revolucija. Potencial
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dihanju. Z namestitvijo roke na multifunkcijski element
na centralni konzoli bo voznik prižgal avto, z dvigom
roke pa bo na svojo dlan projiciral meni, s pomočjo
katerega bo izbiral med različnimi funkcijami. Ob tem
bo za estetsko noto poskrbel krasen ukrivljen zaslon,
za trajnostni vidik pa vegansko usnje in poseben les iz
ratana, ki prostoru dodaja toplino.
Ekološka zgodba se nadaljuje z vizionarsko tehnologijo
baterije, narejene iz recikliranih materialov. Pri Mercedesu
so si namreč zamislili sestavo, ki temelji na grafenu in ne
vsebuje nobenih redkih kovin, kot sta nikelj in kobalt, kar
je današnja nujnost. To pomeni, da bi lahko v prihodnosti
električna mobilnost postala popolnoma neodvisna od
fosilnih virov energije.
Ekipa celovečerca Avatar je na projektu pustila še en
pečat: vozilo je namreč zamišljeno kot živo bitje, katerih
33 »kril« na zadku spominja na luske plazilcev; njihova

povezljivosti in resnično intuitivnega upravljanja vozila
so v Stuttgartu želeli nakazati s svojim najnovejšim
konceptnim avtomobilom, ki ga je navdihnila s tremi
oskarji nagrajena fantazijska senzacija Avatar, priznanega
režiserja Jamesa Camerona, ki bo prihodnje leto doživela
nadaljevanje. V sodelovanju z ustvarjalci filma je nastal
VISION AVTR, ki se z imenom poklanja hollywoodski
uspešnici, hkrati pa je oznaka okrajšava za »Advanced
Vehicle Transformation«. Gre torej za drastično drugačno
vozilo, ki bi se na svetovnih cestah lahko znašlo v
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oglas
givenchy
naloga je preko subtilnih gest ustvariti novo
metodo komunikacije z voznikom in zunanjim
svetom. Nadaljnja inovacija je sposobnost
stranskega gibanja na podoben način kot
rakovica, s čimer spektakularni koncept
predstavlja drugačno formo premikanja ljudi
skozi okolje.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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L a m b o r g h i n i

H u r a c á n

E V O

R W D

Pri Lamborghiniju so v iskanju perfektnega vozniškega užitka svoj sloviti emblem
divjega bika ožigosali na novo beštijo Huracán EVO RWD, katere delovanje temelji
na harmoniji človeka in stroja. Italijani namreč obljubljajo, da je voznik v središču
zmogljivosti tega superavtomobila, ki dostavlja pristne povratne informacije in
vseobsegajočo izkušnjo za volanom.
24 Avto+šport

HARMONIJA ČLOVEKA
IN STROJA
Avto+šport 25

N

atanko leto dni mineva od debija najnovejše
iteracije Lamborghinijeve desetvaljne pošasti
Huracán, variante EVO, ki je navdušila s
kombinacijo ekstremne zmogljivosti različice
Performante in dovršenih sistemov dinamične vožnje
za zelo odzivno, a hkrati vsakodnevni uporabi primerno
vožnjo. Štirikolesni izvedenki kupeja se je čez mesec dni

pridružil vroči brezstrešnik, sedaj pa jima sledi tretji član
modelne družine, ki surovo moč več kot šestotih ponijev
speljuje na zadnji kolesni par.
Na prvem mestu so malce modificirali dizajn, da bomo
novinca lažje ločili od kupejevskega brata. Oblikovni DNK
je sicer nezmotljivo Lamborghinijev, vendar je avtomobil
prejel določene popravke obraza in zadka; predrugačen

je prednji splitter, ob njem so povečane škrge, medtem
ko zadaj sijoče lakiran črn odbijač hrani unikaten difuzor.
Izgled dopolnjujejo impozantna 19-palčna platišča, ki
objemajo posebej razvite Pirellijeve pnevmatike P Zero.
V kabini so ohranili sistem infotainment z 8,4-palčnim
na dotik občutljivim zaslonom, ki je na centralni konzoli
pozicioniran pokončno. Poleg urejanja funkcij klime,

radia, navigacije in povezljivosti se preko slednjega
upravlja tudi opcijski telemetrijski sistem, ki omogoča
napredno beleženje in analizo krogov ob ljubiteljskem
sekanju ovinkov na bližnjem dirkališču. Lamborghini
bo svojim strankam seveda ponudil obširne usluge
personalizacijske divizije Ad Personam, ki skrbi, da je
vsak njihov pregrešno drag in brzinsko hiter športnik

prilagojen individualnemu stilu in osebnosti voznika.
Sledila je vgradnja mogočnega prosto dihajočega
desetvaljnika, ki sicer poganja celotno družino Huracán,
a pri novemu RWD-ju razpolaga s 610 konjskimi močmi,
kar je 30 manj kot pri različici s štirikolesnim pogonom. V
primerjavi s slednjo pa jim je uspelo doseči nižjo skupno

težo, saj tehtnica pokaže le 1.389 kilogramov. Tako ne
preseneča, da ta odlična kombinacija dostavlja vrhunske
rezultate; za podvig od 0 do 100 km/h je potrebno 3,3
sekunde, medtem ko končna hitrost znaša norih 325
km/h. Toda kravatarji pravijo, da kljub impresivnim
številkam Huracán EVO RWD ni ustvarjen za drag dirke,

ampak se uveljavlja kot prava igračka za pilota. To
trditev podkrepljujejo z uglašenim sistemom za nadzor
oprijema, ki zagotavlja zabavno vožnjo tako v suhih kot
mokrih razmerah. Sistem namreč dostavlja navor tudi
med fazo, ko se avtomobil po driftanju stabilizira in tako
omogoča boljši oprijem pri izstopu iz ovinka.

Posamezniki, željni poetične vozniške avanture, lahko
svojo novo pridobitev na štirih kolesih preizkusijo že
letošnjo pomlad, a pred tem bo potrebno nakazilo v
Sant’Agato Bolognese v višini vsaj 160 tisoč evrov.
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Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Bentley Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner

POSLEDNJE
SLOVO
LEGENDE
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Bentley se od svojega paradnega konja, slovite limuzine Mulsanne, poslavlja
z unikatno serijo finalnih tridesetih avtomobilov, ki so jih zasnovali mojstri
personalizacijske divizije Mulliner.
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P

ri Bentleyju najbolj ekskluzivna vozila že
tradicionalno ustvarja oddelek Mulliner in
tudi tokrat ni bilo nič drugače. Oblikovalci so
imeli polne roke dela s predelavo prestižnega
štirivratnega modela Mulsanne, pri čemer je inspiracijo
posodil znamkin mogočni 6,75-litrski motor, ki je najdlje
uporabljeni osemvaljnik na našem planetu.
Po štirih desetletjih je pač nastopil čas za finalno
poglavje zgodbe vrhunskega britanskega inženiringa
in rokodelstva, znano pod imenom Mulsanne, saj ga bo
na mestu zastavonoše Bentleyja zamenjal mladostnejši
Flying Spur. Ta odločitev je del znamkine zavezanosti

“

k trajnostni mobilnosti, saj bo ta ultimativna luksuzna
limuzina v roku treh let prejela hibridni pogonski sklop.
A pri Mullinerju so poskrbeli, da se bodo legendarnemu
vozilu, s katerim se je okoli prevažala svetovna elita, pred
poslednjim slovesom še zadnjič poklonili.
Ekstravagantna linija 6.75 Edition by Mulliner, ki bo
omejena na 30 enot, je bazirana na obstoječi različici
Mulsanne Speed, ki razvaja s 523 vranci in 1.100 Nm
navora. Resnično unikatnost omogočajo številni
poudarki, ki se pričnejo na zunanjosti vozila. Za dotik
prefinjenosti prednja in zadnja svetila obkroža krom,
medtem ko želeno barvo karoserije dopolnjujejo črni

Po štirih desetletjih je nastopil čas za finalno poglavje zgodbe vrhunskega
britanskega inženiringa in rokodelstva, znano pod imenom Mulsanne.
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lakirani detajli. V črnino je odet tudi znameniti kipec
na pokrovu motorja, ki skriva poseben vrhunec.
Pogonska enota bo namreč namesto klasične
srebrne zaključena v črni, krasil pa jo bo podpis
Bentleyjevega generalnega direktorja Adriana
Hallmarka.
Edinstvene podrobnosti se nadaljujejo v ultra
prestižni kabini, ki bo na voljo v štirih tonih. Poseben
motiv 6.75 Edition se pojavlja na več mestih: kot
vezenina na prešitih usnjenih sedežih, kot kovinska
značka na centralni konzoli in kot svetlobna
animacija, ki se pri odklepanju vozila projicira na
tla. Mulliner, ki je kreiral zavidanja vredno omejeno
izdajo, je svoj podpis pustil na sijoče črni armaturi, ki
se perfektno sklada z elementi iz aluminija.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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LETEČI
ASTON
MARTIN
Po tem, ko je pred tremi leti
italijanski mojster Pagani
z združitvijo najboljšega
iz sveta avtomobilizma in
aviacije ustvaril vrhunsko
dodelano kabino za
privatno letalo Airbus,
je sedaj s pomočjo Aston
Martina zaživel razkošen
helikopter za korporativni
VIP prevoz, ki bo zadovoljil
še tako petične stranke.

32 Avto+šport
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Posebna izdaja helikopterja ACH130 je prejela po Aston Martinovih
oblikovnih smernicah ustvarjeno podobo, ki izkazuje brezčasen stil.

P

ri Airbusu se zavedajo pomena ekskluzivnosti,
zato so nedavno naznanili partnerstvo s
prestižnim proizvajalcem vozil Aston Martin;
sedaj je pred nami prvi sad njunega sodelovanja,
ki je svojemu statusu primerno debi doživel v mondenem
smučarskem resortu Courchevel v francoskih Alpah.
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Glavce Airbusa in Aston Martina so po letu izmenjevanja
mnenj uspele združiti znamkine vrednote odličnosti,
lepote in ročne izdelave, s čimer so na trg helikopterjev
vnesli veter svežine in nov nivo estetike.
Posebna izdaja helikopterja ACH130, zmožnega
namestitve pilota in šestih potnikov, je prejela po Aston

Martinovih oblikovnih smernicah ustvarjeno podobo, ki
izkazuje brezčasen stil. Kupci, ki cenijo užitke lastnega
upravljanja tako športnega avtomobila kot zmogljivega
helikopterja, bodo lahko izbirali med štirimi barvnimi
kombinacijami zunanjosti in notranjosti, od katerih
prav nobena ne razočara. Na promocijskih fotografijah

je eleganten črno-srebrn eksterier združen s kabino,
v kateri najdemo premijsko usnjeno oblazinjenje v
odtenku karamele z vložki črnega semiša.
Vrhunski ambient nadgrajujejo značilni elementi Aston
Martina, ki izražajo pedantno pozornost do detajlov.
Slovita krila so vtisnjena v naslonjala za glavo, medtem
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ko zadnji del sedežev krasi poseben vzorec, ki ga
najdemo tudi v enem najlepših GT-jev na svetu – modelu
DB11. Za pravo usklajenost s cestnim športnikom so
vse uporabljene materiale prevzeli iz prodajne palete
britanskega proizvajalca. Piko na i predstavlja značka,

oglas
sony
bravia
Prepustite se zvoku in sliki

locirana na instrumentalni plošči, ki z logotipoma
podjetij, številko izdaje in imenom lastnika priča, da gre
za enega od unikatnih helikopterjev s podpisom Aston
Martina.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Nova BRAVIA OLED AG9, s slikovnim procesorjem X1 Ultimate
in Acoustic Surface Audio+. Izjemno realistična kakovost slike
združena s kinematografskim zvokom za resnično doživetje televizije.

A. C. S., d.o.o. • Ljubljana, Celovška cesta 108
tel. 01/5001587 • e-pošta: info@acssony.si
www.acssony.si
Avto+šport 33
»Sony«, »BRAVIA« in njihovi logotipi so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Sony Corporation. Vsi drugi logotipi in blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

Japonski
supermini
Toyota GR Yaris
Izpod rok motošport
oddelka Toyota Gazoo
Racing je nastala
atraktivna cestna
raketa, ki sliši na ime
GR Yaris. V sodelovanju
z legendarnim
Tommijem Mäkinenom
so poskrbeli, da
se prav vsak vidik
modela osredotoča na
zmogljivost: od povsem
nove platforme,
motorja, vzmetenja in
štirikolesnega pogona
do lahke konstrukcije
in aerodinamičnega
dizajna.
38 Avto+šport
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“

Vročica svetovnega prvenstva v rallyju je več kot odražena v
finalnem produktu, ki se skoraj docela razlikuje od klasičnega Yarisa.

O

dkar se je Toyota leta 2017 vrnila v prvenstvo
WRC, je s pomočjo štirikratnega šampiona
v rallyju, Finca Tommija Mäkinena, osvojila
tako konstruktorsko kot dirkaško krono.
Ti uspehi so navdihnili kreacijo že drugega serijskega
modela z značko GR, ki sledi zmogljivostni mašini GR
Supra. A če je bila ta razvita na dirkalnih stezah, so GR
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Yarisa zasnovali z znanjem, pridobljenim na epskih
avanturah, kjer se dirkači in njihovi bolidi soočijo z
raznolikimi zahtevnimi tereni.
Vročica svetovnega prvenstva v rallyju je tako več
kot odražena v finalnem produktu, ki se skoraj docela
razlikuje od klasičnega Yarisa, ki je luč sveta v novi
generaciji ugledal lanskega oktobra. Japonski supermini

so predelali od glave do pet in tako ima na račun zavidljive
moči (257 KM), nizke teže (1.280 kg), štirikolesnega
pogona in motošport tehnologije, vse predpostavke
za uspeh na lokalnih reli preizkušnjah kot tudi vpadljiv
nastop na urbanih cestah.
Vroči hatchback, ki se bo v prvi vrsti zoperstavil
Fiesti ST, Cliu R.S. in Polu GTI, bo služil tudi kot uradni

homologacijski model, ki bo podpiral razvoj novega
tekmovalca moštva Toyota Gazoo Racing. Na svetovnih
tržiščih lahko črno-belega malčka z dušo rally dirkača
pričakujemo v drugi polovici leta 2020.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Tehnološki gigant Sony je
presenetil z razkritjem
elegantno zasnovanega
konceptnega električnega
avtomobila Vision-S, ki sedi
na povsem novi platformi,
prilagodljivi za vozila različnih
dimenzij in segmentov. Ali
bi se Tesli in preostalim
proizvajalcem električarjev
morale začeti tresti hlače?
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00% brezemisijski prototip
iz dežele vzhajajočega sonca
neizmerno spominja na kraljico
premijskih električnih limuzin, Teslo
Model S, od katere pa je malce krajši in ožji, toda
hkrati ponuja daljšo medosno razdaljo, zaradi katere
naj bi potniki uživali v prostorni in sofisticirani kabini. Ta je
opremljena s kar osmimi zasloni, ki ustvarjajo high-tech okolje.
Za pogon štirisedežne študije skrbi dvojica električnih motorjev
s skupno močjo 536 KM, ki sta nameščena na prednji in zadnji premi,
s čimer je omogočen štirikolesni pogon. S pospeškom do stotice v 4,8
sekunde in z najvišjo hitrostjo 240 km/h avtomobil ne bo ravno primeren za
osvajanje rekordov, bolj domače se bo počutil ob udobnem križarjenju, k čemur
bo prispevalo tudi zračno vzmetenje. Pri Sonyju zaenkrat dosega svojega
električarja niso razkrili, so pa zato našteli napredne tehnologije, ki so jih
v vgradili v model Vision-S. Zahvaljuč 33 senzorjem, ki zaznavajo in
prepoznavajo ljudi in predmete v avtu in okolici, je omogočena
avtomatizirana vožnja nivoja 2, v prihodnje pa bi bil lahko na
račun posodobitev »po zraku« dosežen tudi nivo 4, kjer vozilo
upravlja vse vozne naloge brez posredovanja voznika.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Sony Vision-S

TESLA,
PAZI SE!
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Porsche 718 GTS 4.0

Zverinici
iz
Stuttgarta
pri čemer na veselje puristov sodeluje 6-stopenjski ročni menjalnik. Pri Porscheju na
račun športnega podvozja in izpušnega sistema ter spuščene karoserije obljubljajo
čustveno doživetje vožnje, ki ga dopolnjujejo že poznani vizualni poudarki.

Porschejeva ekskluzivna linija 718 GTS je postala bogatejša za dva nabildana člana,
ki svojo moč črpata iz šestvaljnega bokser motorja. Športna dvosedežnika, 718
Boxster in Cayman, v preobleki GTS 4.0 tako na cesto prenašata okroglih 400 konjev,
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K

ot je značilno za modele GTS, sta novi
718-ici prejeli preobrazbo z nekaterimi
črnimi elementi, ki opozarjajo na njun
poseben status. Od bratov sta prevzeli
v črnino odet prednji odbijač, obrobo svetil in
20-palčna platišča iz aluminija; tako bomo na prvi
pogled lahko zmogljivejši inačici 4.0 prepoznali
le po specifičnih logotipih in izpušnih ceveh, ki
tokrat nista pozicionirani centralno.
Tudi interier krasijo že videne nadgradnje, ki
ustvarjajo športno-elegantno atmosfero; gre
za okrasne vložke karbona in alkantare, ki so jo
uporabili na sedežih, volanu, prestavni ročici in
oblogah vrat. Temačno vzdušje lahko popestri
opcijski paket opreme, ki prinaša poudarjene
varnostne pasove, šive, emblem GTS, napise
Porsche in merilnik vrtljajev v odtenku rdeče

omogoča pospešek iz mirovanja do sto v 4,5 sekunde,
avtomobila pa bosta prenehala vleči, ko tahometer
doseže številko 293.
Športni dvojec GTS je, kot se za njega spodobi, že serijsko
opremljen s kopico bonbončkov, med katere štejemo:
paket Sport Chrono, sistem Porsche Torque Vectoring z
zaporo diferenciala na zadnji premi in športno podvozje
Porsche Active Suspension Management, ki telesce
približa tlom za 20 milimetrov. Nemci niso ostali skromni
pri hvaljenju vsestranskosti inačic 718 GTS, ki omogočajo
razpon od športne čvrstosti do vsakodnevnega udobja.

Atraktiven paket zaključujejo visokozmogljivostne
pnevmatike, ob katerih poglede pritegujejo naluknjane
zavorne kolute in rdeče zavorne čeljusti; za ultimativno
zavorno moč bo mogoče poseči tudi po keramičnih
zavorah.
Zverinici z značko GTS 4.0 bosta v nemške prodajne
salone zapeljali konec marca, svoj prihod pa bosta
naznanili z akustično mojstrovino, ki jo dostavlja športen
izpušni sistem z dinamičnim uravnavanjem loput.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

ali krede. Vizualni vrhunec sicer predstavlja
štoparica iz paketa Sport Chrono, ki je serijsko
vgrajena v oba avtomobila. Dopolnjuje jo
izboljšana aplikacija Track Precision, ki omogoča
snemanje, prikazovanje in analiziranje voznih
podatkov na 7-palčnemu zaslonu na dotik ali
pametnem telefonu.
Glavna novost torej ni dinamični videz, ampak
šestvaljni bokser motor, ki iz prostornine štirih
litrov iztisne 400 KM, kar predstavlja 35-konjski
naskok v primerjavi z modeloma GTS, ki imata
vgrajen štirivaljni agregat. Pogonski sklop, ki
je uporabljen tudi pri sorodnikih 718 Spyder
in 718 Cayman GT4, so v Stuttgartu sparili s
6-stopenjskim ročnim menjalnikom; ta naveza
46 Avto+šport
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NAPAD
VSESTRANSKA
NA
GOLFA
EVOLUCIJA
Seat Leon
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španski
Leon,
v prenovo
katerega
so priso pri
Kompaktnisegment
segmentželi
želipretresti
pretresti
španski
Leon,
v prenovo
katerega
Seatu
Seatuinvestirali
investiraliveč
večkot
kotmilijardo
milijardoevrov.
evrov.Tako
Takone
nepreseneča
presenečadejstvo,
dejstvo,da
dačetrta
četrta
generacija
IN oblikovno
pri katerinapredna
je v
generacijaprinaša
prinašaznatno
znatno SISTEMSKO
oblikovno evolucijo,
prievolucijo,
kateri je v ospredju
ospredju
napredna
tehnologija
svetil.tehnologija svetil.
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rodajni as Seata, ki so ga do sedaj prodali v 2,2
milijona primerkih, je zaživel v novi generaciji,
ki so jo zarisali in razvili v Barceloni, prav tako
pa jo bodo sestavljali v tamkajšnji tovarni
Martorell. Oblikovanje je že na prvi pogled občutno
drugačno; moderno je prva asociacija, ki pride na misel.
Linije so definitivno bolj zašiljene, proporcije skladnejše,
obraz in zadek pa bolj vpadljiva, s čimer Leon izraža
samozavestnejšo prezenco na cesti. Bistveno nadgradnjo
so doživela svetila, saj Španec v 4. generaciji uvaja LED
žaromete, dinamične smernike, projekcijsko luč ob
odklepanju vozila in svetlobno pasico, ki se razteza čez
celotni zadnji del avtomobila.
Ker so podaljšali medosno razdaljo tako hatchbacka kot
Sportstourerja, novi Leon razvaja s prostornejšo kabino,
ki kljub prenovi ni tako sodobna in tehnološko napredna
kot pri sorodniku Golfu. Vseeno gre za velik korak naprej z
minimalistično zasnovo, ki stavi na ergonomijo, saj je bilo
glavno vodilo pri realizaciji interierja povečanje udobja
potnikov. Protagonist kabine je 10-palčni osrednji zaslon,
ki je prispeval k eliminaciji številnih fizičnih gumbov,
toda pomembno vlogo igra tudi ambientalna svetloba,
ki se razteza čez celotno armaturo in vrata ter poleg
dekoracije nudi zaznavanje mrtvih kotov in opozorilo pri
izstopanju iz vozila. Kupcem, željnim velikega prtljažnika,
bo všeč predvsem karavanska različica, ki po novem nudi
kar 617 litrov prostora.
Investicija v višini 1,1 milijarde evrov poleg vpadljive
estetike in večje praktičnosti prinaša dodelane možnosti
povezljivosti in nove asistenčne sisteme, na račun katerih
se Leon uveljavi kot Seatov najbolj varen predstavnik.
Zelenci so omogočili še dodelavo pogonske palete;
poleg bencinskih, dizelskih in plinskih enot bosta na
voljo tudi blagi in priključni hibrid.
Nova generacija Leona, za katero pri proizvajalcu trdijo,
da je njihov najinovativnejši produkt v zgodovini, bo
lansiranje na trg doživela v drugi četrtini letošnjega leta.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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CES 2020

TEHNOLOŠKA
SENZACIJA
V MESTU
ZABAVE

Sejem zabavne elektronike CES, ki tradicionalno poteka v Las Vegasu, se je tekom
53 let uveljavil ne le kot največja tehnološka senzacija na svetu, ampak tudi kot
eden najpomembnejših dogodkov za predstavitev inovacij na področju mobilnosti.
Teh tudi letos ni bilo malo…
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sakega januarja se ključni kravatarji
sveta avtomobilizma skupaj s svojimi
podaniki zgrnejo v svetovno prestolnico
zabave, a ne z namenom hazardiranja
ali pijančevanja. Takrat se namreč lasvegaški
kongresni center pretvori v pravi planet inovacij, ki
služi kot platforma za prikaz najnovejših prodornih
tehnologij in kot zbirališče vseh, mahnjenih na
elektroniko. Med tisočimi zanimivimi premierami
so se ponovno znašle mnoge pogruntavščine
avtomobilskih proizvajalcev; ti se za udeležbo na
sejmu CES vedno bolj odločajo, saj lahko na ta
način svoje napore na področjih avtomatizirane
vožnje ter elektrificiranih in povezanih avtomobilov
predstavijo tudi občinstvu, ki morda ni tako
seznanjeno z njihovimi blagovnimi znamkami. CES
je v zadnjih letih toliko pridobil na pomenu, da je
začel množično odžirati razstavljalce detroitskega
avtosalona, zaradi česar se je ta z namenom
preživetja letos premaknil iz januarja na junij.
Na 250 tisoč kvadratnih metrih razstavnega
prostora so bile tako v prvem planu nove rešitve na
področju mobilnosti, ki so navdušile široko publiko
navdušencev nad novodobnimi bonbončki. Ena
od največjih zanimivosti je bil gotovo futuristični
skupni produkt Mercedesa in ustvarjalcev filma
Avatar, ki redefinira koncept avtomobila, kot ga
poznamo danes. Vozilo, ki želi konvergirati človeka,
stroj in naravo, sicer najverjetneje nikoli ne bo šlo
v proizvodnjo, vendar bi se njegove ideje lahko
uveljavile kot pomembne v prihajajočih letih in
desetletjih.
Za prijetno presenečenje je poskrbel japonski
Sony, ki se podaja v svet mobilnosti s študijo
povsem električnega avtomobila z modernim
dizajnom in naprednimi sistemi avtomatizacije.
Tudi ta ni dobil zelene luči za gradnjo, ampak
namesto tega služi kot razstavna forma za številne
tehnologije v sferi avtomobilizma, ki jih znamka
trenutno izpopolnjuje.
Navdušil je še eden azijski igralec, Hyundai, ki je
potrdil, da bo izdeloval osebna zračna vozila, ki jih
bo Uber uporabljal za svojo floto letečih taksijev.
Moramo priznati, da predstavljeni prototip,
katerega ključna lastnost je razbremenitev urbanih
območij in optimizacija časa potnikov, izgleda
odlično, prav tako pa se pohvali z visoko potovalno
hitrostjo, radodarnim električnim dosegom in
izredno kratkim časom polnjenja. Južnokorejski
proizvajalec je razkril še svojo vizijo za prihodnost
mest, medtem ko so pri Toyoti naznanili svoje
načrte za gradnjo prototipa takšnega ekosistema
ob vznožju najvišje japonske gore Fudži, ki
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Ena od največjih
zanimivosti je bil
gotovo skupni
produkt Mercedesa
in ustvarjalcev filma
Avatar, ki redefinira
koncept avtomobila,
kot ga poznamo danes.
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Pri Jeepu so zavezo
skupine FCA globalni
elektrifikaciji razkazali
s priključnim hibridom
Wrangler z oznako
4xe, ki jo bodo odslej
nosili vsi njihovi
električni modeli.

ga bodo poganjale vodikove gorivne celice. Tako
imenovano »Prepleteno mesto« je zamišljeno kot živeči
laboratorij, ki bo služil kot dom stalnim prebivalcem in
raziskovalcem, ki bodo preizkušali in razvijali tehnologije
avtomatizacije, robotike, osebne mobilnosti, pametnih
domov in umetne inteligence.
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Poleg tovrstnih vizionarskih projektov smo v puščavskem
zabavišču spoznali tudi pametne rešitve, pripravljene
za serijsko proizvodnjo, ki bodo nadgradile avtomobile
današnjega časa. Audi je skupaj s Samsungom razvil
tridimenzionalni zaslon head-up, ki vozniku na varen
način prikazuje informacije, ki lebdijo na razdalji

celo do 70 metrov, kar je veliko bolj prijazno očem,
med vožnjo navajenim gledanja na daljše razdalje.
Veliko mero inovativnosti so pokazali tudi pri Boschu,
največjemu svetovnemu dobavitelju avtomobilskih
komponent. Predstavili so namreč sistem virtualnega
senčnika, sestavljenega iz transparentnega LCD zaslona,

ki s pomočjo kamere prepozna položaj voznikovih oči,
zatemni zgolj tisti del vetrobranskega stekla in tako
eliminira neprijetno bleščanje sonca.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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BMW-jev X3 je v osnovi klasičen, udoben premium družinski
potovalnik, seveda če je opremljen z dizelskim motorjem.
Če pa na zadku nosi značko M in pod pokrovom motorja
skriva bencinarja z več kot 500 konjskimi močmi, govorimo o
pravem cestnem monstrumu, ki z udobjem nima nič skupnega.

BMW X3 M COMPETITION

X3 NA
STEROIDIH

Test:
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prašanje za milijon
dolarjev je torej, ali
je takšen avtomobil
sploh
smiseln.
Iz
samega vidika racionalnosti in
funkcionalnosti gotovo ne. A ker
živimo v svetu, polnem ekstremov
in kjer je drugačno moderno in
zaželeno, BMW nudi svoji klienteli
hibrid med prostornim družinskim
potovalnikom
in
dirkaško
usmerjenim modelom M3. Sam
sicer nisem pristaš takšnih koktejlov,
veliko raje se vozim v dejansko
udobnem, dizelsko gnanem X3, ali
pa v športnem M3, ki nudi prave
dirkaške užitke. Dotični hibrid
namreč zaradi kamnito trdega
podvozja ni udoben v nobenem
pogledu, zaradi teže preko dveh
ton in visokega težišča, pa tudi ne
ponuja pristnih dirkaških občutkov.
A kot rečeno, ne razmišljajo vsi
racionalno, ker jim preprosto ni
treba, zato ni bojazni, da takšen X3
v preobleki M ne bi našel svojega
kroga kupcev.
Od povprečnega dizla ga ne bo
težko ločiti, čeprav zadek z izjemo
štirih izpušnih cevi, oblečenih
v temno barvo, niti ne deluje
pretežno nastopaško. Da je zadeva
malo bolj resna, nakazuje značka
M Competition, seveda obarvana
v črnino, kot tudi vsi preostali
zunanji detajli. Tako najdemo v
črnino odete še obrobe stekel,
ogledala in celotne ledvičke.
Sprednji del za razliko od zadnjega
veliko bolj očitno narekuje, da
gre za pravo cestno pošast. Poleg
črnih ledvičk z napisom X3 M, so
tu še gromozanske odprtine v
velikanskem športnem odbijaču,
seveda z dodatki črnih detajlov.
Črnina je zaščitni znak zunanjosti
tega avtomobila in očitno
nakazuje na temno plat njegovega
karakterja.
V osnovi X3 M razvija 490
konjskih moči, takšen s pripisom
Competition pa še 20 več. To
pomeni, da v nosu 3,0-litrski
šestvaljnik ob pomoči dveh turbin
na vsa štiri kolesa pošilja kar 510
konjskih moči, kar je naravnost
60 Avto+šport

brutalno. Avtomobil je tako hiter
kot blisk, do stotice se požene
v štirih sekundah, a zaradi teže
avtomobila in odlične zvočne
izolacije občutka brutalnega
pospeševanja ni mogoče občutiti,
enostavno te ne prilima dovolj v
sedež, kar pa seveda ne pomeni,
da avtomobil ni ekstremno hiter.
Namreč ko pogledaš na števec,
vidiš da si omejitev že zdavnaj
prekoračil. Občutek brutalne moči
tako začne strmo naraščati tam
pri hitrostih nad 130 km/h, ko ob
polnem plinu avtomobil vleče in
vleče in navoru kar ni videti konca.
Pri vsem tem je zvok dokaj zadržan

3,0-litrski
šestvaljnik ob
pomoči dveh
turbin na vsa
štiri kolesa
pošilja kar 510
konjskih moči.
oziroma bolj uglajen, ni tistega
nastopaškega pompa in razbijanja,
ki kriči vse naokrog in vleče nase
pozornost že na daleč, kar mu po
eni strani štejem v plus.
Voznik ima na izbiro tri različne
programe podvozja, prav tako
volana, menjalnika in stopalke
za plin. Vsi imajo svojo tipko na
osrednji medsedežni konzoli ob
ne ravno najbolj ergonomični
prestavni ročici M, kjer se nahaja
tudi stikalo, s katerim dodatno
odpremo lopute v izpušnem
sistemu. Seveda pa si lahko voznik
prednastavi poljubno konfiguracijo
nastavitev podvozja, menjalnika,
Avto+šport 61

Tesla HyperLight
HyperLight. HyperLife.

volana in stopalke za plin, ki so mu
nemudoma na voljo preko tipk M1
in M2 na volanskem obroču.
Notranjost je BMW-jeva klasika,
s sicer še ne z najnovejšimi
posodobitvami interierja, kakršne
že poznamo pri večjem X5, seriji
3 in nekaterih drugih. Izstopata
predvsem športna sedeža M, z
ogromno opore za celotno telo,
ki bi po mojem mnenju lahko
bila vseeno bolj udobna, če nam
že podvozje ne prizanaša. Kar
se tiče preostalih tehnoloških
bonbončkov, so na voljo praktično
vsi, od gretja sedežev in volana
do upravljanja s kretnjami,
odlične navigacije in varnostnoasistenčnih sistemov. Cena za
monstrumski, neracionalni paket?
130 tisočakov in drobiž.

Izstopata
predvsem športna
sedeža M,
z ogromno opore
za celotno telo,
ki bi lahko
bila vseeno
bolj udobna.

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

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
2.993 ccm
375 kW (510 KM)
600 Nm pri 2.600 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
4,1 s (0-100 km/h)
250 km/h
15 l/100 km
239 g/km
4.726 / 1.897 / 1.669 mm
2.045 kg
65 l
550 l
133.157 EUR

oglas
tesla
hyperlight

Tekst in foto: Jan Grobelšek

www.zepter.com
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VLADAR
DIRKALNIH
STEZ

Test : Renault Megane R.S. 300 Energy Trophy

I
Megane v različici R.S. je bil, je in bo gotovo še dolgo ostal eden izmed najbolj
prepoznavnih cestno-dirkalnih hot-hatchov in nedvomno tudi eden izmed
najboljših, o čemur pričajo številni rekordi na slovitem zelenem peklu.
64 Avto+šport

n če smo pred časom ob testu tretje generacije
Megana R.S. 280 zapisali, da je izgubil tisti pravi surovi
športni karakter in hkrati pridobil na vsakodnevni
uporabnosti, je različica Trophy v vseh pogledih
ubranila čast preteklih generacij in tako Megane R.S. v
inačici Trophy še vedno ostaja pravi sinonim za najboljše
cestno-dirkalne stroje.
Za Trophy tretma, kjer R.S. dobi dodatnih 20 konjičev,
skupno jih torej premore 300, športna sedeža Recaro,
mehansko zaporo diferenciala, serijsko trše vzmetenje
Cup in zavore Brembo, je treba odšteti dodatnih 4.300
evrov. Sliši se veliko, a je razlika med takšnim Trophyjem
in »klasičnim« 280-konjskim R.S.-om ogromna, kot noč in

dan, pa čeprav je tudi bolj civilni R.S. 280 imel opcijsko
trše podvozje Cup. Trophy enostavno 300 konjev bolj
suvereno in agresivno prenaša na cestno podlago, voznik
pa ob tem dejansko čuti, kako hiter je avtomobil. Občutek
v sedežu je namreč vrhunski, pospeševanje pa vsem
prisotnim hitro vzame sapo. 1,8-litrski turbobencinar
se odzove praktično nemudoma, medtem ko sem v
klasični različici vseeno imel občutek, da se navor razvije
z očitnim zamikom.
Razlike na karoseriji? Za začetek je nekoliko drugačna
že sama barva avtomobila, če je imel R.S. 280 bolj
oranžen odtenek, ima tale 300-konjska zverina bolj
strupeno rumenega, kot prava čebela, ki močno piči.
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Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.798 ccm
221 kW (300 KM)
400 Nm pri 3.000 vrt./min.
6-stopenjski ročni
5,7 s (0-100 km/h)
260 km/h

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

12 l/100 km
185 g/km
4.372 / 1.874 / 1.445 mm
1.474 kg
50 l
384 l
41.530 EUR

Poraba pri vsem rompompomu
sploh ni pomembna, pa vseeno,
v času testa je pil 12 litrov na 100 km..
Edina vizualna razlika je le še nalepka Trophy, skrita na
notranjem delu prednjega odbijača. Tu se zgodba o
vizualnih razlikah konča, praktično jih ni, zato laiki med
njima ne bodo razlikovali.
Da gre vseeno za bolj kleno športno različico, nam povedo
pravi školjkasti dirkaški sedeži Recaro s svojo atraktivno
obliko, odeti v alkantaro in prešiti s kontrastnimi rdečimi
šivi. Ob prvem stiku z njimi so se mi sicer vseeno zdeli
za malenkost bolj udobni od tistih iz prejšnje generacije,
ravno toliko, da se dosti lažje usedeš v njih, prav tako
izstopiš, kar je pri prejšnji generaciji predstavljalo
pravi mali napor. A vseeno svojo nalogo opravljajo
vrhunsko, telo držijo kot pribito na mestu, medtem ko
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se med ovinki dogaja 300-konjski ples in krotenje tega
čudovitega stroja. Ta avtomobil enostavno ima dušo in
karakter, česar ob klasični različici R.S. preprosto nisem
mogel zapisati.
Testnik je bil opremljen tudi s štirikolesnim krmiljenjem
4Control, pri čemer sistem poskrbi, da se zadnja kolesa
pri nižjih hitrostih obračajo v nasprotno smer, pri višjih
pa v isto kot prednja. S tem so Renaultovci poskrbeli za
boljšo okretnost pri nižjih hitrostih in za boljšo vodljivost
skozi hitro odpeljane ovinke.
Že ko stisneš na gumb za zagon motorja, v ozadju
nemudoma zaslišiš močno hromenje, kakršnega
280-konjska različica ne pozna. Tej sem najbolj zameril

ravno pomanjkanje športnega zvoka, medtem ko Trophy
z njim postreže ob vsakem prevoženem metru. Kot otrok
sem se počutil, ko sem vseskozi, najbolj pogosto v drugi
prestavi, močno stisnil na plin, potem pa samo popustil
stopalko in iz izpuha je tako glasno pokalo in streljalo, da
se tega enostavno ne da opisati z besedami. Nasmešek
na obrazu je zagotovljen, prav tako pogledi vseh
mimoidočih. Nekateri s palci privzdignjenimi navzgor,
spet drugi z grdimi pogledi, češ da ni primerno tako
na glas razgrajati po mestnih ulicah. Seveda vse znotraj

omejitev, niti ni treba voziti hitro in adrenalinsko, da bi
nase vlekel pozornost z zvokom. Dovolj je že vožnja v
prvi prestavi in preprost odmik noge s stopalke, ko so
obrati nekje tam nad tremi tisočaki.
Poraba pri vsem tem rompompomu sploh ni pomembna,
pa vseeno, dobrih 12 litrov je pil v času testa, pri čemer bi
jo z bolj mirno vožnjo lahko spravil tudi pod 10 litrov, a
potem vse skupaj enostavno izgubi smisel.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Test: Kia XCeed 1.4 TGDI EX Stream

KIIN NOVI
JOKER
Kia je svojo bogato družino Ceed
razširila s ČETRTIM in zaenkrat z
zadnjim predstavnikom, ki sliši na
ime XCeed. Gre za urbanEGA mestnEGA
križancA, ki se po velikosti in tudi ceni
uvršča med Ceeda in večjega SUV-ja
Sportagea, s čimer zna postati nova
Kiina prodajna uspešnica.

O

blikovno je XCeed nedvomno eden izmed
atraktivnejših modelov v Kiini ponudbi in
v poplavi terenskih izvedenk običajnih
modelov nekaterih znamk, katerim po
večini le povečajo oddaljenost od tal in dodajo nekaj
plastike, s svojo unikatno obliko nedvomno izstopa.
Seveda so tudi XCeeda posadili višje, od tal je tako
oddaljen 18,4 centimetre in se kakopak ponaša z
zaščitnimi oziroma bolje rečeno z okrasnimi terenskimi
zaščitami. A poleg tega vseeno odraža svoj edinstven
karakter s širokimi boki in s precej zašiljenim zadkom
s strmo spuščajočo se streho. Na zadku je tudi izrazit
difuzor z dvema pozerskima zaključkoma izpušnih
cevi, ki ga naredijo še bolj možatega in posebnega.
Kljub terenskim apetitom in X-u v imenu, ni na voljo
štirikolesnega pogona, bo pa XCeed vseeno lažje
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Kljub terenskim
apetitom in X-u v
imenu, ni na voljo
štirikolesnega
pogona.

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

premagoval makadamske poti in večje strmine kot
običajni Ceed.
Atraktiven videz, predvsem kupevejska linija, ima svojo
ceno. Ta se pozna pri prostornosti na zadnji klopi in
preglednosti nazaj na račun dokaj strmo spuščajoče
se strehe. Je pa treba priznati, da še posebej s strani,
avtomobil izgleda fantastično, piko na i izgledu dodajo
posebna 18-palčna platišča in kromirane obrobe stekel.
Privlačno zasnovan avtomobil malce nazaj drži
dolgočasna črna barva karoserije; sicer je na voljo kar 12
bolj pestrih barvnih alternativ, med katerimi je najbolj
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štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.353 ccm
103 kW (140 KM)
242 Nm pri 1.500 vrt./min.
6-stopenjski ročni
9,4 s (0-100 km/h)
200 km/h
7,5 l/100 km
137 g/km
4.395 / 1.826 / 1.483 mm
1.345 kg
50 l
426 l
26.090 EUR

zanimiva posebna rumena barva, ki je rezervirana
izključno za model XCeed.
Črnina prav tako prevladuje v interierju, ki ga že
poznamo iz preostalih bratskih modelov, ima pa XCeed
popolnoma nov, občutno večji in lepše v armaturo
integriran osrednji zaslon, ki se ponaša s posodobljeno
vsebino in po novem meri 10,25 palca v diagonalo. Meni
in funkcije so tako še bolj pregledne in sila enostavne
za uporabo, odlični sta tudi svetilnost in odzivnost
zaslona na dotik. Že povsem serijski paket prinaša veliko
opreme, med drugim tudi polne LED žaromete, kar je

prava redkost. Testni primerek je bil sicer opremljen z
najbolje založenim paketom, to je EX Stream. Slednji nas
je razvajal z ogrevanimi sedeži in volanom, z navigacijo, s
celim kupom asistenčnih sistemov, z vzvratno kamero in
s samodejnim parkiranjem.
Za pogon v testnem XCeedu je bil zadolžen drugi
najmočnejši bencinski motor v ponudbi, in sicer 1,4-litrski
turbobencinec, ki razvija povsem zadostnih 140 konjskih
moči. Sicer sem imel občutek, da se ta motor v klasičnem
Ceedu vrti lepše in deluje bolj prožno in poskočno,
a tudi v terensko našminkanem XCeedu odlično

opravlja svojo nalogo v kombinaciji s 6-stopenjskim
ročnim menjalnikom, katerega hodi tečejo gladko in
lahkotno. Tudi občutek na volanu je dober, voznik preko
obteženega serva dobi veliko povratnih informacij,
odlično je tudi vzmetenje, ki je v primerjavi z običajnim
Ceedom dosti bolj mehko, zato je vožnja toliko bolj
udobna, a hkrati še vedno dovolj čvrsta, da voznik ne
občuti pretiranega nagibanja karoserije. Takšen XCeed
Kia ceni na 26 tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Test: Hyundai i30 Fastback 1.4 T-GDI N Line Premium

FASTBACK
V OBLEKI
N LINE
ŠE BOLJ
ATRAKTIVEN
Hyundai je pred dvema letoma v paleto vozil i30, poleg hatcbacka in karavana,
dodal limuzinsko-kupejevsko različico fastback, ki je na voljo še kot
čistokrvna izvedenka N. po novem PA si jo lahko omislite tudi v zgolj
športni šminki N Line.

H

yundaijeva športna linija N Line je namenjena
vsem, ki cenijo Hyundaijeve športne vizualne
poteze iz oddelka N, ne stavijo pa toliko na
samo surovo moč motorja in dirkaške vozne
lastnosti. Takšen vizualni športni paket vašo denarnico
olajša za 1.700 evrov, ne prinaša pa zgolj vizualne
nadgradnje, temveč malce posega tudi v drobovje
avtomobila, kjer so trše nastavljene vzmeti, za bolj
športen občutek pa je bolj neposredno sprogramirano
tudi samo krmiljenje. Vožnja je tako dosti bolj športna
kot pri običajni različici, a še vedno dovolj udobna za
vsakdanje premagovanje kilometrov, kar za pravega,
dirkaško nastrojena N-a ne moremo trditi.
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Pod pokrovom motorja smo imeli že večkrat preizkušen
1,4-litrski turbobencinski motor, ki v močnejši različici
razvija 140 konjskih moči. Motor sodeluje s 7-stopenjsko
avtomatiko, ki v večini svoje delo opravlja dobro, na
vsake toliko pa se zna obotavljati pri speljevanju, kjer je
prisotno nekaj več cukanja, kdaj pa zna ob odločneje
pohodenemu plinu preveč agresivno prestaviti celo
dve ali tri prestave nižje in moteče obrate poslati proti
rdečem polju.
I30 Fastback je grajen na enaki platformi kot preostali
člani družine i30. V primerjavi s petvratnim modelom
je za 115 milimetrov daljši in 30 milimetrov nižji.
Prednja maska je postavljena nekoliko nižje, s čimer so
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Ko zadiši po zimi, si
privoščite Škrnic'lj
domače hrane pri
nas ali doma.

oblikovalci optično razširili prednji del vozila in mu že v
osnovi zagotovili bolj športen in agresiven videz. Tudi
zadek vozila deluje športno, z nizko padajočo streho in s
privzdignjenim zadkom.
Različice N Line ne bo težko ločiti od osnovne. Od nje
se razlikuje po črno lakirani maski, črnih ohišjih ogledal,
sprednjemu in zadnjemu športnemu odbijaču, ki ga
dodatno krasi rdeča letvica, strešnemu spojlerju in
unikatnih 18-palčnih litih platiščih. Tudi s pravim N-om
ga ne boste hitro zamenjali, saj ima N Line na zadku zgolj
eno izpušno cev na desni strani, čistokrvni N pa na vsaki
strani po eno.
N Line svoj pečat pusti tudi v kabini, kjer so v ospredju
športni sedeži z zares veliko bočne in ramenske opore,
športna prestavna ročica in športni volan, vse skupaj pa
je popestreno s kontrastnimi rdečimi šivi. V notranjosti je
N Line podedoval vso tehniko in elemente od sorodnih
modelov, seveda so na voljo tudi vsi napredni, hišni
varnostno-asistenčni sistemi.
Zaradi nizko spuščajoče se strehe je prostornost na
zadnji klopi malce slabša, je pa zato prostornejši in
bolj dostopen 450-litrski prtljažni prostor, saj se vrata
prtljažnika odpirajo skupaj z zadnjim steklom.
S ceno 26 tisočakov je i30 Fastback N Line dober
kompromis med vsakodnevno uporabnostjo, športnim
vizualnim pridihom in športnim voznim karakterjem,
ki je blizu prvemu N-u, ni pa tako drag in za vsakdan
neprimeren avtomobil.

oglas
skrnicelj

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Kuhamo pristno hrano po receptu naših
babic brez kakršnih koli umetnih aditivov.
Vse sestavine so sveže, od slovenskih in
regionalnih proizvajalcev.
Nudimo vse od domačih enolončnic in klobas
do svežih solat in pregrešnih sladic.

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

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

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

7,8 l/100 km
130 g/km
4.455 / 1.795 / 1.425 mm
1.484 kg
50 l
450 l
26.320 EUR

Tržnica BTC
Šmartinska 152, Ljubljana
040 537 343
Pon-pet: 10.00-16.00
Škrnic'lj - Tople jedi na žlico

Test: Renault Twingo TCe 95 EDC Intens

KRALJ
MESTNIH ULIC

Prikupni Twingo se je v zadnji generaciji na trgu obdržal štiri leta, v lanskem
letu pa so mu namenili bolj blago prenovo, po kateri deluje še bolj prikupno in šik.
76 Avto+šport

Avto+šport 77

P

renova zadnje generacije
prinaša manjše kozmetične
popravke. Tako je Twingo
na prednjem delu izgubil
veliki meglenki, ki sta bili nameščeni
visoko v odbijaču, in prejel nov,
elegantno markanten LED podpis.
Malenkost predrugačena je tudi
osrednja maska, ki v sebi nosi
kromirane okrasne detajle. Slednja
v sebi skriva tudi ključavnico, preko
katere odklenemo mehanizem, ki
ga je treba ročno aktivirati, da lahko
potem havbo snamemo v celoti,
kar je potrebno storiti v primeru, če
želimo na primer dotočiti tekočino
za čiščenje stekel. V praksi kar
moteča in zamudna stvar. So pa zato
s prenovo popravili sistem odpiranja
prtljažnih vrat, kjer so gumb in
ročico namestili kar na spodnji del
zadnjega brisalca.
Prtljažnik zaradi zadaj nameščenega
motorja ostaja plitek in majhen,

a bo vase brez težav spravil nekaj
nakupovalnih vrečk, medtem ko bo
kakšen večji kovček predstavljal večji
problem. Zadaj nameščen motor
pomeni tudi pogon na zadnji kolesi,
zaradi česar Twingo ostaja med
najbolj okretnimi mestnimi malčki,
lahko pa se pohvali tudi z enim
izmed najmanjših obračalnih krogov
na tržišču. Z bogatim paketom
opreme Intes Twingo nudi tudi
zadnjo kamero, kar je pri malčkih
redkost, z njo pa je parkiranje in
manevriranje še toliko lažje. V kabini
voznika pričaka posodobljen sistem
infotainment in fiksni – zaprti predal
pred sovoznikovim sedežem in ne
več snemljiva torbica.
Testnik je bil praktično do zob
oborožen z dodatki, zato je na cesti
še toliko bolj izstopal. Temna platišča
z rdečimi logotipom, zatemnjena
stekla in črne nalepke v kontrastu z
belo karoserijo poskrbijo, da se bodo

za njim obračale glave, tudi moške.
Za pogon v Twingu skrbi 0,9-litrski
turbo motorček, v testnem primeru
v močnejši, 93-konjski izvedbi, ki
ob doplačilu 1.300 evrov moč
na zadnji kolesi prenaša preko
robotiziranega menjalnika EDC.
Slednjega nedvomno priporočam,
saj mestno vozno izkušnjo popelje
na povsem drugo raven, čeprav zna
ob speljevanju sem in tja nadležno
cukati. Na račun menjalnika
je verjetno tudi višja poraba,
povprečno smo na sto kilometrov

“

Twingo nedvomno
IZRAŽA karizmO in je
preprosto frajerski.
Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

trivaljni, vrstni, turbobencinski
898 ccm
68 kW (93 KM)
135 Nm pri 2.500 vrt./min.
6-stopenjski samodejni
12,1 s (0-100 km/h)
165 km/h

porabili dobrih 7 litrov, kar je za tono
težak avtomobilček občutno preveč.
Mestna vožnja je prijetna in lahkotna
in tudi na avtocesti se znajde
presenetljivo dobro. Kar se tiče
vožnje pri višjih hitrostih, jo z lahkoto
doseže, je pa zato toliko bolj moteča
stabilnost vozila, še posebej ob
kakšen močnejšem vetru, ko voznik
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poraba
emisije CO2
mere
teža
posoda za gorivo
prtljažni prostor
cena vozila

dobi občutek, da bo avtomobil kar
odpihnilo. Samo vzmetenje je precej
trdo nastavljeno, zato se vsako luknjo
in neravnino dodobra občuti. Sedi
se nadpovprečno visoko, hkrati pa
je sedež zelo blizu tal, zato bodo
višji vozniki malce težje našli idealen
položaj za volanom, predvsem tudi
na račun tega, da slednji ni nastavljiv

7 l/100 km
137g/km
3.615 / 1.646 / 1.541 mm
1.043 kg
35 l
210 l
16.310 EUR

po globini. Končna cena prikupnega
testnega Twinga ni zanemarljiva, preko
16 tisočakov se povzpne, za kar lahko
dobite že večjega, bolj praktičnega,
bolj udobnega, spodobnega Clia, ima
pa Twingo nedvomno več karizme in
je preprosto bolj frajerski.

Tekst: in foto: Jan Grobelšek
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Pershing 7X

DIZAJN,
TEHNOLOGIJA,
ZMOGLJIVOST

V segment luksuznih
jaht nad 20 metri
je zajadral nov
tekmovalec, ki
namerava konkurente
prehiteti v smislu
dizajna, tehnologije
in zmogljivosti. Gre
za Pershing 7X, ki je
v želji postavljanja
novih standardov
na področju hitrosti
grajen iz lahkega in
trpežnega karbona.
80 Avto+šport
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D

a bi zadovoljil želje premožnih kupcev, ki
iščejo nekaj unikatnega, je italijanski Pershing
ustvaril »Generacijo X«, linijo ekskluzivnih jaht
z odlično zmogljivostjo, naprednimi materiali
ter modernim stilom. Pred štirimi leti smo tako spoznali
znanilca inovacij, kupejevski model 5X, kateremu sta
se kaj kmalu pridružila večja brata 8X in 9X. Dovršeno
kolekcijo, ki združuje najboljše iz sveta navtike, sedaj
dopolnjuje 21,4 metrov dolgi novinec 7X, ki želi še utrditi
položaj Pershinga kot enega ključnih igralcev.
Težko pričakovana jahta je debi doživela na letošnjem
salonu plovil Boot Düsseldorf, kjer so zainteresirane
stranke ugotovile, da deluje kot pomanjšana verzija
lani lansirane različice 8X. Kar pa ni čisto nič slabega, saj
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je ta pravo umetniško delo. Tako 7X prevzema izgled
puščice na vodi, ki opazovalca očara na prvi mah. Pod
kreacijo se je podpisal Fulvio De Simoni, ki je zarisal
zelo prepoznaven dizajn z aerodinamično silhueto in
dinamičnimi, drznimi, a elegantnimi linijami. Tipičnim
oblikovnim značilnostim Pershinga je dodal pomembno
estetsko inovacijo: globoko v ladijski trup zarezana
stranska krila, ki ju je navdihnila sfera superavtomobilov.
Vpadljiva jahta uvaja tudi nov odtenek srebrne, s katero
so za kontrast kombinirali črne elemente v mat zaključku.
V središču samega projekta je bila implementacija
izredno lahkih materialov s karbonom na čelu, ki
omogoča glavni cilj – neprekosljivo zmogljivost v
segmentu. Poleg nižje teže, posledične manjše porabe

goriva in višje končne hitrosti, ta rešitev hkrati prispeva k
radodarnejši prostornosti in večjemu udobju.
Res impresivne so zunanje površine modela 7X: na
premcu se poleg velike ležalne blazine bohotita
dva naslanjača, ki predstavljata popolno mesto za
občudovanje rezanja valov, medtem ko krma k počivanju
na mehkem usnju vabi štiri osebe. Poleg njih bodo lahko
s šampanjcem na zofi v obliki črke L nazdravljali še štirje
posamezniki. Pod njihovimi zadnjicami bo tedaj v garaži
shranjen Williamsov tender 345 Sportjet.
A v ladjedelnici iz Mondolfa so poskrbeli, da so ravno
tako navdušujoči tudi notranji prostori plovila. Na
glavni palubi velika stranska okna poskrbijo za krasen
360-stopinjski pogled na morje ter skupaj s stekleno

streho in z izvlečnimi steklenimi vrati zagotavljajo fuzijo
interierja in eksterierja. Lounge v raznolikih odtenkih
sive so opremili z velikodušno sedežno garnituro, ki
obkroža leseno mizo; ta zaradi možnosti raztegnitve
lahko pogosti do osem jedcev. Nasproti stoji omara
s skrito televizijo, ob njej pa domuje krmilna postaja z
dvema posamičnima sedežema. Tam bosta pilota lahko
s pomočjo dveh 19-palčnih zaslonov, pozicioniranih v
karbonski armaturi, upravljala vse funkcije plovila.
Sprehod po stopnicah vodi do sodobne ladijske kuhinje
in treh luksuznih kabin, opremljenih z lastno kopalnico.
Tu najdemo zanimivo stilistično novost, line v obliki
kvadrata, ki jih je mogoče odpreti navznoter, s čimer suite
preplavita svež zrak in naravna svetloba. Tudi prostori na
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bigg-r.com

oglas
Bigg R
spodnji palubi se pohvalijo z več kot 2 metra visokimi
stropi in izbranimi materiali priznanih proizvajalcev, ki
gradijo spokojen in sofisticiran ambient.
S športnim izgledom jahte je kakopak usklajena
njegova vrhunska zmogljivost, ki jo dostavlja dvojica
dvanajstvaljnih motorjev MAN s kar 1.800 KM.
Ta veličastna moč skupaj z naprednimi rešitvami
omogoča karakteristike, ki Pershing 7X uvrščajo v sam
vrh njegovega razreda: najvišja hitrost znaša 50 vozlov,
doseg pa 300 navtičnih milj. Toda konec koncev to
ni nobeno presenečenje, saj je Pershingova tradicija
zasidrana v ljubezen do hitrosti.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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WRC – rally Monte Carlo

MONAŠKA
RULETA
NEUVILLU

Veliki zmagovalec uvodnega rallyja za svetovno prvenstvo je Thierry Neuville s
Hyundaijem. To je prva zmaga v Monte Carlu tako za Belgijca kot za ekipo Hyundaija.
Na najprestižnejši preizkušnji sezone sta mu družbo na zmagovalnem odru delala
dirkača Toyote, Sebastien Ogier na drugem in Elfyn Evans na tretjem mestu.
86 Avto+šport
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hierry Neuville je rally odlično začel že prvi
dan, v četrtek, ko sta bili na sporedu dve
nočni hitrostni preizkušnji. Tako je petkov del
začel s prednostjo več kot dvajsetih sekund,
a sta ga hitro začela loviti oba dirkača Toyote, Evans in
Ogier. Zelo hitro je lov na novega moštvenega kolega
končal aktualni svetovni prvak, Estonec Ott Tänak. Ta je
v četrti hitrostni preizkušnji pri hitrosti več kot 160 km/h
dobesedno odletel s ceste in se ustavil šele po skoraj
dvajsetih sekundah prevračanja, letenja in podiranja
dreves. Na srečo sta jo oba s sovoznikom Martinom
Järveojo odnesla brez poškodb, njun Hyundai i20 Coupe
WRC pa je bil popolnoma uničen.
Do konca petkovega dne sta Ogier in Evans prehitela
Neuvilla, razlike med njimi so bile izredno majhne.
Vsi trije dirkači so bili v razmaku šestih sekund, kar je
obetalo neizprosen boj v naslednjih dveh dnevih, vodil
pa je Ogier pred Evansom in Neuvillom. Ostali dirkači so
praktično izpadli iz boja za zmago, saj je Sebastien Loeb
na četrtem mestu zaostajal že več kot minuto.
Tudi v sobotnem delu vodilni trojček ni popuščal. Prav
na vseh sobotnih preizkušnjah so bili vsi med tremi
najhitrejšimi in pred nedeljskim zaključkom je vodil
Valižan pred legendarnim Francozom in Belgijcem. Tudi

po treh dnevih dirkanja na polno, je bila razlika med
prvim in tretjim 6,4 sekunde.
A v nedeljskem dopoldnevu je Neuville našel še nekaj
hitrosti, tvegal še več, dobil vse štiri hitrostne preizkušnje
in se zapisal v zgodovino. Zmaga v Monte Carlu mu je
že večkrat ušla, tokrat so bile zvezde na njegovi strani.
Sijajen finiš mu bo zagotovo vlil še dodatne samozavesti
za nadaljevanje sezone, v kateri si zelo želi osvojiti
svoj prvi naslov svetovnega prvaka. To si seveda želi
tudi Sebastien Ogier, ki je tokrat osvojil drugo mesto.
Sedemkratni zmagovalec rallyja Monte Carlo je z
novim dirkalnikom odlično začel sezono, moštveni
uspeh Toyote sta dopolnila še Elfyn Evans s tretjim

mestom in devetnajstletni Kalle Rovanperä s petim.
Treba je poudariti, da je mladi Finec sploh prvič sedel v
tovarniškem dirkalniku WRC in se odlično odrezal na tej
zahtevni preizkušnji, polni pasti, saj je trasa dirkače vodila
po suhi, sneženi in ledeni progi.
Četrto mesto je po tehničnih težavah v prvem delu rallyja
osvojil Esapekka Lappi s Fordom, šesti pa je bil devetkratni
svetovni prvak in sedemkratni zmagovalec tega rallyja,
Sebastien Loeb. Letos je imel obilo težav, sicer se je večji
del rallyja vozil na četrtem mestu, a napačne izbire gum
in vrtenja so ga stale višje uvrstitve. Do točk sta prišla
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še dva dirkača v dirkalnikih WRC, Japonec Katsuta je bil
sedmi, Finec Suninen pa osmi. Deveto in deseto mesto
sta osvojila dirkača v šibkejših avtomobilih R5, Eric Camilli
in Mads Østberg, oba za volanom Citroëna C3.
Sezona se nadaljuje s tradicionalnim rallyjem po snegu
na Švedskem, kjer pa v tem trenutku snega še ni, zato
je izvedba druge preizkušnje letošnjega svetovnega
prvenstva vprašljiva.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC
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Le še slaba dva meseca nas ločita od nove sezone Formule 1. Vstopamo
v 71. sezono tega najelitnejšega in najhitrejšega dirkaškega športa.
Sedaj že tradicionalno prva dirka poteka v Avstraliji. Letos ji sledi
še enaindvajset postaj z zaključkom konec novembra v Abu Dhabiju.

Formula 1 - uvod v sezono 2020

F1 – uvod v sezono 2020

LETOS KONČ NO TROBOJ?
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Edini novinec v
letošnji sezoni
je Nicolas Latifi,
ki je v lanskem
letu osvojil
drugo mesto v
Formuli 2.

P

red dirkači je torej rekordnih dvaindvajset dirk,
kar je največ v zgodovini tega športa. Veseli nas
dejstvo, da sta na koledarju dve novi prizorišči
s stezama, ki obetata veliko. Že na tretji dirki
sezone bo Formula 1 prvič obiskala obmorsko azijsko
državo Vietnam. V glavnem mestu Hanoi se bo odvijala
ulična dirka, ki jo je oblikoval znani arhitekt Hermann Tilke,
zamisli pa je iskal predvsem pri stezah v Monaku, Suzuki,
Sepangu in na Nürburgringu. Druga novost v koledarju
2020 je vrnitev dirke za Veliko nagrado Nizozemske.
Seveda je to posledica uspehov Maxa Verstappna, čigar
oranžna armada je prisotna praktično na vseh dirkah
sezone. Iz koledarja za leto 2020 je izpadla dirka za Veliko
nagrado Nemčije, kljub temu da so ljubitelji Formule 1
na glasovanju dirko v Hockenheimu izbrali za najboljšo
v lanskem letu.
Sprehod po štartni vrsti začenjamo pri lanskih
zmagovalcih, ekipi Mercedes. V ekipi ostajata svetovni
prvak Lewis Hamilton, ki je nesporna številka 1, in Valtteri
Bottas, čeprav podaljšanje pogodbe ni bilo samoumevno.
Prvi izzivalci srebrnih puščic bi lahko bili rdeči iz Maranella.
Najstarejše moštvo Formule 1 ima v Vettlu in Leclercu
odličen dirkaški par, ki ga bo moral precej bolj odločno
kot lani voditi šef ekipe Mattia Binotto. Precej bolj kot v
lanski sezoni bi lahko Mercedesu in Ferrariju konkurirala
ekipa Red Bulla. Ni dvoma, da je genialni Adrian Newey
skonstruiral aerodinamični presežek, Honda pa vse bolj
in bolj razume zakonitosti hibridnega pogona. Ko vse to
združimo z Maxom Verstappnom, ki dozoreva iz sezone
v sezono, dobimo kombinacijo, ki letos lahko preseneti v
pozitivnem smislu. Prijetno presenečenje lanske sezone
je bil McLaren, ki je z Renaultovimi motorji deloval precej
bolje kot s Hondinimi. Carlos Sainz in Lando Norris sta
upravičila zaupanje ekipe in bosta poskušala moštvo
iz Wokinga vrniti na pota stare slave. Tovarniška ekipa
Renaulta pa je bila lansko leto poleg Williamsa največje
razočaranje. Ogromno denarja so vložili v prihod Daniela
Ricciarda, pravih rezultatov pa ni bilo. Letos bo Avstralčev
moštveni kolega Esteban Ocon, ki je v pretekli sezoni
služboval kot testni dirkač Mercedesa. V karavani F1
medtem ne bomo več zasledili imena moštva Torro Rosso.
Zaradi uveljavljanja blagovne znamke Alpha Tauri so se
pri Red Bullu odločili, da svojo drugo ekipo poimenujejo
po modni znamki iz lastnih vrst. V ekipi ostajata Rus Daniil
Kvjat in Francoz Pierre Gasly. Nespremenjene ostajajo
tudi ekipe Racing Point, Alfa Romeo in Haas, medtem
ko je Williams poleg Georgea Russella pridobil edinega
novinca v letošnji sezoni, Kanadčana Nicholasa Latifija, ki
je v lanski sezoni osvojil drugo mesto v Formuli 2.
V tehničnem smislu letos velikih sprememb ni. Spremljali
bomo nekakšno prehodno sezono, saj v letu 2021
prihaja do prave revolucije glede tehničnega pravilnika.
A do takrat bomo zagotovo spremljali vrsto zanimivih
dvobojev, razburljivih dirk, dolgih obrazov in nasmehov
zmagovalcev. Vse to od 15. marca naprej.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC
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Koledar dirk FIA Formula 1 za sezono 2020
1.

13.-15. marec

VN Avstralije (Melbourne)

2.

20.-22. marec

VN Bahrajna (Sakhir)

3.

3.-5. april

VN Vietnama (Hanoi)

4.

17.-19. april

VN Kitajske (Šanghaj)

5.

1.-3. maj

6.

8.-10. maj

7.

21.-24. maj

8.

5.-7. junij

9.

12.-14. junij

VN Kanade (Montreal)

10.

26.-28. junij

VN Francije (Le Castellet)

11.

3.-5. julij

12.

17.-19. julij

13.

31.-2. jul-avg

14.

28.-30. avgust

15.

4.-6. september

16.

18.-20. september

VN Singapurja (Singapur)

17.

25.-27. september

VN Rusije (Soči)

18.

9.-11. oktober

19.

23.-25. oktober

20.

30.-1. okt-nov

21.

13.-15. november

VN Brazilije (São Paulo)

22.

27.-29. november

VN Abu Dabija (Abu Dabi)

VN Nizozemske (Zandvoort)
VN Španije (Barcelona)
VN Monaka (Monte Carlo)
VN Azerbajdžana (Baku)

VN Avstrije (Spielberg)
VN Velike Britanije (Silverstone)
VN Madžarske (Budimpešta)
VN Belgije (Spa-Francorchamps)
VN Italije (Monza)

VN Japonske (Suzuka)
VN ZDA (Austin)
VN Mehike (Mexico City)

MotoGP – uvod v sezono 2020

Kdo je našel
čudežno orodje,
da premaga
Marqueza?

Ne dolgo tega smo v svojih beležkah pisali in razpravljali o letu 2019. Še sama se
večkrat pri zapisu datuma zmotim, kot da se še vedno piše leto 2019. Verjamem, da
bo to leto dolgo zapisano v spominu Marca Marqueza in njegovih zvestih navijačev,
saj je sezono 2019 predčasno zaključil kot svetovni prvak. Njegov končni točkovni
izkupiček je znašal 420 točk, vse skupaj pa je zaključil s poslovilno zmago na zadnji
dirki sezone v Valencii, ki je bila zanj že 12. v sezoni.

L

eto 2019 se posebno piše tudi za dirkača Jorgeja
Lorenza, sveže upokojenega španskega dirkača,
ki je kariero končal kot član Repsol Honde, a v
pokoju ni dolgo zdržal in z Yamaho podpisal
sodelovanje kot testni dirkač, ki se bo v letu 2020 udeležil
vseh uradnih testiranj IRTA in zasebnih testiranj tovarne
iz Hamamacuja. Z družino Yamaha je Jorge preživel kar
devet sezon in osvojil tri naslove prvaka z motociklom
YZR-M1 z letnico 2010, 2012 in 2015, zagotovo pa ga v
sezoni 2020 čaka malce bolj umirjen delovnik kot vsa
prejšnja leta. Sezona 2019 pa ni bila nič kaj prijetna za
41-letnega Italijana Valentina Rossija, ki je večinoma s
težavo lovil tiste v ospredju. Če letos ne najde čudežnega
napoja in novih moči, zna biti to zanj zadnje leto v garaži
moštva modrih, ki roko sodelovanja za leto 2021 ponuja
Francozu Fabiu Quartararoju, ki dirka pri poltovarniški
ekipi PETRONAS Yamaha Sepang Racing.
Letošnje leto nam zagotovo ponuja veliko svežega in
prvič v zgodovini bomo videli brata v istem moštvu. V
ekipi Honda se je aktualnemu prvaku Marcu Marquezu
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uradno pridružil mlajši brat Alex, ki je v elitni razred prišel
kot dvakratni svetovni prvak, leta 2014 je osvojil naslov
v razredu moto3 in lani v razredu moto2. Za vsakega
novinca je sanjsko, da postane član tovarniške ekipe, po
tem, ko osvoji naslov v prvenstvu moto2 in Alexu so se
sanje uresničile. Svoje mesto v elitnem razredu je dobil
tudi francoski dirkač Johann Zarco, dvakratni zaporedni
prvak razreda moto2. V minuli sezoni je vozil za Hondo
in KTM, sedaj pa je novi član Ducatijeve tovarniške
ekipe Reale Avintia Racing, kjer bo nadomestil Čeha
Karla Abrahama, ki je moštvo zapustil pred testi v Jerezu
konec novembra.
Med 12 ekipami, ki sestavljajo karavano motoGP,
bo Ducatijevo moštvo gotovo bolj motivirano za
prihajajočo dirkaško sezono v razredu motoGP, saj so
v Bologni že predstavili novi motocikel Desmosedici
GP20 z jezdecema Andreom Doviziosom in Danilom
Petruccijem. Ducatijev rdeči lepotec bo dobil priložnost
od 7.do 9. februarja na uradnih testiranjih v Sepangu in
nato še v Katarju 22. februarja. Med bolj motiviranimi
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bodo tudi pri tovarniški ekipi Yamahe z legendarnim
Italijanom Valentinom Rossijem in s Kataloncem
Maverickom Viñalesom, ki je svoje sodelovanje z
modrimi podaljšal vse do leta 2022. K Yamahi je prišel
leta 2017 in v treh sezonah osvojil šest zmag, sedaj pa
si skupaj z moštvenim kolegom obeta novih, saj so pri
Yamahi pripravljali posebno napravo, tako imenovani
»holeshot«, kar že uporabljajo pri Ducatiju in Aprilii.
"Holeshot" ročno aktivira vsak dirkač posebej, navadno
pred startom, saj naprava omogoča, da sprednje kolo
ostane na tleh med pospeševanjem in občutno izboljša
oprijem, izklopi pa se samodejno ob zaviranju pred prvim
ovinkom. Morda je ravno to tisto čudežno orodje, ki bo
dirkačema Yamahe dalo dodatno hitrost, da se približata
svetovnemu prvaku Marcu Marquezu. Ali pa bo novo
čudežno orožje Yamahe ravno Lorenzo, ki je svojo novo
službo nastopil 2. februarja na testiranjih v Sepangu, na
tako imenovanem »shakedownu«, na katerem priložnost
dobijo le testni dirkači in novinci. Najbolje so se odrezali
pri ekipah KTM in Ducati. Najhitrejšemu Daniju Pedrosi
(2:00,625 sekunde) se je najbolj približal Ducatijev
Michele Pirro (+0,017), ki ga je šef italijanske ekipe Luigi
Dall'Igna označil za najboljšega testnega dirkača v
karavani. Tudi novinec pri Repsol Hondi Alex Marquez
se je v Sepangu že izkazal z nekaj zelo hitrimi krogi, v
ponedeljek je sicer z novim motociklom padel, vendar
brez vidnejših posledic, svoj nedeljski dosežek pa je
izboljšal za več kot sekundo. Ponedeljkov »shakedown«
je spet minil v znamenju Pedrose in KTM, vendar na
koncu koncev testnim dirkačem ni treba postaviti
najboljšega časa, njihovo delo je povsem drugačno. Biti
prvi, biti najboljši pa je naloga za dirkače.

Morda bo
Lorenzo novo
čudežno orožje
Yamahe, ki
je s svojo
novo službo
nastopil 2.
februarja na
testiranjih v
Sepangu, na tako
imenovanem
»shakedownu«.

Tekst: Jana Mihor
Foto: ISC

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

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

