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Seveda elektrika

Rimac C_Two Ljudje me stalno sprašujejo: »Daj mi nasvet, ali kupim 
električni avto ali ne?« Moj odgovor je čisto jasen: »Seveda 
elektrika!« In zakaj? Zato, ker je električni avtomobil s 
pogleda tehnike veliko bolj tehnološko napreden kot 
avtomobil s strojem na notranje izgorevanje. Motor na 
notranje izgorevanje je toplotni stroj, ki pretvarja energijo 
goriva v mehansko energijo in ima nizek izkoristek. Prvi Otto 
motorji so imeli 15% izkoristek, sedanji moderni turbo dizli 
ga imajo do 45 %. Medtem so imeli prvi električni motorji 
85% in najnovejši Teslini motorji kar 98% izkoristek energije. 
S tem, da je batni motor na notranje izgorevanje sestavljen 
iz kopice sestavnih delov, ki jih je treba zaradi visokih 
temperatur stroja hladiti, za kar potrebujemo učinkovit 
hladilni sistem. Motor ima nizek navor, zato je potreben za 
prenos moči na kolesa menjalnik in diferencial. In seveda 
da ne pozabimo na izpušni sistem. Pri električnem motorju 
vse to odpade. Motor je enostaven – sestavljen iz rotorja in 
statorja. Če v avtomobil vstavimo štiri električne motorje, ima 
štirikolesni pogon in obenem zavore, ker električni motor 
v obratnem delovanju deluje kot zavora. Tehnično je torej 
električni avtomobil daleč pred avtomobilom z motorjem 
na notranje izgorevanje in prav Ferdinand Porsche je davno 
na Češkem konstruiral električne avtomobile. Le zaradi 
poceni pogonskega goriva je takrat električni avtomobil 
propadel. Če gledamo iz ekološkega stališča, ni navaden 
avtomobil praktično nič bolj umazan od električnega, 
ker je danes elektrika še vedno v veliki meri pridobljena 
iz fosilnih goriv. Kar se tiče ekonomike, je navaden 
avtomobil v proizvodnji občutno cenejši od električnega 
avtomobila. Kar se tiče uporabnosti, je navaden avtomobil 
tudi dosti bolj uporaben od električnega, saj omogoča 
brezskrbno potovanje, ker je oskrba s fosilnimi gorivi dobro 
organizirana. Za električna vozila moramo zelo pametno 
načrtovati in si preko aplikacij rezervirati polnilna mesta 
itd. Električni avtomobil svetujem ljudem, ki dnevno ne 
prevozijo veliko kilometrov, ki imajo zagotovljeno polnjenje 
in ki dajo nekaj na moderni razvoj. Sam uporabljam 
električni avto za mestno vožnjo, za potovanje pa izrecno 
bencinski avtomobil. Seveda gre trend razvoja strmo v 
smeri elektrifikacije. Človeštvo mora proizvajati elektriko 
na ekološki način, brez uporabe fosilnih goriv. Tudi razvoj 
baterij gre naprej. Včasih si nihče ni predstavljal mobilnih 
telefonov, ki po zraku pošiljajo naš glas. Čez kakšnih dvajset 
let bo večina elektrike pridobljena iz neogljičnih virov in 
elektriko bodo pošiljali po zraku, tako kot danes sliko in glas 
v naših telefonih. Takrat bodo avtomobili večinsko električni 
in ne se tolažiti, da bo električna vožnja cenejša. Električna 
energija bo občutno dražja.

Matjaž Tomlje

Rimac C_Two 
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DOMAČE NOVOSTI

Med premium malčki je Mini prvi, ki je lansiral popolnoma 
električni model. Sliši na ime Cooper SE, ki so nam ga 
premierno predstavili na Dunaju, kjer smo ga seveda 
lahko tudi preizkusili.
Urbana mobilnost je tako v naelektreni izkušnji mogoča v 
100% Minijevem slogu. Električni Mini je v vseh pogledih 
še vedno pravi Mini, ki je do potankosti ohranil svojo 
kultno podobo, prav tako impresivne vozne lastnosti in 
fenomenalen gokart občutek za volanom s to razliko, 
da se spredaj pod pokrovom skriva električni motor, 
v dnu avtomobila pa 32,6 kWh baterija. Zaradi tega je 
električni Mini, ki sloni na trivratni izvedenki, ohranil ves 
svoj volumen v prtljažniku in ostaja tako dimenzijsko 
popolnoma nespremenjen.
Elektrificirani Mini bo na voljo v štirih nivojih opreme, in 
sicer S, M, L in XL, ki bodo prednastavljeni, kar pomeni, 
da kupec ne bo mogel pri posamičnih paketih izbirati še 
dodatnih opcij opreme. Znotraj paketa bo lahko izbiral 
barvo karoserije in notranjosti, dizajn platišč in materiale 
v kabini. Tako bo že popolnoma osnovni Mini v opremski 
izvedbi S bogato založen s serijsko opremo, med katero 
se znajdejo popolnoma LED žarometi, dvopodročna 
samodejna klimatska naprava, navigacija in električna 
parkirna zavora. Fiksna vstopna cena za takšen model bo 
znašala 33.400 evrov, brez upoštevane subvencije, kar 
pomeni, da boste lahko električnega Minija odpeljali že 
za 25.900 evrov.
Električar bo na cesti izstopal po futurističnih štirikrakih 
platiščih – če boste takšne izbrali, po živo rumeni barvi 
na maski in ohišjih ogledal ter seveda napisih E spredaj, 
zadaj na bokih in na pokrovčku za polnjenje. Rumene 
detajle najdemo tudi v kabini, na stikalu za zagon 
motorja, prestavni ročici 1-stopenjskega samodejnega 
menjalnika in predpražnikih, še največja novost pa 
je popolnoma digitalni ekran, ki zamenjuje Minijeve 
klasične analogne merilnike.

Mini SE se bo seveda lahko polnil tako na klasični 
domači vtičnici in domači polnilni postaji kot na javnih 
polnilnicah, kjer bo najvišja moč polnjenja dosežena pri 
50 vatih, kar pomeni, da se bo lahko prazna baterija do 
80% napolnjenosti napolnila v 35 minutah.
Za pogon skrbi elektro motor, povzet iz BMW-jevega 
modela i3, ki razpolaga s 135 kW moči oziroma s 184 
konji in z 270 Nm navora, ki je nemudoma na voljo. Do 
stotice bo električni Mini pospešil v 7,3 sekunde, od nič 
do 60 km/h pa se bo izstrelil v zgolj 3,9 sekunde. Na 
voljo je tudi sistem rekuperacije električne energije, in 
sicer v dveh nivojih, kar pomeni, da lahko s pametnim 
predvidevanjem voznik vozilo upravlja zgolj s stopalko 
za plin in zavore sploh ne uporablja. V tovarni navajajo, 
da je električni doseg vse do 270 km, seveda je vse 
odvisno od načina vožnje, uporabljenih funkcij in drugih 
dejavnikov, a realno bo ne glede na to verjetno znašal 
okoli 200 kilometrov.

Mini Cooper SE
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DOMAČE NOVOSTI

BMW serije 2 Gran Coupé, X6 in X5 xDrive45e

Na zasneženi pokrajini Pokljuke smo spoznali 
tehnologijo xDrive, ki ne pozna meja. Kljub temu da je 
BMW na tradicionalni dogodek pripeljal skoraj celotno 
prodajno paleto, so bili v središču trije modeli: serija 2 
Gran Coupé, X5 xDrive45e in X6 M50i.
Glavna novost je serija 2 v preobleki Gran Coupé, ki 
v premijski kompaktni segment premierno prinaša 
že poznan in uspešen koncept štirivratnega kupeja. 
Prepoznavne značilnosti vključujejo dinamično 
raztegnjeno silhueto, štiri bočna vrata brez okenskih 
okvirjev in zadnji luči, ki se raztezata daleč proti 
sredini zadka, kjer se združita s črno letvijo visokega 
sijaja. Kljub nizki legi je za potnike dobro poskrbljeno 
zaradi 2.670-milimetrske medosne razdalje in 
430-litrskega prtljažnika. Kot nakazuje njegov športni 
videz, BMW serije 2 Gran Coupé želi vzpostaviti novo 
merilo dinamičnosti v svojem razredu. Osnovo za 
to zagotavlja arhitektura prednjega pogona, ki si jo 
Gran Coupé deli z novo serijo 1. Njegova prodaja se 
prične marca z začetno ceno 31.950 evrov (BMW 218i), 
medtem ko bo za najmočnejšo različico M235i xDrive 
treba odšteti vsaj 51.900 evrov.
Na zimski areni BMW xDrive smo spoznali tudi 
okolju najbolj prijazen X5, priključni hibrid z oznako 
xDrive45e. Druga generacija X5 z elektrificiranim 
pogonom združuje 6-valjni bencinski motor z 
najnovejšo tehnologijo BMW eDrive, s čimer se je 
izhodna moč povečala na 394 KM, električni doseg pa 
kar potrojil v primerjavi s predhodnikom
Za konec smo zapeljali tretjo generacijo 
kontroverznega kupejevskega SUV-ja X6, ki je 
pred dvanajstimi leti oral ledino in kreiral pravcato 
posebnost v avtomobilski industriji, ki resda na račun 
spuščajoče strehe ni najbolj praktična, a je zato toliko 
bolj vpadljiva. V tretje je luksuzni posebnež še večji, 
bolj kričeč in tudi ekološko neodgovoren v čistokrvni 
izvedenki M, katere osemvaljnik razvija 600 KM.

OGLAS
fuji
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WOOP, nov karting v BTC

Ženevski avtosalon odpovedan

Evropski avto leta je Peugeot 208

Že prepoznavna blagovna znamka WOOP! za športno razvajanje mladih je pred kratkim v ljubljanskem BTC-ju odprla 
najmodernejši karting center v Evropi. Karting, ki je zgrajen na lokaciji bivšega Roll-bara, bo z moderno progo, najnovejšo 
floto električnih vozil, bogatim programom in dodatno gostinsko ponudbo obiskovalcem približal tovrsten način 
zabave. Nekaj manj kot 300 metrov dolga proga je obogatena s svetlobnimi efekti. Posebnost je tudi večnivojska proga 
s klančinami, ki se dvigujejo in spuščajo ter omogočajo vožnjo v dveh nadstropjih. Poleg tega pa posebna integrirana 
platforma obiskovalca oziroma zgolj gledalca popelje v osrčje same gokart akcije. Na otvoritvi sta bila zadovoljna lastnik 
Samo Habič in direktor Miran Razoršek ter vodja kartinga Anja Špindler, ki je povabila tudi našega najboljšega kartista, 
mladega Aleksandra Bogunovića, ki je vse presenetil z rekordom proge.

Švicarska vlada je zaradi korona virusa prepovedala organizacijo dogodkov z več kot tisoč udeleženci, zato je odpovedan 
tudi dogodek v Ženevi, kjer je bilo že vse pripravljeno za največji tovrstni avtomobilski dogodek na evropskih tleh. V torek, 
3. marca bi moral biti otvoritveni dan za medije, v četrtek, 5. marca pa bi se morala vrata razstavišča Palexpo odpreti tudi 
za javnost. Švicarske oblasti so včeraj potrdile šesti primer korona virusa, eden od obolelih pa prihaja ravno iz okolice 
Ženeve. Organizatorji avtosalona so razočarani, saj je to že 90. salon v zgodovini prirejanja avtomobilskih razstav v Švici. 
Ocenili bodo celoten položaj in skušali izvedbo prireditve premakniti na nov termin. Seveda smo nad to informacijo 
najbolj razočarani ljubitelji avtomobilizma in avtomobilske znamke, ki so predvidevale predstaviti nova vozila. Velika 
škoda za avtomobilizem nasploh, saj bo najbrž korona virus povzročil recesijo, ki jo pomnimo iz leta 2008.

Kljub odpovedi ženevskega avtosalona so v ponedeljek, 2. marca tam razglasili zmagovalca letošnjega izbora Evropski 
avto leta. Žirija 58 avtomobilskih novinarjev iz 23 evropskih držav je z laskavim nazivom okronala Peugeota 208, saj 
je po njihovih besedah od konkurence izstopal zahvaljujoč široki ponudbi pogonskih enot, ki poleg tradicionalnega 
bencinskega in dizelskega motorja vključuje tudi električno verzijo. Francoski mestni avtomobil jih je navdušil tudi z drzno 
zasnovo in napredno tehnologijo, s čimer si je prislužil 281 točk. Sledili so mu Tesla Model 3 (242 točk), Porsche Taycan 
(222 točk), Renault Clio (211 točk), Ford Puma (209 točk), Toyota Corolla (152 točk) in BMW serije 1 (133 točk). Urbani 
hatchback 208 je tako postal šesti predstavnik znamke, ki se pohvali z nazivom Evropski avto leta. Nasledil je modele 3008 
(prejemnik v 2017), 308 (prejemnik v 2014), 307 (prejemnik v 2002), 405 (prejemnik v 1988) in 504 (prejemnik v 1969). Ta 
prestižna trofeja se je pridružila dvanajstim drugim mednarodnim priznanjem, ki jih je novi Peugeot 208 osvojil doslej.
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Volvo S90 in V90

Volkswagen Golf GTI

NOVOSTI

Renault Twingo Z.E.

Goodyear EfficientGrip Performance 2
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Volvo je osvežil limuzino S90 in karavana V90, hkrati pa naznanil, da je 48-voltna blaga hibridna tehnologija zdaj na 
voljo v prav vseh njihovih modelih. Zastavonoši švedske znamke sta prejeli le rahle spremembe zunanjega izgleda, ki se 
nanašajo na nove meglenke, spojler in prednji odbijač, pri karavanih V90 in V90 Cross Country pa tudi na prenovljeno 
oblikovanje zadnjih luči, ki sedaj svetijo v polni LED tehniki. Znotraj je glavna novost nadgrajeni zvočni sistem Bowers 
& Wilkins, ki se mu pridružuje sistem Advanced Air Cleaner, sprva razvit za kitajski trg; ta preko osrednjega zaslona 
omogoča spremljanje kakovosti zraka v kabini. Vsi modeli serije 90 in 60 so od sedaj naprej opremljeni s polnilnimi mesti 
USB-C, prav tako pa bo njihove sedeže mogoče odeti v mešanico volne, ki jo je lani uvedel največji znamkin SUV XC90.

Pred fotografski objektiv je zapeljal trojček zmogljivostnih Golfov v različicah GTI, GTE in GTD. Ni treba posebej razlagati, 
da ljubitelje tega ikoničnega avtomobila najbolj zanima čistokrvni bencinar, ki ohranja isti koncept kot 44 let star original: 
izčiščen, a športen dizajn, pogon na prednji kolesni par in zmogljiv bencinski motor. GTI z letnico 2020 tako na eni strani 
razvaja s satasto masko, z difuzorjem in z dvojnimi izpušnimi cevmi, na drugi pa s prilagodljivim vzmetenjem, s tehnološko 
napredno kabino in z 242-konjsko turbopolnjeno enoto. Prvič v zgodovini bo tudi priključno-hibridni GTE razpolagal 
z enako količino moči, hkrati pa ponujal znatno povečan brezemisijski doseg v višini 60 kilometrov; dizelski GTD bo 
medtem iz 2,0-litrske enote razvijal 197 KM. Vse različice kompaktnega športnika so si presenetljivo podobne, pravzaprav 
se razlikujejo le po značkah in minimalnih barvnih poudarkih – model GTI opredeljujejo rdeči detajli, GTE modri in GTD 
sivi. Znotraj jih najdemo na volanu in šivih, zunaj pa v obliki pasice, ki se razteza čez celotno širino prednjega dela.

Po treh generacijah in skoraj štirih milijonih izdelanih primerkov je Twingo odprl novo poglavje svoje zgodbe, saj bo sedaj 
mestne ulice lahko premagoval brez oddajanja škodljivih emisij. Pri Renaultu so namreč predstavili povsem električno 
verzijo svojega mladostnega Twinga. Gre za sedmega 100% električarja francoske znamke, ki kot mestni malček dopolnjuje 
novega ZOE-ja, ki se uvršča v segment B. Igrivo osebnost, kompaktne dimenzije in odličen obračalni krog nadgrajuje 
električni pogon z akumulatorjem s kapaciteto 22 kWh, ki je vgrajen tako, da ni spremenil prostornine potniškega prostora 
ali prtljažnika. V kombinaciji s polnilnikom Caméléon, ki so ga razvili za model ZOE, akumulator v Twingu Z.E. omogoča 
optimizirano polnjenje na vseh polnilnih mestih z izmeničnim tokom (AC) do moči 22 kW.  Brezemisijski Twingo, ki ga 
bodo sestavljali v novomeškem Revozu, bo šel v prodajo konec letošnjega leta.

Na trg je prispela Goodyearova nova letna pnevmatika EfficientGrip Performance 2, ki je na primerjalnih testih navdušila s 
svojo zmogljivostjo. V številu prevoženih kilometrov namreč za kar 50 odstotkov prekaša predhodnico. Njeno zmogljivost 
so potrdili tudi neodvisni testi organizacije TÜV SÜD, na katerih je pnevmatika v številu prevoženih kilometrov za kar 20 
odstotkov prekosila najtesnejšo tekmico, pnevmatiko Michelin2. V primerjavi s konkurenčnimi pnevmatikami na testu 
je navdušila tudi z najkrajšo zavorno potjo tako na mokri kot suhi podlagi. Pnevmatiko odlikuje velika elastičnost in 
prožnost tekalne plasti, ki pripomore k manjši obrabi pnevmatike na grobi cestni površini, ne da bi se pri tem zmanjšala 
zmogljivost pnevmatike na mokri in suhi podlagi. Za učinkovito odvajanje vode in krajšo zavorno pot na mokri podlagi 
poskrbita večje število in dolžina oprijemnih robov ter optimizirana togost gumene zmesi. Večjo togost in s tem izboljšano 
stabilnost vozila v kritičnih situacijah pa zagotavljajo še velika rebra v osrednjem delu tekalne plasti.



Časomer Zenith Defy 21 Land Rover

Legendarni terenec Defender je nedavno 
vstal od mrtvih, s svojim povratkom pa ni le 
navdušil ljubiteljev off-road vožnje, ampak je 
hkrati navdihnil kreacijo novega kronografa. 
Sveža pridobitev kolekcije Defy je najnovejši 
sad 4-letnega sodelovanja britanskega Land 
Roverja in švicarskega Zenitha. Naredili bodo 
le 250 ekskluzivnih primerkov, ki so prav tako 
moderni, vzdržljivi in poželjivi kot robustni 
SUV. Odločili so se za minimalistično mat sivo 
barvno zasnovo, ki jo popestrijo beli in oranžni 
poudarki. Ohišje iz titana hrani avtomatsko 
gibanje z rezervo navitja 50 ur, ki ga je mogoče 
občudovati skozi transparentni hrbet ure.

Prenosni računalnik Porsche Design

Leta 1963 je Ferdinand Alexander Porsche ustvaril 
eno najbolj atraktivnih oblik v moderni zgodovini: 
športni kupe 911. Desetletje kasneje je načela 
Porscheja razširil izven avtomobilske sfere in 
ustvaril ekskluzivno življenjsko stilno znamko 
Porsche Design, kjer so glavce sedaj pripravile nov 
prenosni računalnik Ultra One. Ta je z impresivnimi 
karakteristikami in elegantnim videzom namenjen 
tistim, ki iščejo kombinacijo sposobnosti in sloga.

OGLAS
hyundai

VOZNIKOVI MODNI DODATKI

Kolekcija torb Lamborghini

Lamborghini je začel sodelovati z italijanskim podjetjem Principe, specializiranim za razvoj in proizvodnjo raznolikih 
usnjenih izdelkov; skupaj bosta italijanska partnerja pod blagovno znamko Automobili Lamborghini za moške in ženske 
ustvarjala nahrbtnike, potovalke, poslovne torbe, pasove in denarnice. Prestižna linija, ki v ospredje postavlja dizajn in 
kakovost, je že na voljo v Lamborghinijevi spletni trgovini, kmalu pa bo prispela v številne svetovne butike.

14  Avto+šport
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McLarnovi produkti so od nekdaj predstavljali neokrnjeno vznemirjenje, toda pri 
najnovejši mrcini 765LT je adrenalinska mrzlica dobila nov pomen. In kako ne bi, 
če gre za naslednika slovite rodbine Longtail, ki dostavlja najbolj ekstremne, 
edinstvene in 100% na voznika osredotočene avtomobile, ki jih opredeljuje strupena 
zmogljivost in senzacionalna vodljivost. Adrenalinska 

mrzlica

McLaren 765LT

Avto+šport  17  



Zgodba McLarnovih 
p r e d s t a v n i k o v 
Longtail se je začela 
pisati leta 1997 z 

dirkačem F1 GTR »Longtail«, 
nato pa so Britanci 18 let 
kasneje to ime oživili z 
lansiranjem kupeja 675LT in 
njegove brezstrešne različice 
675LT Spider, katere omejena 
proizvodnja 500 enot je pošla 
v zgolj dveh tednih. Do sedaj 
finalna modela, ki s ponosom 
nosita oznako Longtail, sta 
bila brata 600LT, ki sta se 
uveljavila kot najhitrejša, 
najlažja in najmočnejša 
cestno-legalna McLarna linije 
Sports Series. Značka LT tako 
prinaša veliko odgovornost. 
Ustvariti izdelek, ki je vreden 
legendarnega imena 
Longtail, namreč ni lahka 
naloga, zato so McLarnovi 
inženirji in oblikovalci vse 
svoje napore usmerili v 
kreacijo novega člana tega 
slovitega klana, ki bo s trdo 
pestjo gospodoval dirkalnim 
stezam. Ta odpuljen 
avtomobil se imenuje 765LT.
Za osnovo šestega modela 
LT je služil luksuzni kupe 
720S, ki so ga oklestili za 80 
kilogramov in tako na tehtnici 
pokaže hvale vredno številko 
1.229, za kar proizvajalec 

trdi, da je vsaj 50 kg manj 
kot jih ima najbližji direkten 
tekmec. To jim je uspelo s 
shujševalnimi ukrepi, ki so 
prinesli po meri narejene 
karbonske panele, titanski 
izpušni sistem in tanjša stekla.
Optimizacijo so nadaljevali 
z aerodinamičnim paketom, 
ki obsega prednji splitter, 
odbijača, pragove, difuzor 
in zajetno krilo; gre za 
prvo uporabo karbonskih 
komponent, zarisanih in 
narejenih v McLarnovem 
centru za napredne 
kompozite. Toda to še ni 
vse, poleg dodelave šasije z 
novimi vzmetmi in blažilniki, 
posodobitve zavornega 
sistema s karbonsko-
keramičnimi diski in s 
čeljustmi iz brutalne Senne 
ter vpeljave ultra lahkih 
10-krakih platišč in Pirellijevih 
dirkaških gum, so vgradili 
silovit 4,0-litrski osemvaljnik, 
iz katerega so iztisnili 755 
razjarjenih konjev in 800 
Nm navora. V povezavi s 
7-stopenjskim menjalnikom 
je to dovolj, da se 765LT 
do 100 km/h katapultira v 

2,8 sekunde, medtem ko 
bo do dvestotke pridrvel v 
7,2 sekunde. Vznemirljivo 
pospeševanje vozila, ki 
po besedah proizvajalca 
postavlja najhitrejše 
čase krogov izmed vseh 
predstavnikov kolekcije 
Super Series, se bo zaključilo 
pri hitrosti 330 km/h.
McLarnovi mojstri so 
si odpočili šele, ko so 
izpopolnili kabino svojega 
divjega športnika; ta je v 
iskanju minimalne teže 
skoraj povsem zgrajena iz 
karbona, odeta v alkantaro 
ter oskubljena klimatskega in 
zvočnega sistema.
Kupejevski 765LT, ki je 
zagotovo najbolj napreden in 
razburljiv Longtail doslej, bo 
ohranil svojo ekskluzivnost 
z omejeno proizvodnjo 765 
primerkov, ki so že na voljo za 
naročilo.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

“Kupejevski 765LT je zagotovo 
najbolj napreden in razburljiv 

Longtail model doslej.

Avto+šport  19  18  Avto+šport



20  Avto+šport

LEGENDA VRAČA

Alfa Romeo je obudila znamenito oznako GTA iz svoje preteklosti, ki nakazuje, da gre 
za ultimativno cestno pošast, ki se odlično znajde tudi na dirkaških stezah.

Vsem pravim fanom Alfe akronim GTA ni 
neznanka; stoji za »Gran Turismo Alleggerita«, 
pri čemer italijanski termin alleggerita služi 
za izpostavitev dejstva, da gre za shujšano 

različico z apetitom po premagovanju ovinkov. Slovite 
inicialke je premierno nosila poželjiva Giulia Sprint GTA 
z letnico 1965, ki je na račun svojih ik (745 kg in 170 KM) 
osvojila številne dirke in prvenstva ter se uveljavila kot 
športna ikona znamke Alfa Romeo.
Da bi potešili vse tiste, ki jim športna različica ni dovolj, so 
Italijani obudili oznako GTA in kreirali ultimativno Giulio, 
s katero hkrati slavijo svoj 110. rojstni dan. Za osnovo 
so vzeli že tako noro inačico s simbolom štiriperesne 
deteljice in ji pod pokrov vtaknili nabildano verzijo 
2,9-litrskega turbopolnjenega V6, ki po novem razvaja 
s 540 konjiči. Ko to pariraš z obširno uporabo lahkih 
materialov, s katero so pri Alfi prišparali 100 kilogramov, 
dobiš zavidljivo razmerje med težo in močjo  2,82 kg/KM, 
ki je osnova za izjemno zmogljivost. 

Naslednji korak predstavljajo aerodinamične rešitve, 
ki prihajajo direktno iz najprestižnejšega športa 
našega planeta – Formule 1, kjer Alfa Romeo sodeluje 
s podjetjem Sauber Engineering. Za dvig kocin skrbi 
Akrapovičev izpušni sistem iz titana, ki je integriran v 
karbonski difuzor.
Omejena izdaja Giule, ki bo privilegij 500 kupcem, poleg 
različice GTA razveseljuje s še bolj ekstremno sestro 
GTAm, ki znotraj prinaša dva dirkaška sedeža, roll-bar in 
6-točkovna varnostna pasova, zunaj pa še impozantnejši 
prednji splitter in velikansko karbonsko krilo. Tudi ta bo 
prejela dovoljenje za vožnjo po cestah, kjer bo do stotke 
poletela v zgolj 3,6 sekundah.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

A l f a  R o m e o  G T A

UDAREC
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Pri Bentleyju so s svojim najnovejšim produktom dokazali, da jim v svetu 
avtomobilizma ni para. Luč sveta je namreč ugledal roadster Bacalar, ki je 

najbolj unikaten in ekskluziven predstavnik moderne ere britanskega Bentleyja.

KULMINACIJA 
ZNANJA IN
DEDIŠČINE

Bentley Bacalar



Bacalar je plod oddelka Mulliner, ki je od nekdaj 
zaslužen za Bentleyjeve najbolj edinstvene 
stvaritve. Legenda o tem slovitem imenu 
izhaja iz daljnega 16. stoletja, ko je bil Mulliner 

ustanovljen kot luksuzni sedlar. Tradicija ročne izdelave 
se je prenašala iz roda v rod, dokler se ni podjetna 
družina leta 1760 preusmerila v izdelavo po meri 
narejenih vozil. Na račun prejema naročila za gradnjo 
in vzdrževanje poštnih kočij njenega visočanstva, se je 
Mulliner kaj kmalu uveljavil kot pomemben igralec, ki ga 
je znatno zaznamoval prihod motornega avtomobila. 
Pisalo se je leto 1923, ko je tedaj neodvisni proizvajalec 
za londonsko razstavo Olympia kreiral unikatnega 
dvosedežnega Bentleyja in s tem ustvaril vez, ki sta jo 
podjetji zacementirali 36 let kasneje, ko je Mulliner postal 
del Bentleyjeve bogate zgodbe.
Britanci menijo, da je sedaj napočil čas za vrnitev 
Mullinerja k svojim koreninam, zato so zarisali 
spektakularen avtomobil, ki je kulminacija skoraj 500 
let znanja in dediščine v umetnosti oblikovanja vozil. 
Razvajal bo le največje ljubitelje Bentleyja, saj bo iz 
njihovega sedeža zapeljalo ducat Bacalarjev, od katerih 
so vsi razprodani. Cene niso razkrili, a vemo, da so kupci 
pridobili tudi možnost sooblikovanja svojega primerka, 
ki bo tako resnično unikaten.

V poklon Mullinerjevi dediščini gre za po meri narejen 
dvosedežnik, ki zagotavlja fuzijo ekskluzivnosti, luksuza 
in zmogljivosti. Kot je v njihovi navadi, so tudi najnovejši 
model poimenovali po naravni znamenitosti, dih 
jemajočem mehiškem jezeru Laguna Bacalar.
Grand Tourerja brez strehe je navdihnila veličastna 
študija EXP 100 GT, ki je lani nastala kot Bentleyjevo 
darilo samemu sebi ob praznovanju častitljive stoletnice. 
Kot ta tudi Bacalar izkazuje seksi mišičastno telesce, ki 
priča o moči, ki se skriva pod pokrovom. Utripajoče srce 
roadsterja je po besedah proizvajalca najbolj napreden 
dvanajstvaljnik na svetu, ki iz prostornine šestih litrov 
razvija nič manj kot 650 vrancev. Aktiven štirikolesni 
pogon 900 Nm navora medtem razporeja med sprednji in 
zadnji kolesni par, kar omogoča dinamično zmogljivost.
Kljub temu glavno poslanstvo dramatičnega Bacalarja ni 
dirkanje, ampak ležerno jadranje v objemu maksimalnega 
luksuza. Srečna potnika bo tako med premagovanjem 
kilometrov očaral prefinjen interier iz trajnostnih 
materialov, s katerim sta popolnoma usklajeni po meri 
narejeni potovalki italijanske znamke Schedoni.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Tančico je naposled le odvrgel Vantage Roadster, brezstrešni brat Aston 
Martinovega najbolj športnega modela v prodajni paleti, ki bo potencialne stranke 
želel prepričati z nepozabnim videzom, nadgrajenim z intenzivirano zmogljivostjo 

in vsakodanjo uporabnostjo.

A s t o n  M a r t i n  V a n t a g e  R o a d s t e r

za tople mesece ali kraje ob ekvatorju. Nova generacija 
dramatičnega Vantage Coupéja, ki ga opredeljujejo 
izčiščene linije, široki boki in nova svetila, je namreč luč 
sveta ugledala novembra 2017, šele sedaj pa se je pred 
fotografski objektiv pripeljala njegova roadster različica.
A ta čas so Astonovi oblikovalci pod taktirko kreativnega 
direktorja Mareka Reichmana s pridom izkoristili, saj je 

občutku vetra v laseh ob poslušanju AMG-jevega 
nabritega osemvaljnika, bodo lahko britanski kabriolet v 
svoji garaži parkirali še pred poletjem. A denarnico bo 
treba olajšati za vsaj 157 tisočakov.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

ki je z 200 litri prostornine prtljažnika še vedno zmožen 
vase pospraviti veliko torbo za golf in vse pripadajoče 
dodatke.
Pod pokrovom zopet glavno vlogo igra 4,0-litrski 
turbopolnjeni V8, ki ga je dostavil Mercedes-AMG. 
503 konjskih moči in 685 Nm navora, sparjenih z 
8-stopenjskim avtomatikom, je dovolj, da roadster iz 
mirovanja do stotke pridrvi v 3,7 sekunde in nadaljuje 
svojo dominacijo do hitrosti 306 km/h. Pri Astonu trdijo, 

Vantage se je v zgodbo Aston Martina zapisal 
kot najbolj uspešen predstavnik v zgodovini, 
zato tudi na drastično preoblikovanega 
naslednika polagajo veliko upov. A Britanci 

niso sledili klasičnemu receptu, kjer sprva javnosti 
razkažejo kupejevski model, v roku enega leta pa temu 
odrežejo streho in tako kupcem ponudijo sličen model 

da pri razvoju niso sprejemali kompromisov, tako da 
je tudi Vantage z odsekano streho ohranil absolutno 
zavezanost navdušujoči vožnji. Kot se spodobi za pravi 
športni avtomobil, se bo Vantage Roadster domače 
počutil tako na običajnih cestah kot dirkalnih pistah.
Vsi, ki se jim dopadeta skulpturiran dizajn in dinamičen 
karakter kupeja, a želijo hkrati uživati v prekrasnem 

finalni izgled avtomobila izredno emotiven, še posebej 
v zanimivi kombinaciji vijolične karoserije in rjavega 
interierja, katero so izbrali za promocijske fotografije. 
Odločili so se za implementacijo platnene zložljive strehe, 
ki se spusti oziroma dvigne v zgolj 6,8 sekunde, kar je 
rekord med kabrioleti s povsem avtomatsko operirano 
streho. Ker je njen mehanizem izredno kompakten, je 
dvosedežnik pridobil le 60 kilogramov v primerjavi s 
kupejem, hkrati pa zadržal atraktivno zaobljen zadek, 
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DIRKAŠKA
EKSOTIKA

Najnovejša kreacija Paganija je dobila ime po znamenitem dirkališču Imola, kjer 
so Italijani svojo ultra limitirano beštijo izpilili v nulo. Pet navdušencev si je svoj 

delček avtomobilskih sanj že zagotovilo z nakazilom vrtoglavih pet milijonov evrov.

28  Avto+šport Avto+šport  29  

Pagani Imola
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opremljena Huayra, z uvedbo 
naprednih materialov, ki gradijo 
tog in vzdržljiv monokok, ter 
z nepopustljivo dieto, ki je 
omogočila manekensko težo 
1.246 kilogramov. Za uresničitev 
tega cilja so fanatiki Paganija celo 
več let razvijali posebno tehniko 
barvanja karoserije, ki privarčuje 
pet kilogramov, hkrati pa odlično 
varuje karbonsko-titanski 
kompozit.
Da bi ustrezno krotile brutalno 
zmogljivost AMG-jevega prosto 
dihajočega dvanajstvaljnika z 
827 konjskimi močmi in s 1.100 
Nm navora, so optimizirali 
Brembove karbonsko-keramične 
zavore, skupaj s Pirellijem pa 
razvili edinstvene pnevmatike 
za vrhunski nastop na dirkaških 
stezah. Plačilo pet milijonov evrov 
je petim bodočim lastnikom 
kupilo tudi njihovo aktivno vlogo 
pri ustvarjanju osupljive Imole, s 
čimer so imeli čast delovati kot 
testni vozniki.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Vsi ljubitelji avtomobilizma 
vedo, da je butični 
proizvajalec iz Modene 
znan po ustvarjanju 

super športnih vozil, ki niso zgolj 
paša za oči, ampak tudi prave 
tehnološke mojstrovine. Toda kar so 
pri Paganiju pripravili tokrat, dviguje 
lestvico avtomobilske perfekcije 
na še višji nivo. Povsem odbita 
novost je namreč preživela res 

rigorozna testiranja na stezi Imola, 
kjer je prevozila 16.000 kilometrov, 
kar je ekvivalentno trem edicijam 
najbolj slovite vzdržljivostne dirke 
na planetu – 24 ur Le Mansa. 
Vendar Pagani Imola, ki v ospredje 
postavlja dirkaški temperament, 
ni namenjena zgolj raziskovanju 
limita na najslavnejših dirkališčih 
sveta, ampak na račun svoje 
eksotične podobe tudi nastavljanju 

objektivom na monaških ulicah.
Imola je služila kot nekakšen 
vozniški laboratorij, saj so na njej 
raziskovali in razvijali številne 
pomembne inovacije, ki bodo 
implementirane v bodoče 
Paganijeve stvaritve. V ekstremnih 
pogojih so eksperimentirali z 
izpopolnjevanjem sistema aktivne 
aerodinamike, s katerim je bila 
kot prvi cestno-legalni avtomobil 
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IMPOZANTNI
ČEŠKI
MEDVED

Audi E-Tron GT Concept

Pri Renaultu so v čast svojemu moštvu v Formuli 1 izdelali posebno, omejeno 
serijo Clia R.S.18, ki je odeta v ikonične, aktualne bojne barve Renaultovega 
moštva F1, v črno in rumeno.

UNIKATNA     IDENTITETA

Cupra, ki je že od nekdaj odražala Seatov športni značaj, je pred dvema letoma 
postala neodvisna znamka, ki bo ustvarjala visoko zmogljive avtomobile z unikatno 
identiteto. V čast obletnice so Španci otvorili nov sedež podjetja in hkrati razkrili 
novega kralja družine Leon, s katerim začenjajo stopati naproti elektrifikaciji.

Cupra Leon
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Bistvo Cupre je ustvarjanje produktov za 
zahtevne stranke, ki želijo izstopati iz množice 
z osupljivim in izklesanim videzom avtomobila, 
ki že na daleč nakazuje na svoj športni značaj. 

S Cupra Leonom, ki po predelani Ateci in posebej 
zasnovanemu Formentorju krepi portfelj znamke, jim 
je to zagotovo uspelo. Že njegov predhodnik Seat Leon 
Cupra se je s skoraj 44 tisoč prodanimi enotami izkazal 
kot izjemno popularen, a prvega čistokrvnega Leona z 

značko Cupra najverjetneje čaka še svetlejša prihodnost, 
saj na področju stila in zmogljivosti postavlja višje 
standarde.
Brez pomislekov lahko rečemo, da opazovalci Cuprinega 
Leona, ki bo na voljo tako v hatchback kot karavanski 
obliki, ne bodo zamenjali s Seatovim, saj so mu 
Španci vdahnili precej drugačen karakter. V ospredju 
je dinamična sposobnost, za katero bo skrbela paleta 
visoko zmogljivih pogonskih enot, med katerimi bo prvič 

tudi priključni hibrid z brezemisijskim dosegom v višini 
60 kilometrov. Toda entuziaste bo zanimala predvsem 
najzmogljivejša inačica 2,0-litrskega bencinarja s 310 
konji, ki v sodelovanju s samodejnim menjalnikom in 
štirikolesnim pogonom Leona do stotke potisne v manj 
kot petih sekundah.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Renault Morphoz

Renaultovo vizijo bodočnosti, ki jo bodo narekovali trendi elektrifikacije, 
avtomatizacije in deljene rabe, uteleša modularni križanec Morphoz, ki 

je zmožen fizične preobrazbe in tako prilagoditve različnim življenjskim 
okoliščinam in potrebam uporabnikov.

TRANSFORMER
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Pionir na področju elektrifikacije, ki je v zadnjem 
desetletju v svojo prodajno paleto uvedel kar 
osem brezemisijskih modelov, je razkril novo 
raziskovalno študijo, ki nakazuje na prihajajočo 

družino Renaultovih vozil. Pri teh bo v ospredju električna 
mobilnost brez omejitev, ki jo omogočata prilagodljivost 
in fleksibilnost vozil, zato so koncept prilično poimenovali 
Morphoz. Želeli so ustvariti pameten avtomobil po 
meri, ki se prilagaja vsem vrstam rabe, tako krajšim 
vsakodnevnim vožnjam kot tudi daljšim potem, ki terjajo 
večji doseg. Avtonomen avtomobil, ki ga lahko vozite ali 
pa se pustite voziti. In nenazadnje, osebni avtomobil, ki 
je v deljeni rabi, kadar ga ne potrebujete. Da bi zadeli 
te tarče, so pričeli s primerno tehnično osnovo, povsem 
novo modularno platformo za električno gnana vozila 
CMF-EV. Ta arhitektura prinaša zanimiva oblikovna 
razmerja ter omogoča veliko medosno razdaljo in 
radodarno kabino, hkrati pa nižje težišče in dinamične 
vozne lastnosti. Zagotavlja tudi različne konfiguracije 
zmogljivosti, dosega ter prostora za potnike in prtljago. 
Ključna značilnost futurističnega križanca Morphoz je 
tako zmožnost transformacije iz krajše oblike »City« v 
daljšo »Travel« in obratno. Poleg zunanjih in notranjih 
mer se inačici razlikujeta še po zmogljivosti akumulatorja 
in dosegu, s čimer želi Renault zadovoljiti raznolike 
potrebe uporabnikov.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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KAKOVOST JE 
LAHKO UGODNA

Ljubezen do lesa in narave 
je vodilo k ustanovitvi 

znamke Owlet Eyewear, saj 
je le s popolno predanostjo 
mogoče nuditi kakovostna 
lesena očala, prijetnega in 

atraktivnega videza.
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ELEKTIČNA 
ERA 
BMW-JA
V letu 2021 na svetovne ceste prihaja BMW-jev prvi povsem električni model v 
premijskem srednjem razredu – i4, ki bo združeval dinamičnost vožnje, športno-
eleganten dizajn in LUKSUZNO udobje štirivratnega Gran Coupéja z brezemijsko 
mobilnostjo TER tako uveljavil novo ero užitka v vožnji.

BMW Concept i4
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Še pred tem smo v obliki konceptnega vozila 
dobili vpogled v prihajajočo serijo i4, ki nesporno 
spominja na lanskega septembra razkrito študijo 
Concept 4, torej svojo tradicionalno gnano 

sorodnico. Ta je polarizirala mnenja dolgoletnih fanov 
znamke belo-modrega propelerja, saj uvaja res obsežne 
in za spremembo vertikalno pozicionirane ledvičke. Toda 
BMW se je pač podal v novo oblikovno smer in glede 
na to, da s(m)o se sčasoma povsem navadili na sprva 
šokantno povečanje maske pri novi seriji 7, se lahko tudi 
na neizogibno spremembo pri štirki in njeni brezemisijski 
različici. Poleg kontroverznih zaprtih ledvičk, ki služijo 
kot dom različnih senzorjev, se moderni Gran Coupé i4 
ponaša z atletsko stransko linijo in s prav tako vpadljivim 
zadkom s čudovitimi svetili v stilu oživljene osmice, 
pod katerimi se nahajajo zajetni reži za zajem zraka in 
kontrastno črn difuzor z modro obrobo, ki nakazuje na 
prezenco povsem električnega pogonskega sistema. K 
bakreni barvi karoserije, ki jo je premierno uvedel bodoči 
zastavonoša Vision iNEXT, ki združuje vse strateške 
cilje skupine BMW (dizajn, avtonomnost, povezljivost, 
elektrifikacijo, storitve), se odlično dopadejo lahka in 
aerodinamična platišča, posebej zasnovana za ta model.
Filozofiji oblikovne izčiščenosti sledi tudi interier, ki ga 
krasi nov ukrivljeni zaslon, ki združuje instrumentalno 
ploščo in infotainment sistem. Izredno funkcionalna 
rešitev, ki napoveduje dizajn prihajajočih serijskih 
različic iNEXT in i4, poudarja BMW-jevo osredotočenost 

na voznika in njegov užitek v vožnji. V želji dosega 
minimalistične zasnove s čim manj fizičnimi gumbi, 
so praktično vse funkcije vozila integrirali v ekran, kar 
ustvarja zelo eleganten, na račun panoramske strehe pa 
tudi zračen in svetel kokpit. Piko na i luksuzni beli kabini 
dodajo poudarki v odtenku brona in kroma ter elementi 
iz kristalnega stekla.
Prihajajočega i4 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 električni motor s 540 KM postavljal nove 
standarde na področju športne zmogljivosti (0-100 km/h 
v 4 sekundah), napredna tehnologija baterijskih celic pa 
bo omogočala radodaren doseg okoli 600 kilometrov. 
Ker bo torej šlo za novo doživetje brezemisijske 
dinamičnosti, so pri BMW-ju s pomočjo  priznanega 
skladatelja in producenta Hansa Zimmerja poskrbeli, da 
bo i4 imel emotivno zvočno sled.
Premijski štirivratni električar, ki bo na trg zapeljal 
prihodnje leto, bo grajen v münchenski tovarni poleg 
predstavnikov z motorjem z notranjim zgorevanjem, 
kar je zahtevalo zajetno investicijo v višini 200 milijonov 
evrov. A i4 predstavlja zgolj delček BMW-jevih naporov 
za izpopolnitev elektrificiranih vozil; do leta 2023 
nameravajo imeti v svojem prodajnem katalogu kar 25 
tovrstnih modelov.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

“Poleg kontroverznih 
zaprtih ledvičk se moderni 

Gran Coupé ponaša z 
atletsko stransko linijo in 
vpadljivim zadkom s svetili 

v stilu oživljene osmice.
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Vročekrvna
poslovna
limuzna

Da bo ostal svež in relevanten, je 
posodobitev prejel Mercedesov 

razred E, ki so ga od premiere leta 
1946 prodali v več kot 14 milijonov 

primerkih, s čimer si je prislužil naziv 
najbolje prodajanega modela trikrake 

zvezde. S tem je na sceno prikorakala 
tudi nabildana različica E 53 4MATIC+, 

ki so jo dovršili v Affalterbachu.

Posamezniki, ki želijo, da se njihova poslovna 
limuzina ponaša z zajetnim odmerkom moči in 
seksapila, so prejeli nov potencialni avtomobil. 
Gre za prenovljeni razred E, ki je odšel na 

predelavo v štab AMG-ja; tam so poskrbeli, da ga prav 
nihče ne bo mogel zamenjati za klasičnega Benza.
Estetske modifikacije se začnejo z vsem poznano 
masko Panamericana, večjimi škrgami in s kromiranim 
splitterjem ter se nadaljujejo na zadku, kjer črn difuzor 
skupaj z zastrašujočima paroma izpušnih cevi in značko 
E 53 nakazuje na avtomobilovo vodilno pozicijo v družini 
razreda E. Športno držo zaključujejo 19-palčna platišča 
s petimi črno matiranimi kraki, opcijsko pa bo mogoče 
izbrati paket AMG Night Package, ki za dodaten pridih 
dinamičnosti številne elemente obarva v odtenek črne.
Znotraj potnike pričaka ekskluzivna, športno navdihnjena 
kabina s krasnimi školjkastimi sedeži v kombinaciji usnja, 
mikrovlaken in rdečih šivov. Ti v sodelovanju z rdečimi 
varnostnimi pasovi in ambientalno osvetlitvijo popestrijo 
tudi preostali del interierja, odetega v imitacijo karbona. 
Glavno vlogo kakopak igra najnovejša generacija 
infotainment sistema MBUX, ki se pohvali s funkcijami, 
rezerviranimi za modele iz Affalterbacha. Poseben meni 
AMG prikazuje poglobljene telemetrične podatke, prav 
tako pa ob dodatnem posegu v žep prinaša virtualnega 
dirkaškega inženirja, ki za namene analize in izboljševanja 
sposobnosti voznika spremlja in shrani več kot 80 tipov 
podatkov o delovanju vozila med vožnjo na dirkališču.
Tako limuzina kot karavan E 53 4MATIC+ sta ohranila 
3,0-litrski turbopolnjeni bencinski motor, ki skupaj z 
električnim motorjem generira 435 konjskih moči in 520 
Nm navora. Slednji ne skrbi zgolj za bolj ekonomično 
porabo in nižje emisije, ampak prispeva tudi k značilni 
AMG-jevi zmogljivosti, saj eliminira tako imenovano 
turbo luknjo. Pogonski sistem moč in navor variabilno 
speljuje na vsa štiri kolesa preko 9-stopenjskega 
avtomatika z izredno kratkimi prestavami in lahko ob 
izbiri paketa AMG Driver’s Package avtomobil potisne 
do končne hitrosti 270 km/h. Zabavno doživetje na 
cesti ali dirkališču nadgrajuje obsežno revidirano zračno 
vzmetenje, ki sedaj nudi večji razpon med precizno 
dinamičnostjo in udobjem pri vožnji na dolge razdalje.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

M e r c e d e s - A M G  E  5 3  4 M A T I C +
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nedvomno

nedvomno
,

t u r b o

Že od leta 1975 so pri Porscheju nepopustljivi pri zasledovanju svojega 
poslanstva ustvariti najhitrejši, najdrznejši in najbolj ikonični športni 
avtomobil, ki ga je svet kdajkoli ugledal. Govorimo seveda o brezčasni 
911-ici v radikalni preobleki Turbo S.

Legenda, znana širom sveta pod imenom 911, je 
zaživela 12. septembra 1963, ko je Porsche na 
domači razstavi pločevine v Frankfurtu odgrnil 
tančico z naslednika modela 356. 55 let kasneje 

se je ta z veliko pompa v ameriškem mestu angelov 
reinkarnirala v svoji osmi generaciji, s katero je Porsche 
nadgradil po mnenju številnih najboljšega športnika 

v zgodovini, ki je postal zmogljivejši, hitrejši in še bolj 
tehnološko dovršen. A dame in gospodje, sedaj je 
pred vami ultimativna različica nove devetstoenajstice, 
zloglasni Turbo S, ki z mogočno podobo in glasnim 
rjovenjem zbuja strah in trepet, kjerkoli se pojavi.
Težko pričakovani turbak je v primerjavi s predhodnikom 
naredil precejšen korak naprej. Ni samo zmogljivejši in 
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dinamičnejši, ampak tudi udobnejši. V Stuttgartu so 
moč povečali na 650 konjev (+70 KM), navor pa na 800 
Nm (+50 Nm), s čimer je podvig 0-100 km/h realiziran 
v pičlih 2,7 sekundah (-0,2 s). Preskok nove generacije 
je še posebej opazen pri pospešku iz ničle do dvesto, 
saj je z vrednostjo 8,9 sekunde za celo sekundo hitrejši 
od prejšnjega modela. Ob tem najvišja hitrost novega 
3,8-litrskega bokser motorja z dvema turbopolnilnikoma 
ostaja nič kaj skromnih 330 km/h.
Vodja družine 911 si je poleg nadgradnje sposobnosti 

prislužil tudi predelavo dizajna. Utrip dvigajoč izgled 
v prvi vrsti zagotavljajo povečane dimenzije: spredaj 
je karoserija širša za 45 milimetrov, zadaj pa za 20. 
Atraktivni boki z integriranimi režami za dovod zraka 
skupaj z aktivnim spojlerjem predstavljajo vrhunec 
prenovljenega zadka, medtem ko je obraz prejel 
razširjene zračne odprtine. Ti aero dodatki obenem skrbijo 
za 15 odstotkov večji potisk k tlom. Prvič v zgodovini 
911 Turbo S moč na cesto prenaša preko pnevmatik 
različnih velikosti: na sprednji premi ima nameščeni 

20-palčni pnevmatiki dimenzije 255/35, na zadnji premi 
pa 21-palčni pnevmatiki dimenzije 315/30. Vse naštete 
modifikacije se odražajo na dinamičnem značaju vozila, 
ki ga še poudarjajo izpopolnjeni štirikolesni pogon, 10 
milimetrov nižje podvozje, precizneje regulirani blažilniki 
in izpušni sistem s premičnimi loputami, ki pričarajo 
markantno simfonijo.
Športni duh izvedenke Turbo S izraža tudi notranjost, 
ki serijsko dostavlja usnjeno oblazinjenje v dvobarvni 
kombinaciji in okrasne elemente v srebrni barvi s 

karbonskimi vložki. 18-smerno nastavljive sedeže 
dopolnjuje športni volan, avdio sistem Bose in paket 
Sport Chrono z aplikacijo Porsche Track Precision, ki 
nadobudnim dirkačem omogoča snemanje, prikazovanje 
in analiziranje voznih podatkov na 10,9-palčnemu 
osrednjem zaslonu ali pametnem telefonu.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Kaj se zgodi, ko vzameš že tako utrgano G-klaso iz Affalterbacha in jo pošlješ na 
predelavo k sosedom v Brabus? Dobiš ultimativnega avanturista, s katerim se lahko 
podaš tudi na konec sveta, a pri tem uživaš v največjem udobju.

ULTIMATIVNI
AVANTURIST

Brabus 800 Adventure XLP  



Avto+šport  53  

Ekstravagantni superavti 
so več kot štiri desetletja 
domena Brabusa. Z izročilom 
unikatne transformacije 

vozil Mercedes-Benz nadaljuje stroj 
800 Adventure XLP, ki osvaja z idejo 
brezkompromisnega raziskovanja 
našega planeta. Baziran je na 
razredu G 63 z dotikom AMG-ja, ki je 
zahvaljujoč posebnemu vzmetenju 
s portalnimi osmi in povečanemu 
odmiku od tal (+49 cm) pripravljen na 
ekstremne avanture izven ustaljenih 
tirnic. Skupaj z novim vzmetenjem 
so prispela 22-palčna platišča, obuta 
v masivne Pirellijeve kramparce, ki 
izgledajo odlično pod ekstra širokimi 
karbonskimi blatniki, zaradi katerih 
je barbar 116 milimetrov zajetnejši 
kot serijski original. Iz tega lahkega, 
vendar vzdržljivega materiala so 
ustvarili tudi izbuljen element na 
pokrovu motorja, obrobo maske, 
zaščite na stranski liniji in karbonski 
zračni deflektor s štirimi pomožnimi 
LED lučmi.

Glavni izziv razvojne ekipe Brabusa 
pa je bila konverzija telesca, saj 
je ikonični G postal poltovornjak. 
Da bi potniška kabina ostala 
nespremenjena, so medosno 
razdaljo podaljšali za 50 centimetrov, 
nato pa na zadek namestili keson z 
mat črnim okvirjem, ki v sodelovanju 
s sprednjim vitlom, sposobnim 
vleke 4,5 tone težkega bremena, 

ustvarja še bolj robusten videz tega 
nenavadnega vozila.
Zakaj pa so se sploh odločili za 
predelavo v karoserijsko obliko 
pick-upa? Da bi ustvarili mesto za 
tehnološko naprednega drona, ki lahko 
doseže hitrosti do 250 km/h in razdalje 
do 120 km. Električni Wingcopter je 
bil zasnovan za avtonomno dostavo 
nujno potrebne hrane, reševalne 

opreme in zdravil na izolirana območja 
in neprehodne terene, ki jih ne zmore 
doseči prav nobeno cestno vozilo, 
s čimer odlično dopolnjuje živalski 
model 800 Adventure XLP.
Nobeno presenečenje ni, da je Brabus 
svojemu monstrumu vcepil dobro 
dozo surove moči; gre za osmaka 
z dvema turbinama, ki kot razkriva 
oznaka modela, razpolaga s hvale 

vrednimi 800 konjiči in 1.000 Nm 
navora. Na račun ultra zmogljive 
pogonske enote bo avanturist, 
ki je skoraj 70 centimetrov 
daljši od svojega donatorja, do 
stotke poskočil v 4,8 sekunde, 
medtem ko so mu končno 
hitrost elektronsko omejili na 
210 km/h. S tem se uveljavi kot 
eden najbolj norih pick-upov v 
zgodovini človeštva, ki zaradi 
perfekcioniranega izpušnega 
sistema vznemirja z intenzivno 
zvočno izkušnjo.
Na drugi strani pa je potencirani 
off-roader zadržal izjemno 
luksuzno kabino, ki razvaja s 
prvovrstnim usnjem v temno 
rjavem odtenku, ki predstavlja 
lep kontrast mat sivi karoseriji. 
S prešitimi sedeži se družijo 
vložki karbona, aluminija in črne 
alkantare, ki poskrbijo za pridih 
športnosti.
Z Brabusovo predelavo je 
cena že tako prestižnega G-ja 
poletela v nebo; 800 Adventure 
XLP z mojstrskimi terenskimi 
sposobnostmi ne bo na voljo 
za nič manj kot pol milijona 
evrov, če pa želite, da Nemci v 
paket vključijo še Wingcopterja, 
bo treba pristavili dodatnih 90 
tisočakov.

Glavni izziv 
razvojne ekipe 
Brabusa je bila 

konverzija 
telesca, saj je 

ikonični G postal 
poltovornjak. 

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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BMW je z lansiranjem novega modela 850i ponovno obudil oznako serije, ki je v 
devetdesetih letih simbolizirala moč in eleganco kot nobena druga konkurenčna 
znamka. 30 let kasneje je torej serija 8 ponovno oživela, kaj kmalu pa so ji Bavarci 
namenili še dodaten par vrat in jo kupcem ponudili tudi kot štirivratno poslovno-
športno limuzino s kupejevsko streho.

Test: BMW 840d xDrive Gran Coupé M Sport

NOVI
BAVARSKI
ZASTAVONOŠA



Osmica moderne dobe kot kupe in štirivratni 
Gran Coupé na nek način zamenjuje serijo 
6. Tako kupe kot Gran Coupé serije 6, sta 
namreč odšla iz ponudbe, zamenjuje pa 

ju nova serija 8, s to razliko, da slednja sloni na temeljih 
poslovne sedmice. Gran Coupé v dolžino meri skoraj 
polnih pet metrov, med osema pa je več kot tri metre 
dolžine, kar pomeni, da je notranjost štirivratnega kupeja 
izredno prostorna. Tudi na zadnji klopi je prostora za 
noge več kot dovolj, le za glavo ga bo pri višjih zaradi 
kupejevsko spuščajoče se strehe hitro zmanjkalo.
V 90. letih se je bavarska osmica izoblikovala v pravo 
legendo in še dandanes je avtomobil paša za oči, 
kakor tudi za ušesa, v različici 850i, z dvanajstvaljnim 
motorjem v nosu. Da bo moderna osmica v zgodovino 
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zapisana kot predhodna 
legenda, dvomim, je pa 
avtomobil ravno tako paša 
za oči zaradi svoje dolge 
havbe, elegantne linije in 
malce drugače zapeljanega, 
malenkost privzdignjenega 
zadka. Podoba sama po sebi 
pač zaradi velikosti vzbuja 
pozornost in nase vabi 
poglede kot po tekočem 
traku, a da bi podoba 
upravičila status legendarne 
serije 8 izpred 30 let po 
faktorju drugačnosti, ne 
morem zapisati, enostavno 
nima takšnega čara.
Tako kot pri kupeju, katerega 
podaljšek je Gran Coupé, se 
seveda sedi športno nizko, le 
da za volanom ni tolikšnega 
občutka utesnjenosti. O 
pravi športnosti, kar se tiče 
vožnje, ne morem govoriti.  
Avtomobil je enostavno 
pretežak in predolg, da 
bi lahkotno in hkrati 
dinamično švigal med 
ovinki. Štirivratna osmica 
je potovalnik, kruzer za na 
dolge razdalje, kateri najbolj 
odgovarjata avtocesta in 
odprta regionalka.
Že poznani šestvaljni 
trilitrski dizel je kakopak 
odličen, kar se tiče prožnosti, 
uglajenosti in zmogljivosti. 
V konfiguraciji 840d razvija 
320 konjskih moči, ki se 
preko 8-stopenjskega, 
seveda vrhunskega, hitrega 
menjalnika prenašajo na 
vsa štiri kolesa. Do stotice 
pospeši v  5,1 sekunde in brez 
težav doseže elektronsko 
omejeno hitrost 250 km/h. 
Sicer ni tistega brutalnega 
občutka pospeševanja, ker 
je avtomobil težak dve toni 
in dolg skoraj polnih pet 
metrov ter vse udobje, ki 
ga osmica nudi, enostavno 
prevladuje nad športnostjo. 
A ko pogledaš na merilnik 
ali na zaslon head-up, vidiš, 
da je avtomobil še kako 
peklensko hiter, samo malo 
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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
5,1 s (0-100 km/h)
250 km/h

9 l/100 km
159 g/km
5.082 / 1.932 / 1.407 mm
2.000 kg
68 l
440 l
155.108 EUR

Tehnični podatki

bolj zahrbten je. Je pa ob vsem tem 
presenetljivo varčen, lahko popije 
tudi manj kot osem litrov na sto, 
a v povprečju bo realna poraba 
med 8 in 10 litri na prevoženih 100 
kilometrov, kar je super. Za tiste 
željne zvoka in še več nastopaštva, 
priporočam izvedbo 850i, za tiste, ki 
ne vedo, kam bi z denarjem, pa kar 
M8 GC.
Notranjost je tako kot se za takšno 
serijo spodobi, seveda v celoti odeta 

v vrhunske materiale in opremljena 
z vsemi sodobnimi funkcijami in 
varnostnimi asistencami. Praktično 
na vsakem centimetru prevladuje 
usnje, vse je tip top izdelava, 
a vseeno se zdi, da interier ne 
odstopa dovolj od preostalih, nižje 
rangiranih modelov v ponudbi, 
glede na to, da je osmica vedno 
veljala za nekaj drugačnega in 
ikoničnega. Je vseeno preveč 
podobnih elementov, ki jih 

najdemo drugod, kot je na primer 
sicer prekrasen volan, ki ga lahko 
dobimo v trojki. Prav tako osrednji 
ekran in tipke na osrednji konzoli, 
prestavna ročica, vse je tako rekoč že 
videno in poznano, le malenkostno 
zapakirano v malce drugačno 
podobo, pri čemer ekskluzivnosti 
definitivno primanjkuje, še posebej 
pri ceni nad 150 evrskimi tisočaki.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Praktično razprodana električna izvedba Hyundaijeve Kone se sedaj ponaša s še 
več serijske in dodatne opreme. V Koreji so precej stavili na nove varnostne sisteme.

Še 
varnejša!
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Test: Hyundai Kona EV



Kljub izjemnemu povpraševanju po 
električnemu kompaktnemu SUV-ju so seulski 
inženirji Kono še nadgradili. Zavedajo se tudi 
dolgih dobavnih rokov, ki so po Evropi presegali 

12 mesecev. Korejske proizvodne kapacitete preprosto 
niso uspele dovolj hitro dobavljati avtomobilov v Evropo, 
zato bodo marca električno Kono začeli proizvajati še v 
Hyundaijevi tovarni na Češkem. Istočasno bodo pojačali 
obstoječi korejski obrat, s čimer bodo skupne kapacitete 
povečali za trikrat.
Čeprav je mogoče električno izvedbo Kone z lahkoto 
ločiti od inačic z agregati z notranjim izgorevanjem, 
vseeno omenimo povsem zaprto futuristično masko 
motorja in elegantno ozke LED dnevne luči, po katerih je 
najbolj prepoznavna električna izvedba malega SUV-ja.
Kupci imajo še vedno izbiro med dvema kapacitetama 
baterije, in sicer manjšo z 39,2 kWH in večjo s 64 kWh. 
Obe bateriji sta litij-ionskega (Li-On) tipa, od izbire pa 
zavisijo tudi zmogljivosti elektromotorja, ki pri vstopnem 
modelu proizvede 100 kW (136 KM) in 150 kW (204 
KM) v kombinaciji z večjo baterijo. V vsakem primeru 
je maksimalen navor omejen na osupljivih 395 Nm, 
kar zagotavlja izjemno odzivnost v mestnem prometu. 
Pravzaprav sem prepričan, da utegne biti marsikdo 
nad zmogljivostjo elektromotorja presenečen, saj ni 
treba veliko, da moč premaga oprijem pnevmatik. 
Pospeševanje se nekoliko umiri šele pri malenkost višji 
hitrosti – od 0 do 100 km/h izvedenki potrebujeta 9,7 
oziroma 7,6 sekund. S tovrstnimi klasifikacijami Kona z 
baterijo s kapaciteto 64 kWh za seboj pusti prav vse ostale 
izvedenke, tako bencinske kot dizelske. Dohitijo jo šele pri 
167 km/h, kjer se pospeševanje zanjo konča, za vstopni 
električni model še nekoliko prej, pri 155 km/h. Zanimivo 
je, da električna Kona svojo najvišjo hitrost doseže brez 
napora, medtem ko se konvencionalno gnani modeli 
do te številke prigrebejo z velikim naporom in zamudo. 

S tako zmogljivimi baterijami klasično polnjenje preko 
domače stenske vtičnice ni več privzeta izbira, saj lahko 
za 100% polnjenje potrebuje tudi do 31 ur. Z domačo 
polnilno postajo se čas polnjenja zmanjša na 9 in 6 ur, ob 
priključitvi na postajo za hitro polnjenje z enosmernim 
tokom (100 kW) pa se obe bateriji napolnita v malenkost 
več kot eni uri. Električna Kona ostaja še vedno izvrstno 
opremljena, tudi ob izbiri najnižjega paketa Style. Ta je 
na voljo zgolj pri modelu s kapaciteto baterije 39,2 kWh 
in vsebuje številne premijske elemente, kot so na primer 
LED dnevne luči, pametni ključ, usnjeni volanski obroč in 
radarski sistem zaviranja v sili. Model z močnejšo baterijo s 

kapaciteto 64 kWh pa je že v osnovi opremljen s paketom 
opreme Premium. Vsi paketi opreme vsebujejo vsaj del 
Hyundaijevega varnostnega sistema SMART SENSE, vrh 
katerega je sistem LFA, ki vozilo ne samo aktivno ohranja 
na svojem pasu, ampak na sami sredini voznega pasu. 
Skupaj z aktivnim tempomatom tako dosega 2. stopnjo 
standarda SAE za samostojno vozeča vozila.
Hyundai je leta 2018 postal eden izmed prvih 
ponudnikov elektrificiranih kompaktnih SUV-jev. V letu 
2020 so s povečano proizvodnjo dokazali, da ostajajo 
močan igralec na področju električnih vozil in jih ne 
tretirajo zgolj kot modno muho. Če vas mika presedlati 
s konvencionalno gnanih vozil, je Kona vsekakor izredno 
konkurenčna kandidatka.

Tekst: Rok Tomlje, Foto: Jan Grobelšek
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cena vozila

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

Tehnični podatki

64  Avto+šport info. izračun mesečnega obroka: 526,99€*
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Test: Mercedes-Benz GLC 300d 4MATIC

Da je Mercedesov srednje velik športni terenec GLC eden izmed boljših v svojem 
razredu, smo vedeli že pred prenovo, po njej pa z največjo lahkoto lahko trdimo, da je 
GLC nesporno najboljši srednje velik SUV premium segmenta, ki ima seveda svojo ceno.



V ospredju  
je popolno 

udobje, 
ki ga GLC 
predvsem 
na račun 

odličnega 
zračnega 

vzmetenja 
nudi v 

izobilju.

razvija 180 kW oziroma 245 konjskih 
moči in kar 500 Nm navora.
Moči je tako več kot dovolj ob vsakem 
prevoženem metru, do stotice se z 
mesta požene v manj kot sedmih 
sekundah in doseže končno hitrost 
pri 232 km/h, zato je takšen GLC lahko 
presenetljivo hiter in tudi dinamičen, 
čeprav zaradi visokega težišča 
tovrstnih avtomobilov po navadi ne 
uporabljamo v istem stavku skupaj 
z dinamiko. No, pri novem GLC-ju 
pa je dinamika med SUV-ji dobila 
popolnoma nov pomen. Še vedno je 
seveda v ospredju popolno udobje, ki 
ga GLC predvsem na račun odličnega 
zračnega vzmetenja nudi v izobilju. 
Manjše in večje grbine avtomobil 
kljub velikim 20-palčnim platiščem 
premaguje neopazno in lahkotno, kot 
bi neprestano lebdel nad cesto. Zato je 
vožnja vseskozi prijetna in sproščujoča, 
nikoli naporna, četudi je treba odvoziti 
500 kilometrov v kosu.
Lahko pa ob preklopu stikala v način 
Sport postane GLC izredno dinamičen. 
Podvozje namreč ravno prav otrdi, tako 
da je še vedno ravno prav udobno, a 
hkrati ne premehkužno, volan postane 
malenkost težji, menjalnik in motor 
pa občutno bolj odzivna. Razlika med 
voznima načinoma Comfort in Sport+ 
je ogromna, v takšni meri kot mora biti.
S prenovo so občutno izboljšali tudi 
zvočno izolacijo, ki med vožnjo tako 
popolnoma utiša brnenje dvolitrskega 
dizla, tako se zunanji svet med vožnjo 
praktično ustavi in center dogajanja 
tako postane prekrasen, udoben 
interier, ki objema potnike.
Ob prenovi so sicer že poznano 

Model GLC je že pred časom 
zamenjal ne ravno najbolj 
posrečeno oblikovanega, 
škatlastega GLK-ja. Sedaj 

so aktualni generaciji klasično namenili 
temeljito prenovo, preden bo na ceste 
zapeljala popolnoma nova generacija. 
Prenova GLC-ju oblikovno ni prinesla 
nobene revolucije, tako so ga pomladili 
z novimi lučmi in s svežim LED 
svetlobnim podpisom, malenkostno 
so mu preoblikovali tudi masko in oba 
odbijača. Tale testni je bil dodatno 
opremljen še s terenskim paketom 
Offroad, ki sicer ne najbolj zanimivo 
črno karoserijo kar lepo popestri. Za 
slabega tisočaka doplačila terenski 
paket prinaša malenkost bolj robustni 
videz z dvema kromiranima lamelama 
v maski, zaščito podvozja, kromiran 
spodnji del prednjega odbijača, 
kakor tudi zadnjega, in nenazadnje 
malenkost višjo oddaljenost od tal 
ter dodaten terenski program vožnje. 
Da je bil na pogled še bolj atraktiven, 
sta za to poskrbeli doplačljivi vstopni 
stopnici, ki avtomobilu zelo lepo 
pristojita. Omembe vredna je tudi 
praktična vlečna kljuka, ki se s pritiskom 
na gumb elegantno samodejno 
prikaže izpod zadnjega odbijača, prav 
tako se samodejno pospravi.
Večji del prenove se skriva v sami tehniki 
in digitalizaciji kabine. S prenovo je tako 
GLC dobil nov 2,0-litrski turbodizelski 
motor z novo oznako 300d, ki se 
je v kombinaciji z 9-stopenjskim 
samodejnim menjalnikom in s serijskim 
štirikolesnim pogonom izkazal za 
fantastičnega. Gre za najzmogljivejši 
2,0-litrski dizel v ponudbi, ki po novem 

“
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posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.950 ccm
180 kW (245 KM)
500 Nm pri 1.600 vrt./min.
9-stopenjski samodejni 
6,5 s (0-100 km/h)
232 km/h
8,5 l/100 km
151 g/km
4.658 / 1.890 / 1.644 mm
1.845 kg
65 l
550 l
91.850 EUR

Tehnični podatki

ergonomijo primerno digitalizirali in tako GLC-ju namenili 
info-zabavni sistem MBUX, ki sicer ni v podobi dveh 
povezanih ekranov, kot ju poznamo pri nekaterih drugih 
modelih, temveč je povečan osrednji zaslon še vedno 
samosvoj in zaradi dodatne širine dosti bolj skladen in 
lepše integriran v samo armaturko. Tudi merilniki so postali 
popolnoma digitalizirani, ki si jih lahko voznik ukroji in 
prilagodi popolnoma po svojih željah, vse od izbrane teme, 
do izbora in položaja informacij, ki jih želi imeti na vidiku. 
Odličen je tudi zaslon head-up, z vsemi pomembnejšimi 
informacijami, ki se projicirajo direktno na vetrobransko 
steklo v vidno polje voznika.
Mercedes je praktično edini, ki vozniku omogoča, da 
upravlja osrednji ekran na kar tri načine. Prvi, klasični, 
ostaja preko ekrana, občutljivega na dotik, drugi je preko 
sledilne ploščice na osrednji konzoli, tretji, najenostavnejši 
in najvarnejši, pa preko sledilne ploščice na volanu. Testnik 
je bil do zob oborožen praktično z vso mogočo opremo, 
tako sta imela prednja sedeža funkcijo masaže, gretja in 
hlajenja, njun natančen položaj si je bilo sila enostavno in 
pregledno nastaviti kar grafično s potegom prsta na ekranu. 
Med testom so nas razvajali tudi panoramsko strešno okno, 
vrhunsko ozvočenje Burmester in paket Energizing, ki 
glede na izbrano počutje prilagodi ambientalno osvetlitev, 
moč klimatske naprave in nenazadnje postreže s prijetnim 
svežim odišavljenim zrakom. Funkcije, kot so masaža, gretje 
in podobno, je mogoče aktivirati kar preko glasovnega 
ukaza »Hey Mercedes«.
Testnik ni zaostajal tudi na področju asistenčnih sistemov, 
med katerimi je najbolj izstopal tisti za avtonomno vožnjo, 
zmožen je bil tudi samodejno zamenjati pas, ko mu voznik 
to ukaže s smernikom in ko se sistem prepriča, da v mrtvem 
kotu ni nobenega vozila, manever tudi varno izpelje.
Kot smo povedali že v uvodu, je takšen GLC, še posebej v 
dotični motorni konfiguraciji in z opremo, ki jo je nudil, 
prepričljivo najboljši v svojem segmentu, kar pa seveda ima 
svojo ceno. Za takole opremljenega bo potrebno odšteti 
slabih 92 tisočakov, od česar je dobrih 37 tisočakov vzela 
zgolj dodatna oprema. Sicer je s takšnim motorjem v osnovi 
na voljo od dobrih 54 tisoč evrov naprej, konkurenca pa 
nenazadnje ni kaj dosti cenejša.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

70  Avto+šport info. izračun mesečnega obroka: 1.029,95€*
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Renaultov Talisman je vse od svojega 
prihoda najbolj elitni predstavnik 
francoske znamke in tudi po rahli 
prenovi z novim bencinskim agregatom 
ostaja nesporno Renaultov zastavonoša.

LUKSUZ POSLOVNE 
LIMUZINE PO
FRANCOSKO

Test: Renault Talisman 225 TCe EDC Initiale Paris 
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največja hitrost
poraba

emisije CO2
mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.798 ccm
165 kW (225 KM)
300 Nm pri 2.000 vrt./min.
7-stopenjski samodejni
7,6 s (0-100 km/h)
240 km/h
8,5 l/100 km
164 g/km
4.849 / 1.868 / 1.463 mm
1.535 kg
51 l
608 l
38.590 EUR

Tehnični podatki

Renaultova prestižna 
poslovna limuzina je po 
zaslugi Nemcev uglajena 
kot še nikoli prej. Zakaj 

Nemcev, se sprašujete? Zato ker 
so bili ravno nemški kupci tisti, 
ki so trmasto vztrajali, da želijo v 
Talismanu več moči. In Francozi 
so pritisku nemškega trga seveda 
ugodili in pod Talismanov pokrov 
zapakirali kar R.S.-ov 1,8-litrski 
turbobencinski motor, ki so ga 
malenkost prilagodili. Na žalost ne 
proizvaja niti 300 niti 280 konjskih 
moči, kakor Megane R.S., temveč 
še vedno povsem spodobnih in 
živahnih 225. Navora je za 300 Nm, 
na voljo pa je že od 2.000 vrtljajev 
na minuto naprej. To pomeni, da 
je Talisman izredno hiter, ko to želi 
biti, sicer pa zelo uglajen in tih, s 
čudovitim prizvokom brbotanja 
turbobencinskega motorja, ki 
športnih korenin nikakor ne skriva.
Motor je na voljo izključno 
v kombinaciji s samodejnim 
menjalnikom EDC, kar se seveda 
za poslovno limuzino takšnega 
razreda spodobi. Pogrešal sem 
edino možnost pretikanja prestav z 
obvolanskimi lopaticami. V skladu 
s tradicijo bi lahko rekli, da pri 
speljevanju serijsko cuka, a zato pri 
višjih hitrostih prestavlja odločno, 
neslišno in tekoče, pri nižjih hitrostih 
pa kdaj pa kdaj malce zamuja s 
prestavljanjem. A ko voznik enkrat 
naštudira delovanje stopalke za 
plin, lahko z bolj nežnim pritiskom 

sam vpliva na to, kdaj bo menjalnik 
prestavil.
Pogon je speljan na prednji kolesi 
in zato se slednji zaradi zajetne 
zaloge moči znata sem in tja tudi 
zavrteti v prazno, če je voznik bolj 
agresiven s plinom, še posebej se 
to rado zgodi na bolj vlažni podlagi. 
Serijsko je Talisman opremljen 
tudi s štirikolesnim krmiljenjem, 
ki mu pri manevriranju servira z 
odličnim obračalnim krogom in 
okretnostjo, pri hitreje odpeljanih 
ovinkih pa skrbi za športno in 
zanesljivo lego. Pospeševanje 
je v njem nadpovprečno, tako z 
vidika občutka same hitrosti kot z 
uglajenim delovanjem motorja, ki 
rad pokaže svojo skrito agresivno 
plat. Z večjo hitrostjo kot se Talisman 
vozi, bolj uglajeno in varčno deluje 
motor. Povprečno je popil dobrih 8 
litrov, zgolj pri avtocestni, malenkost 
hitrejši vožnji pa le 7, kar je za takšen 
avtomobil in motor odličen rezultat.
Pri vsej tej dinamiki, kakor tudi 
pri bolj umirjeni vožnji, je odlično 
tudi podvozje, ki s prilagodljivimi 
blažilniki skrbi za udobno križarjenje, 
ob preklopu v način Sport pa 
občutno otrdi, a še vedno v mejah 
udobne, prijetne in ne naporne 
vožnje.
Tudi sama notranjost Talismana je 
že na prvi pogled udobna in odeta 
v bolj prijetne in prestižne materiale, 
še posebej, če je avtomobil 
opremljen s paketom iz samega 
vrha ponudbe, to je seveda oprema 

Initiale Paris. V njenem sklopu 
tako najdemo kar nekaj napisov 
s tem imenom, v tribarvno usnje 
oblečene izredno udobne sedeže, 
ki poslovnemu uporabniku, kakor 
se tudi spodobi, na daljših ali krajših 
poteh, nudijo masažno funkcijo, za 
katero pa ni prikrajšan niti sopotnik 
spredaj. Kakopak so sedeži tudi 
ogrevani, prav tako lahko nudijo 
funkcijo hlajenja.
Sicer so v večini v kabini uporabili 
kakovostne materiale, v usnje 
je preoblečen velik osrednji del 
armaturke kot tudi stranski paneli 
vrat, le v spodnjem delu armaturne 
plošče so malce kiksnili z uporabo 
trde in cenene plastike. V kabini 
za prijetnejše počutje ne manjka 
niti ambientalna osvetlitev v več 
barvah, pri čemer gre sistemu 
Multi-Sense v velik minus to, da ob 
ponovnem zagonu vedno postavi 
način vožnje in barvo ambienta v 
program Neutral. Osrednji pokončni 
zaslon že poznamo iz preostalih 
modelov, tako po izgledu kot po 
sami funkcionalnosti – neodzivnosti, 
pa ni dorasel najprestižnejšemu 
Renaultovemu modelu v ponudbi. 
Za francoski šik v polnem sijaju, 
dobesedno - zunanjost namreč 
krasijo številni kromirani elementi, 
bo treba odšteti nekaj drobiža manj 
kot polnih 40 tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Sicer so v večini v kabini uporabili 
kakovostne materiale, v usnje 

je preoblečen velik osrednji del 
armaturke kot tudi stranski paneli 

vrat, le v spodnjem delu armaturne 
plošče so malce kiksnili z uporabo 

trde in cenene plastike.
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Nissanov Qashqai je 
pionir SUV segmenta, prvi, 
ki je postavil moderne 
smernice že leta 2006 
in jim s svojo še vedno 
mladostno podobo v šele 
drugi generaciji, kljub 
veliki konkurenci, še vedno 
uspešno sledi, medtem 
ko je njegov interier 
preprosto passe.

ŠE VEDNO
V KORAKU
S ČASOM

Test: Nissan Qashqai 1.7 dCi 150 X-Tronic 4WD Tekna

V 
teku nekaj zadnjih let ni avtomobila, ki bi 
ga imeli na testu večkrat kot Nissanovega 
Qashqaija. Nič čudnega, saj je avtomobil že v 
svojem petnajstem letu obstoja, a je trenutno 

še vedno aktualna druga generacija. To pa zato, ker 
jo Nissanovci konstantno nadgrajujejo z minimalnimi 
posodobitvami. Oblikovno je teh bolj malo, kar priča o 
temu, da so že leta 2013, ko je na ceste zapeljala druga 
generacija, oblikovali avtomobil, ki je bil daleč pred 
konkurenco glede podobe in tako je sedem let kasneje 

še vedno mladosten in atraktiven ter parira številnim 
novim konkurentom na tem področju.
Tudi na področju tehnologije mu ne moremo ničesar 
očitati, je namreč eden izmed bolje založenih modelov 
z vsemi aktivnimi varnostnimi pripomočki, le novega 
sistema ProPilot, ki ga je Nissan predstavil lani, testni 
model ni imel, kar pomeni, da testnik ni bil sposoben 
držati smeri znotraj voznega pasu in se samodejno 
ustaviti do popolne zaustavitve, v primeru, da voznik za 
volanom zaspi, izgubi zavest ali kaj podobnega. Sicer pa 

je bil testni primerek opremljen s praktično vso mogočo 
opremo, ki spada pod okrilje paketa Tekna.
Svojo življenjsko dobo si Qashqaiji tako podaljšujejo s 
posodobljeno motorno paleto, z novim menjalnikom 
in nadgrajenim infotainment sistemom, ki pa za 
konkurenco na področju odzivnosti in funkcionalnosti 
še vedno krepko zaostaja. Precej zastarela je tudi celotna 
podoba notranjosti, predvsem armaturna plošča, ki 
ostaja od leta 2013 praktično nespremenjena, z izjemo 
povsem novega volanskega obroča in nekaj na otip bolj 

prijetnih materialov.
Kot že rečeno, je Qashqai z novim modelnim letom dobil 
posodobljeno motorno paleto, med katerimi je tudi 
močnejši 1,7-litrski dizel, ki zamenjuje starega z decilitrom 
manj prostornine. V primerjavi z njim ima tudi 20 KM več, 
skupaj torej 150, ki se preko brezstopenjskega menjalnika 
Xtronic prenašajo na vsa štiri kolesa. Štirikolesni pogon 
in brezstopenjski menjalnik sta na voljo zgolj in samo v 
takšni, močnejši dizelski konfiguraciji, kot smo jo imeli 
na testu. Brezstopenjski menjalnik Xtronic deluje dobro 
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in ni niti slučajno tako moteč kot v prejšnjih modelih 
oziroma pri drugih znamkah. Je pa zelo počasen sistem 
start/stop, ki ugaša motor in ob speljevanju potrebuje 
občutno preveč časa, da ga ponovno prižge in spelje, ob 
tem pa je prisotno še moteče cukanje, zato smo ga raje 
kar izklopili.
Velika, za Qashqaija prepoznavna in atraktivna platišča, 
naredijo celostno podobo super agresivno, a hkrati 
pripomorejo k malce bolj trdi, neudobni vožnji.
Leta so Nissanovega vodilnega SUV-ja nedvomno načela, 
a se ta še vedno lepo drži v ospredju med kupci, kar se 
tiče prodaje in popularnosti. Z novo generacijo pa ne bo 
nobenega dvoma, da se bo Qashqai ponovno dodobra 
zasidral na prvo mesto v svojem razredu.

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

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.749 ccm
110 kW (150 KM)
340 Nm pri 1.750 vrt./min.
brezstopenjski samodejni
11,2 s (0-100 km/h)
193 km/h
8,2 l/100 km
154 g/km
4.394 / 1.806 / 1.615 mm
1.580 kg
55 l
430 l
34.210 EUR

Tehnični podatki

info. izračun mesečnega obroka: 384,89€*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si
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 5 9 ’  T i r r a n n a  A M G  E d i t i o n

Šteje že 13 let, odkar je Mercedes-AMG začel naročati dirkalne gliserje pri 
ameriškem proizvajalcu Cigarette Racing. Sedaj je čas za novo iteracijo, ki je 
svojo luksuzno estetiko in vrhunsko zmogljivost razkazala na salonu plovil 
v sončnem Miamiju.
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izžarevajo njegovo atletsko dušo. Kljub temu da so več 
kot očitno ostali zvesti svojemu dirkaškemu DNK-ju, so 
poskrbeli za izjemno visok nivo luksuza in udobja na 
krovu; prodajne statistike so namreč pokazale, da je ta 
premišljena kombinacija luksuzne jahte in športnega 
gliserja ključ do uspeha.
Sožitno delovanje šestih 4,6-litrskih osemvaljnih 
motorjev Mercury Racing 450R omogoča neverjetne 
sposobnosti. Ko namreč 450 KM pomnožimo s 6 in temu 
dodamo lahko konstrukcijo iz naprednih kompozitov, 

zunanja kuhinja, opremljena z žarom, umivalnikom in 
barom. Za sproščujoče nastavljanje sončnim žarkom je 
mogoče iz sedežev na krmi ustvariti radodarno ležalno 
površino, za obedovanje na svežem zraku pa dvigniti 
mizo, sicer skrito v premcu.
Sijajen dizajn se nadaljuje v podpalubju, kjer prefinjena 
kabina izkazuje povezavo s svojim bratom, ki bo namesto 
valov nadvladoval ceste. V ospredju je klasična navtična 
fuzija bež in temno modre, ki so jo parirali s poudarki 
nerjavečega jekla. Gostje bodo lahko svojo prtljago 

Vsi dosedanji sadovi partnerstva podjetij 
Mercedes-AMG in Cigarette Racing so 
navdušili in tudi z 12. posebno izdajo, oklicano 
59’ Tirranna AMG Edition, ni nič drugače. So 

pa za spremembo v Affalterbachu v čast novega gliserja 
kreirali tudi unikatno različico mišičnjaka G 63, ki sledi 
enakim oblikovnim smernicam.
Pri snovanju jih je vodila filozofija zmogljivostnega 
luksuza, zakoreninjena v tradicijo AMG-ja. Napori obeh 
podjetij so se rezultirali v plovilu senzualnih proporcij, ki 

dobimo puščico na vodi, za katero bo precej težko najti 
primernega tekmeca. 59’ Tirranna AMG Edition sicer v 
dolžino meri zajetnih 18 metrov, a ji to ne preprečuje 
ekstremne agilnosti in dosega najvišje hitrosti 129 km/h.
Ob tem na krov sprejme 26 gostov, katere bo že na prvi 
mah prevzela fuzija metalik črne z ekstravagantno zlato, 
navdušenje pa se bo še stopnjevalo, ko bodo stopili na 
krov, saj jih tam pričaka vrhunsko usnjeno oblazinjenje 
z logotipi AMG in Cigarette Racing. Za zabave poln dan 
skrbi dovršen 5,200-vatni sistem z 29 zvočniki, kot tudi 

“
v Affalterbachu SO v čast novega 

gliserja kreirali unikatno različico 
mišičnjaka G 63, ki sledi enakim 

oblikovnim smernicam.



Še en bonbonček ekskluzivnega športnega gliserja, ki 
briše meje med avtomobilskim in navtičnim svetom, je 
enostavnost uporabe, saj lahko lastnik do vseh ključnih 
informacij kadarkoli dostopa preko svojega iPada.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

pospravili v omaro, se osvežili v kopalnici in odpočili na 
prostorni zofi, ob kateri se nahaja televizija. Za sproščujoč 
in svetel ambient skrbijo tri okna, pozicionirana na obeh 
straneh ladijskega trupa, ki ponujajo krasen pogled na 
morje, prav tako pa prostor bogatijo z veliko naravne 
svetlobe.
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F1 – predsezonska testiranja

Odštevanje do prve dirke F1 v letošnji sezoni se je začelo. Moštva so predstavila 
svoja nova orožja, za nami pa so tudi uradni preizkusi dirkalnikov z letnico 2020. 
Predsezonska testiranja v Barceloni seveda niso pravi pokazatelj forme moštev. 
Dirkalniki so prvič postavljeni na stezo in glavni namen moštev je zagotovo 
preverjanje zanesljivosti, hitrosti in drugih komponent bolidov. 

V NAJBOLJŠI
FORMI

MERCEDES
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tudi Renault z Ricciardom, ki je zadnji dan drugih 
testiranj končal na tretjem mestu, z manj kot desetinko 
zaostanka za Bottasom. Ekipa Racing Point, ki še vedno 
buri duhove zaradi kopiranja lanskega Mercedesovega 
dirkalnika, je bila na mestih tik pod vrhom, medtem ko 
so McLaren, Haas, Alpha Tauri, Alfa Romeo in Williams 
zaostali nekoliko več.
Seveda testiranja nikakor niso povsem razkrila kart. Dirkači 
so vozili na različnih pnevmatikah, vozili so simulacije 
dirk, ni znano, kako polne so bile posode za gorivo, tako 
da neznank ostaja še precej. Sedaj se bodo vsa moštva 

za nekaj dni zaprla v svoje tovarne in natančno preučila 
rezultate in spoznanja iz testiranj. Čaka jih priprava 
dirkalnikov in v Avstraliji bomo zagotovo priča še kakšni 
novosti, kakšnemu skritemu adutu.
Torej, 15. marca bo šlo zares. Dirka v Melbournu bo 1019. 
dirka v zgodovini Formule 1 in 25. na stezi v Albert Parku. 
Lansko zmago brani Finec Valtteri Bottas z Mercedesom, 
ki je bil absolutno najhitrejši na letošnjih predsezonskih 
testiranjih. Lahko dobro formo prenese tudi v Avstralijo?

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC

Na predsezonskih testiranjih je najboljšo formo 
pokazal Mercedes. Res je, da Hamilton in 
Bottas nista bila vseskozi na vrhu časovne 
razpredelnice, a najboljši čas obeh tridnevnih 

testiranj je pripadel Bottasu. Vendar pa so pri Mercedesu 
naleteli na kar nekaj težav, prišlo je namreč do okvar pri 
štirih Mercedesovih motorjih, tako pri tovarniški ekipi 
kot tudi pri ekipi Williams. Nekaj težav so imeli tudi pri 
ekipi rdečih bikov, a zdi se, da so letos bolje pripravljeni 
na štart kot v lanski sezoni in znajo biti resen tekmec 
Ferrariju v boju za drugo mesto. Dobre čase je postavljal 
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WRC – rally Švedska

Zmagovalec sprinterskega rallyja po Švedski je Valižan Elfyn Evans 
s Toyoto Yaris WRC. Drugo mesto je na edini snežni preizkušnji v 
svetovnem prvenstvu osvojil aktualni svetovni prvak Ott Tänak v 
Hyundaiju, uspeh Toyote pa je s tretjim mestom dopolnil Finec Kalle 
Rovanperä. To so prve stopničke talentiranega devetnajstletnika.

švedski
šprint
evanSu



zagotovilo za uspeh. Tako je Evans vodstvo prevzel že na 
prvi hitrostni preizkušnji in ga do konca ni več izgubil. 
Najbolj se mu je sicer približal Tänak, a ga je dirkač Toyote 
vseskozi držal na varni razdalji. Zmago bi mu lahko 
odvzela le lastna napaka ali okvara avta, a se na njegovo 
veliko veselje to ni zgodilo in 31-letni dirkač je dosegel 
svojo drugo zmago v karieri.
Po grozljivi nesreči v Monte Carlu je Ott Tänak spet nazaj. 
Konstantno je bil hitrejši od moštvenega kolega pri 
Hyundaiju, Thierryja Neuvilla, ki tokrat enostavno ni bil 
dovolj hiter. Le šesto mesto je razočaranje za zmagovalca 
uvodne preizkušnje letošnje sezone. Zato pa se je znova 
imenitno odrezal mladenič za volanom Toyote, Kalle 
Rovanperä. Na svoji drugi dirki v dirkalniku WRC je 
zasedel tretje mesto in za sabo pustil tudi šestkratnega 

Letošnja izvedba švedskega rallyja je zaradi vremena 
dolgo časa visela v zraku. Šele teden dni pred 
začetkom so prižgali zeleno luč za izpeljavo tega 
edinstvenega dirkaškega dogodka. Pomanjkanje 

snega, ki je zaščitni znak tega rallyja, in toplo vreme, ki 
je onemogočalo pripravo proge, sta dodobra ogrozila 
dirkaški spektakel. Na koncu se je le izšlo, a trasa je bila 
močno okrnjena. Namesto predvidenih devetnajstih 
hitrostnih preizkušenj, so jih dirkači odpeljali le devet. 
Pogoji so bili zelo zahtevni, saj se je podlaga vseskozi 
spreminjala, od snega do leda, od peska do blata. Tako 
smo spremljali pravo šprint dirko in v danih pogojih se je 
najbolje znašel tovarniški dirkač Toyote Elfyn Evans.
Popoln napad od začetka, koncentracija na višku skozi 
celoten vikend in prave nastavitve dirkalnika, so bile 

svetovnega prvaka Sebastiena Ogierja, ki je tako rally 
končal kot četrti. Soliden peti je bil Esapekka Lappi v 
Fiesti, deseterico pa zaključujejo Breen, Suninen, Katsuta 
in Huttunen.
Naslednji rally čaka dirkače sredi meseca marca v Mehiki. 

Prva makadamska preizkušnja v sezoni bo nadaljevanje 
izredno zanimivega začetka letošnjega prvenstva.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC
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MotoGP – predsezonska testiranja

Dirkači razreda motoGP so se v začetku februarja pomerili na prvih uradnih 
testiranjih v Sepangu, konec meseca pa so opravili še z zadnjim setom testiranj 
pred začetkom sezone 2020, ki se standardno začne drugi konec tedna v mesecu 
marcu v Katarju. 

YAMAHA
na vrhu

Vsi že z nestrpnostjo pričakujemo prvi dirkaški 
vikend, saj so testiranja nekaj povsem 
drugega kot sama tekma. Posamezna moštva 
se osredotočijo na različne cilje in vsi dirkači 

se seveda niso osredotočili zgolj na hitre kroge, je pa 
bila nedeljska izenačenost dirkačev zares navdušujoča in 
je bolj spominjala na tradicionalno izenačena razmerja 
moči v šibkejših razredih moto2 in moto3.
Muhasto vreme je ponagajalo dirkačem na prvih uradnih 
testiranjih v Sepangu. Na suhi stezi so dirkači s hitrimi 
kvalifikacijskimi krogi preizkušali novo Michelinovo 
mehko gumo. Lorenzo se je na prvih testiranjih 
spoznal z novo napravo, tako imenovani »holeshot«, 
ki izboljšuje starte oziroma drži sprednjo gumo na tleh 
ob pospeševanju. Rins je preizkušal novo šasijo Suzukija 
GSX-RR, ki jo je rojak in moštveni kolega Joan Mir 
preizkusil dan prej. Danilo Petrucci in Andrea Dovizioso 

sta s tovarniškim moštvom preizkušala aerodinamične 
novosti na sprednjem delu motocikla. Vsak s svojimi 
preizkušnjami, a vsi z istim ciljem, zapeljati pred trenutno 
nepremagljivega Marca Marqueza.
Prva uradna testiranja v Sepangu so se končala z novim 
najboljšim dosežkom Francoza Fabia Quartararoja, ki 
je bil ves konec tedna najhitrejši. V nedeljo sta se mu 
najbolj približala Britanec Cal Crutchlow in Katalonec 
Alex Rins. Pozornost je pritegnil tudi povratek Jorgeja 
Lorenza, ki je z Yamaho že odpeljal veliko kilometrov na 
testiranjih testnih dirkačev in novincev, tokrat pa se je 
prvič preizkusil še na uradnem delu dogajanja v Maleziji. 
Odpeljal je 28 krogov in z zelo spodobnim časom za 1,3 
sekunde zaostal za vodilnim Quartararojem. Yamaha je 
prevladovala na prvih testiranjih v Sepangu in je lahko 
zadovoljna z dosedanjim razvojem motocikla. Kot kaže, 
bo letos prva violina talentirani francoski dirkač Fabio 
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Quartararo, ki bo v sezoni 2020 nastopal pri sestrski ekipi 
Petronas Yamaha, nato pa ga čaka selitev v Monster 
Yamaho, kjer bo leta 2021 zamenjal legendarnega Italijana 
Valentina Rossija. Slednji se bo predvidoma sredi sezone 
odločil, ali bo to njegova zadnja sezona ali pa bo kariero 
še vedno nadaljeval v elitnem razredu. 
Zadnja testiranja pred začetkom sezone v Katarju so 
pripadla Mavericku Viñalesu. Ta je za las ugnal še enega 
Yamahinega dirkača, Franca Morbidellija, sledila sta 
Suzukijev Alex Rins in Francoz Fabio Quartararo. Končno je 
bil bolj zadovoljen tudi aktualni prvak Marc Marquez, ki je 
vpisal sedmi čas. Valentino Rossi je zasedel šele 12. mesto, 
a zaostanki v Katarju so bili res majhni. Dirkači so vsaj 
po časih sodeč na zadnjih testiranjih na prizorišču prve 
dirke sezone delovali zelo izenačeno, prevladovala pa sta 
Yamaha in Suzuki. Po besedah Rossija je spodbudno, da so 
bile Yamahe hitre, kar tri med najboljšimi štirimi, »a škoda 
le, da med njimi ni bilo mene, še dodaja.« Hondin dirkač 
Marc Marquez bo letos moral kar pošteno zavihati rokave, 
če bo želel držati stik s konkurenco in obraniti naslov 
svetovnega prvaka.

Tekst: Jana Mihor
Foto: ISC


