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Gospodje vžgite svoje motorje!

Po mesecu in pol izolacije smo prišli na vrh in 
pandemija se umirja. Ob upoštevanju strogih 
ukrepov zaščite pred okužbo je potrebno zagnati 
gospodarstvo in življenje nasploh. Del življenja 
je tudi šport in zabava. Mi, avtomobilski športni 
navdušenci, si želimo dirk. Tako avtomobilskih 
kot moto dirk. Glavni organizatorji morajo sedaj 
pokazati svoje sposobnosti in na urejenih dirkališčih 
začeti z organizacijo dirk brez gledalcev. Taka 
prireditev ni nikakršna grožnja za ponovno žarišče 
okužbe. Organizatorji lahko tudi organizacijsko 

osebje, medije in število mehanikov zmanjšajo na 
minimum. S prepovedjo menjavanja pnevmatik 
bi se število mehanikov zagotovo prepolovilo. Tak 
ukrep bi za ekonomičnost F1 prišel še kako prav, 
kajti sedaj je število zaposlenih ljudi daleč preveliko, 
saj imajo moštva že več kot 100 zaposlenih na dirki 
in še nekajkrat več v matični tovarni, da o raznih 
managerjih, oprodah in svetovalcih ne govorimo. 
Tako bi pandemija imela vsaj pozitiven učinek 
na očiščenja športnih prireditev z nepotrebnimi 
fičfiriči, ki zdaj delajo gužvo in motijo športnike, ki 

si na dirkah želijo mir. Seveda bodo organizatorji 
dirk formule in motoGP ostali brez vstopnine, 
ki je pomemben vir pri pokrivanju ogromnih 
stroškov prireditev, bodo pa vsaj videli, kako se 
godi organizatorjem dirk prototipov, kjer gledalcev 
sploh ni. Je pa televizija največji dejavnik športnih 
prireditev in v športu tako kot drugje velja, da če 
zadeva ni bila na televiziji, se ni zgodila. Lahko pa se 
dovoli 10-krat manj gledalcev, kot jih lahko sprejme 
objekt, s tem, da sedijo dva metra narazen in se 
zagotovi varnostne ukrepe. 

S takim pristopom bi organizacije FIA in Liberty 
media ter FIM in Dorna rešile sezono 2020, dirkači 
bi dirkali, moštva ne bi utrpela slabih finančnih 
rezultatov, kar je pa najbolj pomembno, mi, mediji, 
bi imeli o čem pisati in gledalci bi uživali ob gledanju 
napetih bojev na razgretem asfaltu.

Matjaž Tomlje



Avto+šport  5  4  Avto+šport

Kazalo

Novosti:
6    Mercedes-Benz GLA
7    Ford Puma
16  Polestar Precept
20  Koenigsegg Jesko Absolut
26  Hispano Suiza Carmen Boulogne
30  Mercedes-AMG GT4
34  Lexus LC Convertible 
38  Pininfarina Battista Anniversario
42  Toyota Yaris Cross
44  Aston Martin DBX by Q
48  Audi A3 Sedan
52  Honda Civic Type R Limited Edition
56  Ducati Superleggera V4

Zanimivosti:
14  Voznikovi modni dodatki

Testi:
62  Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+
70  Land Rover Discovery Sport 
       2.0 TD4 R-Dynamic S 
74  BMW 330d xDrive Touring M Sport
80  Nissan Micra 1.0 IG-T 100 N-Connecta  

Navtika:
84  Wally Tango

Šport:
90    Formula 1 – sezona 2020
92    MotoGP – sezona 2020

7 526 44
1614

6256
26

74

20

34

84

30

42 9238

Revija za avtomobilizem, navtiko 
in motociklizem

E-naslov:  
jan@avto-sport.net

Spletna stran:  
www.avto-sport.net

Cena: 
2,90 EUR

Glavni urednik:
Matjaž Tomlje
matjaz.tomlje@avto-sport.net

Pomočnica glavnega urednika:
Ava Tomlje
ava.tomlje@avto-sport.net

Tehnični direktor: 
Jan Grobelšek
jan@avto-sport.net

Fotografije:  
ISC, Rok Tomlje, Jan Grobelšek
 
Sodelavci: 
Jana Mihor, Janez Papež, Gregor Osredkar

Direktorica marketinga:
Tea Mulej
tea.mulej@gmail.com

Založnik:
Fleetman d.o.o.
Sedež podjetja: Kadilnikova 1, 1000 Ljubljana
Poslovna enota za izdajanje revij: Njegoševa 19, 
1000 Ljubljana

Rezervacije oglasnega prostora:
031 389 965

Tisk:
Printera, Sveta Nedelja

Distribucija:
Delo Prodaja d.d., Ljubljana

Poštnina plačana pri pošti 1122 Ljubljana

Naročniška služba:
jan@avto-sport.net
Letna naročnina (10 izvodov) znaša 29 EUR.
Postopek naročanja: z nakazilom naročnine na:
Fleetman d.o.o., Kadilnikova 1, 1000 Ljubljana,
IBAN: SI56 6100 0001 5999 818
Po plačilu prejmete račun po elektonski pošti.

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 5 %. 

Za vse prispevke veljajo avtorske pravice in so 
zaščiteni. Nenaročenih rokopisov ne vračamo. 
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DOMAČE NOVOSTI

V slovenske prodajne salone je zapeljal Mercedesov 
najmanjši križanec, prenovljeni model GLA, pri katerem 
je mogoče opaziti napredek na področju oblikovanja, 
prostornosti in varnosti.
Osmi model kompaktne družine trikrake zvezde je 
v prvi vrsti okrepil svoj SUV značaj, saj je več kot 10 
centimetrov večji od predhodnika. To pripomore k 
višjemu sedalnemu položaju ter radodarnejšemu 
prostoru nad glavo in za noge. GLA je ob tem ohranil 
značilne off-road oblikovne elemente, kot so kratki 
previsi in zaščitne obloge.
Prenova je prinesla tudi izboljšane varnostne sisteme, 
kot so na primer funkcija samodejnega upravljanja 
volana v sili, opozorila na pešce in kolesarje ob izstopu iz 
vozila ter na ljudi v bližini prehodov za pešce. GLA tako 
lahko reagira, kadar voznik tega ne stori. Sistem Active 
Brake Assist v različnih situacijah sproži avtonomno 
zaviranje, da prepreči morebitno trčenje ali zmanjša 
njegovo resnost; pri običajnih mestnih hitrostih je 
sistem sposoben zavirati tudi za nepremična vozila in 
pešce, ki prečkajo prehod.
Na slovenskem trgu bodo sprva na voljo štiricilindrski 
motorji – dva bencinska in dva dizelska. Vsi sodelujejo 
z 8-stopenjsko avtomatiko, razen vstopni GLA 200, ki je 
povezan s 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom. 
Prav tako je vse razen slednjega mogoče opremiti 
s štirikolesnim pogonom 4MATIC. Te različice so 
serijsko opremljene s paketom Off-Road Engineering, 
ki prinaša dodaten vozni program, asistenta pri vožnji 
po strmini navzdol in posebno funkcijo luči za vožnjo 
po zahtevnem terenu. Model GLA EQ Power s tretjo 
generacijo hibridnega sistema bo na voljo kasneje, kot 
tudi povsem električna inačica EQA. Cene se začnejo pri 
36 tisočakih, medtem ko bo za najzmogljivejšo varianto 
GLA 250 4MATIC z 224 konjskimi močmi treba odšteti 
vsaj 43.880 evrov.

Mercedes-Benz GLA
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Ford Puma

Pri Fordovih trgovcih so pričeli s prodajo novega modela 
Puma, ki vpeljuje znamkino blago hibridno pogonsko 
tehnologijo in karizmatičen dizajn ter nagovarja kupce v 
segmentu kompaktnih križancev.
Fordova 48-voltna hibridna tehnologija EcoBoost 
zagotavlja varčevanje z gorivom in obenem odzivno 
zmogljivost, saj z električnim navorom nadgrajuje 
delovanje trivaljnega 1,0-litrskega bencinskega motorja 
EcoBoost, ki razvija do 155 KM.
Poleg učinkovitosti blagega hibrida novinka osvaja 
z zanimivim stilom, pri katerem gre za svežo smer 
Fordovega oblikovalskega jezika. Puma bo najbolj 
atraktivna v športni preobleki ST-Line, za katero je 
navdih posodil oddelek Ford Performance. Oblikovalci 
so križancu z dinamičnim značajem namenili športno 
vzmetenje s posebej nastavljenimi vzmetmi in amortizerji, 
sijajno obrobo maske in meglenk, večji strešni spojler in 
19-palčna mat črna platišča. Paket dopolnjujejo značilen 
spodaj prirezani volanski obroč, rdeči šivi, stopalke iz 
zlitine, aluminijasta prestavna ročica in posebna črna 
stropna obloga. Puma bo poleg opreme ST-Line na voljo 
tudi v elegantni različici Titanium ali bogato založeni 
Titanium X. Slednja prinaša tehnologije za udobje in 
priročnost, kot so prostoročni pomik prtljažnih vrat in 
sedeži z masažno funkcijo, s katerimi se Puma pohvali 
kot prvo vozilo v razredu. Konkurente je premagala tudi 
na področju velikosti prtljažnika, saj ta pogoltne 456 l.
Vstopna cena za Pumo Titanium 1.0 EcoBoost s 125 
konjskimi močmi znaša 19.880 evrov. Ta prinaša precej 
serijske opreme: 17-palčna platišča iz lahke zlitine, LED 
žaromete, navigacijski sistem Ford SYNC 3 + DAB, izbiro 
voznega načina, prednja sedeža z masažno funkcijo, 
sistem za preprečevanje trčenja in zaviranje po trčenju 
ter pomagala pri parkiranju in vzdrževanju smeri.
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Korona virus je med drugim prizadel tudi avtomobilsko industrijo, ki si zelo prizadeva za podpiranje ukrepov proti širjenju 
COVIDA-19 in se na vse pretege trudi pomagati pri reševanju izredne situacije. Mnogokatere znamke so bolnišnicam in 
ogroženim skupinam donirale denarna sredstva, hrano in opremo, druge so začele proizvajati kirurške maske, obrazne 
ščitnike in celo medicinske respiratorje. V Madrid so na primer romali vizirji Volkswagna, na otoku bodo uporabljali tovrstne 
produkte koncerna Jaguar Land Rover, v bolonjski bolnišnici pa bodo nosili Lamborghinijeve maske in ščitnike, ki so jih 
proizvedli s pomočjo 3D tiskalnikov. V boju proti pandemiji so pri znamki divjega bika prav tako začeli s proizvodnjo 
pripomočkov za dihanje, Nissan izdeluje medicinske respiratorje, Ferrari pa ventile za respiratorje in komponente, s 
pomočjo katerih so Decathlonove potapljaške maske transformirali v pomagala za zaščito zdravstvenega osebja.

Korona virus in avtomobilska industrija

Svetovni avto leta je Kia Telluride

Žirija 86 novinarjev z vsega sveta je kot najboljši avtomobil leta 2020 izbrala Kio Telluride, ki pa na našem trgu ni prisotna; 
s tem je premagala 29 konkurentov iz Evrope in Azije, saj se ameriška vozila tokrat niso uvrstila v finalni izbor. Veselje 
korejskega proizvajalca je še povečala zmaga modela Soul v kategoriji Svetovni urbani avto leta 2020. Na veliko je slavil 
tudi Porsche, saj je njihov prvi električni avtomobil Taycan prejel dve nagradi: slavil je v kategoriji Svetovni luksuzni avto 
leta 2020, s čimer je v finalu nadvladal modele BMW X5 in X7, Mercedes-Benz EQC in Porsche 911, prav tako pa je postal 
kralj kategorije Svetovni zmogljivostni avto leta 2020 in tako v prahu pustil modele BMW M8, Toyota GR Supra, Porsche 718 
Spyder/Cayman GT4 in Porsche 911. Naziv Najboljši dizajn leta 2020 je medtem romal v roke Mazde3.

ZANIMIVOSTI

Pred 120 leti je ime 11-letne deklice postalo prva znamka luksuznih avtomobilov na svetu. 2. aprila 1900 se je namreč 
podjetje Daimler-Motoren-Gesellschaft odločilo, da bo svoje produkte imenovalo Mercédès, po hčerki Emila Jellineka. 
Ta avstrijski poslovnež je trgoval z vozili Daimler in jih registriral za dirkaške prireditve. Prvi primerek s tem melodičnim 
španskim imenom – Mercedes 35 PS – je daljnega marca 1901 povzročil senzacijo na dirkaškem tednu v Nici in s svojo 
progresivno arhitekturo postal prototip sodobnega avtomobila. Blagovno znamko so registrirali leto kasneje in vse od 
takrat napis »Mercedes« krasi maske osebnih vozil proizvajalca Daimler. Po združitvi slednjega z Benzom junija 1926 se 
je ime spremenilo v Mercedes-Benz, ki je še danes izraz inovativnosti. Od leta 2016  je izbrana za najbolj vredno znamko 
luksuznih avtomobilov, prav tako pa je bila lani kot edina evropska znamka uvrščena na lestvico »Best Global Brands«.

120 let znamke Mercedes

Na svoj 56. rojstni dan je Ford Mustang osvojil dve pomembni tituli: petič zapored je postal najbolje prodajani športnik 
na svetu, prav tako pa je najbolje prodajan avtomobil v Ameriki v zadnjih petdesetih letih. V lanskem letu je bilo prodanih 
102.090 modelov Mustang, pri čimer so evropski kupci zaslužni za 9.900 primerkov. Mustang je na stari celini na voljo kot 
fastback ali kabriolet, kupci pa lahko izbirajo med osemvaljnikom s prostornino 5,0 litra, ki 449 razigranih konjev na cesto 
prenaša preko 10-stopenjskega avtomatika ali 6-stopenjskega ročnega menjalnika, ter 2,3-litrskim motorjem EcoBoost, ki 
razpolaga z 291 KM in serijsko sodeluje s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom. Posebej atraktivna izpeljanka Bullitt s 460 
KM je na voljo izključno v fastback preobleki, ki je odeta v črno ali temno zeleno barvo in okrašena z unikatnimi detajli.

Mustang najbolje prodajani športnik
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Goodyear je predstavil novo celoletno pnevmatiko Vector 4Seasons Gen-3, s čimer je dopolnil svojo večkrat nagrajeno 
serijo celoletnih pnevmatik. Nova generacija pnevmatike zahvaljujoč številnim inovativnim tehnologijam voznikom 
prinaša večjo zmogljivost tako na mokri in suhi podlagi kot tudi na snegu. 
Številne lamele v osrednjem delu tekalne plasti omogočajo, da se pnevmatika »zagrize« v sneg, kar za 5 % izboljšuje 
njeno vodljivost na snegu v primerjavi s pnevmatiko prejšnje generacije. Tehnologija Dry Handling medtem zagotavlja 
čvrste bloke v osrednjem in ramenskem delu pnevmatike, ki zmanjšujejo deformacijo pri zahtevnih manevrih. Glede na 
prejšnjo generacijo to pomeni za 5 % boljše lastnosti pri zaviranju na suhi podlagi. Obenem je nova celoletna pnevmatika 
ohranila izjemno odpornost proti akvaplaningu, s katero se je ponašala že pnevmatika prejšnje generacije. Zaslugo za to 
ima Goodyearova tehnologija Aqua Control, ki z uporabo globokih in širokih kanalov izboljšuje razprševanje vode.
65 novih dimenzij pnevmatike Vector 4Seasons Gen-3 bo postopoma uvedenih v letu 2020, preostale pa bodo sledile v 
naslednjih dveh letih. Novo Goodyearovo celoletno pnevmatiko so že odobrili številni avtomobilski proizvajalci. 

Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 

Sonax Air Aid probiotic

NOVOSTI
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Pri podjetju Sonax predstavljajo inovativno čistilo za klimo v vozilu, pri katerem probiotični mikroorganizmi preventivno 
očistijo prezračevalni sistem in ustvarijo mikrofloro brez vonja. Probiotične kulture dolgoročno odstranijo neprijetne 
vonjave, in to brez bakterijske dezinfekcije. Biocidna antibakterijska sredstva s površine sicer odstranijo 99 % bakterij, toda 
preostali del bakterij se v zelo kratkem času ponovno razmnoži. Po uporabi tovrstnih sredstev se tako stanje hitro povrne 
ali celo poslabša in potrebna je ponovna dezinfekcija. Prav tako pri uporabi vključujejo določena tveganja, medtem ko so 
probiotične kulture neškodljive za človeka, živali in naravo. Sonaxov Air Aid probiotic, ki je na voljo v vonju češnje, limone 
in oceana, je edini tovrstni izdelek, ki zagotavlja dolgotrajno zaščito, ki jo dosežemo z le dvema uporabama na leto.

www.ecot.si

REVOLUCIJA
NAMESTO DEZINFEKCIJE!

10 minut  
uporabe

= 
zaščita za do 

6 mesecev

Pred:  
Neprijetne vonjave

zaradi kontaminacije
 

Potem:  
Klimatska naprava z  
mikrofloro brez vonja Higiena zraka  

z mikrobakterijskim 
učinkom

SONAX ČISTILO ZA KLIMO V VOZILU AIR AID PROBIOTIK
Sonax čistilo za klimo ne deluje na osnovi dezinfekcije, ampak v prezračevalnem sistemu
vašega vozila poskrbi za mikrofloro brez vonja s pomočjo nanosa dobrih bakterij.
Sčasoma dobre bakterije prevladajo nad slabimi, zaradi tega izginejo tudi neprijetne vonjave.

✔ Odstrani neprijetne vonjave in zagotavlja dolgotrajno higieno zraka
✔ Lahko se uporablja kot preventiva tudi v novih vozilih
✔	 Enostavna in hitra uporaba za klimatske naprave in prezračevalne sisteme



Po limuzinskemu A6 je elektrifikacija doletela še njegovega brata, Audijevega največjega karavana, po novem znanega 
pod oznako A6 Avant 55 TFSI e quattro. Priključno-hibridni sistem združuje 2,0-litrskega bencinarja z električnim 
motorjem, ki skupaj razvijata 362 KM in 500 Nm navora, ki se na cesto prenašajo preko 7-stopenjskega avtomatika in 
štirikolesnega pogona quattro. Model bo zmožen zgolj na elektriko prevoziti 51 kilometrov, kar pomeni, da je v domači 
Nemčiji upravičen do 50-odstotnega znižanja davka na avtomobile. Šestica s podaljšanim zadkom kljub vpeljavi litij-
ionske baterije razvaja s 405 litri prtljažnega prostora, prav tako pa so jo pri Audiju že serijsko opremili z vizualnim 
paketom S line, z Matrix LED žarometi, s športnim vzmetenjem in sedeži ter z digitalnim kokpitom. Takšen dinamično  
naravnan paket z zelenim pridihom bo stal (vsaj) 71.940 evrov.

Audi A6 Avant TFSI e quattro

Mazda 100th Anniversary Special Edition

Pri Mazdi praznujejo okroglih 100 let od ustanovitve, kar obeležujejo s posebno izdajo svojih modelov Mazda2, Mazda3, 
Mazda6, CX-3, CX-30, CX-5, CX-8, MX-5 in RF, ki je v prvi vrsti namenjena dolgoletnim ljubitelje znamke. Vozila prevzemajo 
zanimivo dvobarvno kombinacijo bele in burgundsko rdeče, ki je simbol Mazdinega prvega osebnega avtomobila, 
mičnega mini kupeja R360, ki ga je javnost uzrla leta 1960. Poleg tega so opremljena z unikatnim logotipom, ki krasi 
zunanjost in notranjost modelov. Potiske in značke emblema najdemo na prednjemu odbijaču, platiščih, naslonih za 
glavo, preprogah in ključu. Pri proizvajalcu so ob pomembnem mejniku povedali, da si bodo tudi v prihodnjih 100 letih 
prizadevali za obogatitev življenj svojih strank in spoštovanje japonske dediščine, ki jih vodi že od nekdaj.

NOVOSTI

Najnovejšo inkarnacijo dvovratne inačice serije 4 inženirji trenutno izpopolnjujejo in vnašajo zadnje popravke testnih 
voznikov, ki zakamufliran prototip vozijo okrog znamkinega raziskovalnega centra v Münchnu. Po besedah Bavarcev bodo 
z novim produktom definirali pojem športnega voznega užitka v srednjem premijskem razredu, kar bo najbolj očitno pri 
kralju modelne družine z oznako M440i xDrive Coupe. Poganjal ga bo zloben šestvaljnik s 374 konjskimi močmi, ki bo 
deloval v skladu z 8-stopenjskim avtomatikom in vsekolesnim pogonom. Motor bo opremljen tudi z 48-voltno blago 
hibridno tehnologijo, ki dostavlja dodatnih 11 KM in hkrati pripomore k manjši porabi goriva. Modelna inačica M se bo 
od bolj plebejskih kupejevskih štiric razlikovala še po optimizirani šasiji, športnem diferencialu in zavorah, ki naj bi skupaj 
dostavljali skrajno agilnost in preciznost. Manjkali ne bodo tudi unikatni stilni poudarki za izjemno vpadljiv videz na cesti.

BMW M440i xDrive Coupe

Znamka Alpine se je na avtomobilsko sceno vrnila leta 2017 z modelom A110, ki je naznanil željo postati pomemben 
igralec v segmentu dvosedežnih športnih kupejev. S prelepo silhueto, z izklesanim telescem in z dvema paroma okroglih 
žarometov je prepričal mnogo oboževalcev, ki bodo veseli nove različice z oznako Légende GT. Ekskluzivna izdaja bo 
omejena na 400 primerkov, krasili pa jo bodo posebni vizualni poudarki, ki ustvarjajo sofisticirano estetiko. Kupci bodo 
lahko izbirali med srebrno, modro in črno karoserijo, ki jo nadgrajujejo zlati napisi in 18-palčna platišča v enakem odtenku. 
Znotraj pa jih bo pričakalo rjavo usnje, v katero so odeti sedeži in vratni paneli. Francozi so dizajn kabine zaključili z rjavimi 
šivi in s karbonskim elementom, ki se nahaja nad digitalnimi merilniki. 

Alpine A110 Légende GT
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Kolekcija modnih dodatkov Maybach

Ekskluzivni materiali, prvovrstno rokodelstvo 
in vizualna privlačnost opredeljujejo novo 
kolekcijo modnih dodatkov s podpisom 
Maybacha, ki je namenjena klienteli z 
globokimi žepi. V prvi vrsti gre za vrhunske 
usnjene izdelke, kot so raznolike potovalke 
in nahrbtniki, prestižne ženske torbice 
in moške aktovke ter elegantni pasovi in 
ovitki za telefon, ki stilu postavijo piko na i. 
Poleg tega luksuz na koži zagotavlja linija 
polo majic, jaken ter šalov iz kašmirja in 
odej z emblemom Maybach. Oblačilom 
in modnim dodatkom se pridružujejo 
sončna in korekcijska očala s kovinskimi in 
z lesenimi elementi, ki so tokrat namenjena 
zgolj nežnejšemu spolu.
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VOZNIKOVI MODNI DODATKI

OGLAS
givenchy

Kolekcija oblačil in obutve Puma Porsche Legacy

Letošnjega marca razkrita ultimativna različica nove 
devetstoenajstice, zloglasni Turbo S, je oblikovalce Pume 
spodbudila, da ponovno združijo moči s Porschejem in 
skupaj ustvarijo ekskluzivno kolekcijo za ljubitelje nemškega 
proizvajalca športnih vozil. Ključni kos predstavlja lahka 
prehodna jakna s potiskom »turbo«, za katero bo treba 
odšteti 180 evrov. Linijo Porsche Legacy, ki se poklanja 
znamkini dediščini turbopolnjenih motorjev, dopolnjujejo 
številni drugi kosi (jopa, pulover, kapa, majice, hlače, 
nahrbtnik, torba, superge), ki jih povezuje barvna zasnova 
črne, sive in bele, ki jo krasijo detajli rumene. 

Časomera TAG Heuer Ayrton Senna

Fani Ayrtona Senne, ljubitelji Formule 1 in navdušenci 
nad urami, bodo veseli dveh posebnih izdaj izpod rok 
švicarskega urarja TAG Heuer, ki izražata občudovanje 
do slavnega voznika. Kljub temu da je preteklo že 26 
let od njegove smrti, ta namreč še vedno ohranja 
izjemen vpliv na svet motošporta. Atraktivna časomera 
slavita ambicioznega in neustrašnega Senno z 
vključevanjem oblikovnih elementov njegovega 
najljubšega sloga ur ter seveda ljubezni do njegove 
domače dežele Brazilije. Različica s črnim usnjenim 
kot tudi s srebrnim jeklenim paščkom bo ohranila 
ekskluzivnost z omejeno proizvodnjo 65 enot.

14  Avto+šport
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ZELENI
luksuz

Polestar Precept

Najnovejši koncept izpod rok Polestarja izkazuje minimalistični atleticizem, a še 
bolj kot mikavno zunanje oblikovanje je pomenljiv inovativni koncept interierja, 
kjer v ospredje stopajo napredna tehnologija in trajnostni materiali, s katerimi 
želijo Švedi minimalizirati svoj vpliv na okolje.
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znatnemu prihranku teže, prav 
tako pa zmanjšajo vibracije 
za 250 odstotkov in delujejo 
boljše v primeru morebitnega 
trka. Poslovili so se od usnja in 
ustvarili vegansko notranjost, kjer 
so prevleke za sedeže narejene 
iz povsem recikliranih plastenk, 
iz katerih so napletli tudi tekstil 
za streho. Preproge so medtem 
narejene iz starih ribiških mrež, 
odpadno pluto iz vinske industrije 
pa so inovativno pretvorili v vinil, 
ki gradi naslanjače sedežev in 
naslone za glavo. Ti elementi 
skupaj s tehnološko napredno 
digitalizacijo na novo definirajo 
koncept razkošne kabine, ki 
presega klasično zvezo usnja, lesa 
in kroma.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Svojo samostojno pot je 
znamka Polestar začela 
leta 2017, ko se je odcepila 
od Volva in razkrila svoj prvi 

model, nabildani hibrid Polestar 1, 
ki razvija 600 konjskih moči in 1.000 
Nm navora, ob tem pa nudi kar 
150 km brezemisijskega dosega. V 
preteklem letu so Švedi predstavili 
nov produkt, kompaktno limuzino 
Polestar 2, ki bo ob lansiranju 
postala največji tekmec Teslinemu 

popularnemu Modelu 3. Ob tem 
so napovedali, da bo tretji model 
znamke, ki želi množicam približati 
elektrificirano zmogljivost, SUV z 
aerodinamično silhueto. A namesto 
tega so nam pri Polestarju servirali z 
vizijo luksuznega grand tourerja, ki 
po besedah proizvajalca nakazuje 
na njihovo bodoče oblikovanje. 
In ker bo 100% električar služil kot 
vodilo, so ga prilično poimenovali 
Precept. Štirivratni koncept ohranja 

prepoznavno vizualno identiteto 
z minimalističnimi linijami in 
značilnim svetlobnim podpisom, 
toda temu receptu dodaja še večjo 
zavezanost k trajnosti. Interier je 
tako tipično skandinavsko izčiščen 
in odet v alternativne materiale, a 
pri principu modernega luksuza z 
ekološko noto so naredili še korak 
naprej. Mnoge plastične dele so 
zamenjali z naprednimi naravnimi 
kompoziti, ki pripomorejo k 
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koncept ohranja 
prepoznavno 

vizualno identiteto 
z minimalističnimi 

linijami in značilnim 
svetlobnim 
podpisom.



ABSOLUTEN
PRVAK

Koenigsegg Jesko Absolut

Švedski proizvajalec eksotike na štirih kolesih se je ravnokar zavezal, da nikdar 
ne bo ustvaril še hitrejšega serijskega cestnega avtomobila. Zakaj? Ker nikakor 
ne želi zasenčiti svojega novega modela Jesko Absolut, ki bo tako za vekomaj ostal 
absoluten prvak Koenigsegga.
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Radikalne aero sposobnosti si zaslužijo radikalno moč, zato je Absolut 
podedoval bratov pogonski sklop, turbopolnjeni V8, ki z gorivom E85 

generira skoraj nepredstavljivih 1.600 konjev in 1.000 Nm navora. 
Beštija z oznako Jesko je svetovni debi doživela 

na lanskem ženevskem avtosalonu, kjer je 
obiskovalce šokirala s kričečim dizajnom, 
kateremu kraljuje velikansko zadnje krilo. 

In glede na to, da gre za poklon očetu ustanovitelja 
skandinavske manufakture superavtomobilov, si lahko 
predstavljate, da presežka ne predstavlja zgolj njegova 
podoba, ampak tudi srce, ki bije pod pokrovom.
A Christian se je odločil, da letos svojega roditelja 
počasti z novo izpeljanko vozila, ki bo naziv najhitrejšega 
Koenigsegga zadržal za vse čase. Po njegovih besedah 

je Jesko Absolut »kopenska raketa, odločena, da bo 
dosegla nazaslišane hitrosti z rekordnim tempom«. To bi 
sicer lahko rekli tudi za njegovega predhodnika, vendar 
je ta bolj fokusiran na dominacijo dirkališč, medtem ko 
se želi novinec uveljaviti tudi kot vsakodnevno uporabni 
superavto. Prav zato so mu odstranili dramatično krilo 
in ga nadomestili z aerodinamičnima plavutma, s čimer 
so dosegli večjo eleganco, prav tako pa zmanjšali zračni 
upor in zagotovili stabilnost pri odštekanih hitrostih. V 
zasledovanju ključnega cilja vrhunske aerodinamičnosti 
so prav tako podaljšali zadek, namestili pokrita zadnja 

“
po besedah vodje butične manufakture christiana von 

koenigsegga je Jesko Absolut »kopenska raketa, odločena, da bo 
dosegla nazaslišane hitrosti z rekordnim tempom«.
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oglas 
diesel

dosegel magično razmerje med težo in močjo. Po 
njegovih stopinjah stopa novi Jesko, ki tudi s polnim 
tankom goriva, z dvema potnikoma in z njuno 
prtljago osvaja to razmerje, s čimer postavlja nova 
merila za povsem homologirana športna vozila.
Toda glede na to, da je vzmetenje malce mehkejše 
kot pri dirkaško osredotočenemu Jesku in da 
je lastniku na voljo tudi prtljažni prostor, so pri 
Koenigseggu prepričani, da se Absolut uveljavlja 
kot povsem udoben premagovalec razdalj in novi 
kralj mestnih ulic.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

platišča in umaknili zračne reže pod prednjimi svetili. 
S temi ukrepi so dosegli izredno nizek koeficient 
upora 0.278 Cd, s čimer je maksimalno reducirana 
turbulenca okrog Jesko Absoluta, ko ta pospešuje 
do rdeče cone.
Radikalne aero sposobnosti si zaslužijo radikalno moč, 
zato je Absolut podedoval bratov pogonski sklop, 
turbopolnjeni V8, ki z gorivom E85 generira skoraj 
nepredstavljivih 1.600 konjev in 1.000 Nm navora. 
Motor je povezan z 9-stopenjskim menjalnikom, ki 
so ga razvili v hiši in za katerega obljubljajo svetlobno 
hitro prestavljanje. Kot rečeno, je Absolut najhitrejši 
predstavnik znamke, a do kam točno bo vlekel, niso 
hoteli razkriti, le skrivnostno so namignili, da bo že 
čas povedal svoje.
Koenigseggov revolucionarni model One:1 iz leta 
2014 je bil prvi serijski avtomobil na planetu, ki je 
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Španski
TEMPER    AMENT

Tudi Španci ga imajo; svoj superavtomobil namreč. Temperamentno Carmen so 
lani razkazali na največjem dogodku avtomobilske industrije, na ženevskem 

avtosalonu, sedaj pa s ponosom predstavljajo njeno zlobnejšo sestro, ki bo na 
račun golega karbonskega telesca, kateremu krasen kontrast predstavljajo 

bakreni poudarki, zahtevala pozornost, kjerkoli se pojavi.

Hispano Suiza Carmen Boulogne



Hispano Suiza je ime butičnega proizvajalca 
iz Barcelone, ki je še pred 1. svetovno vojno 
izdeloval luksuzne avtomobile in letalske 
motorje, novi lastniki pa želijo sedaj nekdaj 

slovito špansko znamko oživiti kot stvaritelja atraktivnih 
električnih superavtov. Njihov prvi produkt z oznako 
Carmen obeta veliko, še več potenciala pa kaže njena 
nova športna interpretacija Boulogne, ki je osredotočena 
na nadvladovanje dirkaških stez. Evolucija je elegantno 
srebrno karoserijo zamenjala za vpadljiv razkrit karbon, 
ki so ga kombinirali z bakrenimi elementi. S karbonskimi 
modifikacijami so po eni strani nakazali široke 

možnosti personalizacije, ki bo na voljo petim kupcem, 
pripravljenim odšteti 1,65 milijončka, po drugi strani 
pa so prihranili 60 kilogramov, kar predstavlja osnovo 
za nadgradnjo zmogljivosti. Prav tako so optimizirali 
vzmetenje in delovanje električnih motorjev, ki sedaj 
razpolagajo s 1.110 konji (+ 95 KM), ki Carmen Boulogne 
do 100 km/h potisnejo v 2,6 sekunde. Španska zver bo po 
novem pospeševala, vse dokler števci ne bodo pokazali 
številke 290 km/h (+ 40 km/h), in ob tem svojega lastnika 
razveseljevala v objemu usnja in alkantare.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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VLADAR
DIRKALIŠC
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Okroglo deseto sezono svojega dirkaškega programa so pri Mercedes-AMG-ju 
obeležili z dodelano različico svojega tekmovalca v kategoriji GT4, s katerimi 
bodo lahko spretnosti dokazovali nadobudni dirkači z debelimi denarnicami.

Mercedes-AMG GT4

irkaška serija GT4 je bila na stari celini uvedena pred 13 leti, ko ji je FIA prižgala zeleno luč. Ker mašinerija ni 
bila tako svetlobno hitra kot tudi ne tako kapitalno zahtevna kot pri bolj profesionalnih serijah GT2 in GT3, se 
je izkazala za zelo uspešno. GT4 verzije svojih vozil so od tedaj ustvarili pri Fordu, Chevroletu, Porscheju, BMW-
ju, Aston Martinu, Jaguarju in McLarnu. Med homologiranimi bolidi, s katerimi upravljajo amaterji z vozniško 

žilico in goro denarja, najdemo tudi divjega AMG GT-ja brez cestnega dovoljenja, ki se je tekom dveh sezon dokazal kot 
osvajajoč konkurent; izmed 363 dirk je privozil 137 zmagovalnih podijev, pri čemer so njegovi upravljalci 151-krat stali na 
najvišji stopnički. V Affalterbachu so zdaj posodobili svojega dirkača, ki je pripravljen, da napade najbolj slavna dirkališča. 
AMG GT4 z letnico 2020 je kot svoj hardcore brat GT3 prejel oblikovni facelift z novim svetlobnim podpisom, ki se mu 
pridružujejo mnoge tehnične optimizacije za povečevanje zmogljivosti. Največji korak naprej so naredili na področju 
hlajenja, kar omogoča znatno zmanjšano obrabo zavor, ki so med dirkami skrajno obremenjene. Zaradi izboljšanega 
dovoda zraka in novega karbonskega izpuha lažje diha tudi 4,0-litrski biturbo osemvaljnik, ki svojo premoč dokazuje 
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oglas
s bikes

z uigranim delovanjem 476 ponijev. 
Razvoj se nadaljnje nanaša na izredno 
visoke varnostne standarde, na račun 
katerih je AMG GT4 izstopal že od samega 
začetka, saj voznikom različnih stopenj 
usposobljenosti omogoča, da po hitrem 
postopku pridobijo zaupanje v vozilo.
Garancija precizne vodljivosti, takojšnjega 
odziva, razburljive vožnje in prijaznosti 
servisiranja, je ustvarjalcem doslej 
prislužila več kot 120 naročil z vsega sveta 
in ni dvoma, da se bo uspeh modela AMG 
GT4 nadaljeval tudi v prihodnje.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

ZLOŽLJIVO 
ELEKTRIČNO 
KOLO
S-BIKES Smart 01
za 999 EUR

Od trenutka, ko se boste usedli na S-BIKE, 
vam bo jasno, da česa takega še niste občutili. 
Električno kolo S-BIKES Smart 01 vam bo za 
vedno spremenilo pogled na kolesarjenje. 
Potovanja bodo po zaslugi kolesa S-BIKES dobila 
novo razsežnost in še tako oddaljeni kraji bodo 
za vas postali lahko dosegljivi. S-BIKES odlikuje 
izjemno lahko aluminijasto ohišje. Celotno 
električno kolo tako z baterijo in vso opremo 
tehta manj kot 22 kg. Po zaslugi zmogljive 
baterije priznanega proizvajalca Samsung vam 
S-BIKES pomaga pri vaši vožnji do kar 65 km 
daleč v ECO načinu s samo enim polnjenjem. 
Polnjenje je enostavno. Poteka preko običajne 
hišne električne vtičnice. Baterijo pa je mogoče 
vzeti tudi iz kolesa in jo polniti ločeno. Dodatno 
uporabnost kolesa omogoča serijsko vgrajena 
vtičnica USB, ki omogoča polnjenje električnih 
naprav, kot so mobilni telefoni, navigacijske 
naprave ali prenosni računalniki. Električno kolo 
S-BIKES omogoča 5 različnih režimov delovanja. 
Od športnega programa za hiter doseg najvišje 
hitrosti, do ECO programa s podaljšanim 
dosegom.

Generalni zastopnik za Slovenijo: Špan d.o.o., Tržaška 547, 1351 Brezovica pri Ljubljani | www.span.si
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Stimulacija
čutov

Lexus LC Convertible

Pri Lexusu so si zadali nič kaj skromen cilj: kreirati najlepši kabriolet, ki ga je 
publika kdajkoli uzrla. Resda imajo vsake oči svojega malarja, a lahko bi rekli, da 
so bili japonski oblikovalci nič kaj lahki nalogi kos.
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Podaljšek Toyote, znan kot 
Lexus, svoj luksuzni značaj 
zagotovo najbolje izkazuje 
v zastavonoši prodajne 

palete z imenom LC. Poleg kupeja 
želi vznemirljivo vozno izkušnjo 
dostaviti tudi novi kabrio, ki je prav 
tako osupljiv z dvignjeno kot tudi 
s spuščeno streho, ko je na ogled 
razkošna kabina, odeta v najboljše 
materiale.
Kar precej kabrioletov na trgu se 
sooča z enako težavo: brez strehe 
izgledajo krasno, medtem ko ob 
njenem dvigu povsem izgubijo svojo 
eleganco. In da se to ne bi dogodilo 
tudi pri njihovemu novemu izdelku, 
so Lexusove glavce dolgo tuhtale, 
kako bi kupeju LC odrezale streho, ne 
da bi oškodovale seksi strešno linijo, 
ki predstavlja enega od največjih 
čarov modela. Želeno silhueto jim 
je uspelo ohraniti z implementacijo 
mehke strehe, ki se perfektno razteza 
proti zadku vozila. Profil je res čudovit, 
saj so se izognili mnogokrat videni 
ostri prekinitvi linije in namesto 
tega dizajn zaključili z dinamičnim 
strešnim spojlerjem. Svojo genialnost 
je pokazal tudi inženirski del ekipe, ki 
je naštudiral, da se streha zloži izredno 
kompaktno in tako prtljažniku ne 
odžira preveč prostora. Da bi zagotovili 
dolgo življenjsko dobo strešnega 
mehanizma in omogočili tiho kabino, 
so premišljeno zasnovan element, 
ki se spusti in dvigne v 15 sekundah 
do hitrosti 50 km/h, rigorozno testirali 
tudi v zmrzljivih pogojih in ugotovili, 
da se najmanjše težave pojavijo šele 
pri 18 tisoč ciklih uporabe.
Naslednji vrhunec kabrioleta LC 
predstavlja fuzija eksterierja in 
interierja, kar so dosegli s pravo 
barvno koordinacijo kabine, 
strehe in karoserije. Posebna izdaja 
modela, razkazana na promocijskih 
fotografijah, se ponaša s telescem v 
kraljevo modri, ki se elegantno steka 
v kabino, kjer razblinja prefinjeno 
prešito belo usnje. Videz finalizira 
streha v enakem odtenku, s čimer je 
ta primerek popoln za križarjenje po 
obalni magistrali ali luksuzni marini. 
Nam je kombinacija, da dol padeš, 

a kupci si bodo streho lahko omislili tudi 
v črni ali bež, jo sparirali z želeno barvo 
zunanjosti in tako izrazili svoj individualni 
stil.
Ob spuščeni strehi bo najbolje do izraza 
prišel znamkin prosto dihajoči 5,0-litrski 
osemvaljnik, saj bo takrat poleg vetra v 
laseh v zraku tudi senzualna simfonija, ki jo 
ustvarja 471 razigranih kopitarjev.
Pri Lexusu so sicer prvič eksperimentirali z 
avtomobilom z mehko streho, a so kljub 
temu že v prvo žebljico zadeli na glavico 
in tako moramo priznati, da končni izdelek 
izraža lepoto, ki stimulira čute.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Vrhunec kabrioleta LC predstavlja fuzija eksterierja in interierja, kar so dosegli s pravo barvno koordinacijo 
kabine, strehe in karoserije. Posebna izdaja modela, razkazana na fotografijah, se ponaša s telescem v 

kraljevo modri, ki se elegantno steka v kabino, kjer razblinja prefinjeno prešito belo usnje. 
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Objekt 
pozelenja

Automobili Pininfarina Battista Anniversario

Za klientelo, ki išče ultimativni avtomobil za postavljanje pred svojimi 
multimilijonarskimi kolegi, so v italijanski oblikovalski hiši Pininfarina kreirali 
električni hyper GT Battista, ki razpolaga s celo več moči kot Bugattijev Chiron. A 
ker tudi to ni dovolj za postavitev ekstremne cene 2,6 milijona evrov, sedaj pred 
nami v vsej svoji slavi stoji njegova nadgradnja, različica Anniversario, ki bo 
zaživela v zgolj petih primerkih.



oglas 
fuji
nov
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V 
manufakturi Automobili 
Pininfarina se ne hecajo. Točno 
vedo, kdo je njihova ciljna 
publika in za njih z največjim 

veseljem raziskujejo meje mogočega ter 
ustvarjajo poželjive cestne umetnine. 
Lansko leto so nas povsem odpihnili z 
razkritjem modela Battista, ki se kljub 
temu da ga poganja elektrika, pohvali z 
zavidljivim nazivom najbolj zmogljivega 
italijanskega avtomobila s cestnim 
dovoljenjem. Naznanili so, da bo v 
obvladovanju takšnega stroja lahko uživalo 
le 150 posameznikov z zelo globokimi žepi, 
a ker na svetu obstajajo tudi taki manijaki, ki 
so pripravljeni odšteti celo bogastvo, da se 
le nikoli ne bi srečali z enakim vozilom, je tu 
nova, še bolj spektakularna inačica Battiste. 
V Torinu, kjer se nahaja štab Pininfarine, 
bodo namreč ročno izdelali le pet enot 
izpeljanke Anniversario, s čimer se bo ta 
uveljavila kot eden najbolj ekskluzivnih 
avtomobilov na našem planetu. Temu 
primerna je astronomska cena 2,6 milijona 
bruseljčanov. In kaj bodo kupci dobili za 
to? Vozilo brezmejne lepote. Vozilo, ki 
mu ni para. Vozilo, ki je nešteto več kot le 
prevozno sredstvo.
Battista Anniversario je za Italijane 
posebnega pomena, saj se poklanja 
90-letnici ustanovitve oblikovalske hiše in 
zato nosi unikatna oblačilca, ki so jih mojstri 
ročno nanašali več tednov, da bi dosegli 
želen izgled. Z brezčasno elegantnim 
stilom so kombinirane aerodinamične 
izboljšave, ki jih prinaša razburljivi paket 
Furiosa. Gre za modificirano krilo ter 
revidiran prednji splitter, stranske pragove 
in difuzor v zaključku modrega karbona 
z belim poudarkom, ki s skupnimi močmi 
skrbijo za zajetno količino podtlaka in 
večjo stabilnost v ovinkih. Ko to združimo 
s shujševalnim režimom, ki je eliminiral 
10 kilogramov in hkrati uvedel atraktivna 
aluminijasta platišča v velikosti 21-palcev 
ter zmogljivostne gume, se končna hitrost 
dvigne na vrtoglavih 350 km/h. Tedaj bodo 
srečni lastniki resnično spoznali surovo moč 
štirih električnih motorjev s 1.900 vranci, 
na račun katerih se superlativni Battista 
Anniversario iz ničle do 300 km/h izstreli 
v manj kot 12 sekundah, kar je podobno 
bolidom najprestižnejšega športa na svetu.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Toyota Yaris Cross

Pred fotografski objektiv je zapeljal nov član Toyotine SUV družine, ki je baziran 
na malčku Yarisu. A novi dvignjeni model s štirikolesnim pogonom in hibridno 
tehnologijo se po besedah stvariteljev kar precej razlikuje od brata ter očara s 
svojevrstno osebnostjo in z dinamičnim stilom.

42  Avto+šport Avto+šport  43  

Pri Toyoti so za evropski trg pripravili čisto 
novega kompaktnega križanca z oznako 
Yaris Cross, ki bi se sicer moral pokazati že 
marca na ženevskem avtosalonu, vendar je 

korona virus Japoncem prekrižal načrte. Toda nič ne 
de, saj je sedaj pred nami nov tekmovalec izredno 
priljubljenega segmenta B-SUV, s katerim si pri Toyoti 
z letno proizvodnjo 150.000 enot nadejajo doseči več 
kot 8-odstotni tržni delež.
Skratka, gre za povsem evropski avtomobil, ki je 
zarisan in bo grajen na stari celini in namenjen le 
njenim prebivalcem. In ker življenje na urbanih 
območjih predstavlja vedno več izzivov, pri japonski 
znamki ugotavljajo, da si stranke želijo avtomobil, 
ki je prav tako praktičen kot vizualno všečen. Želijo 
si enostavno parkiranje in agilno manevriranje v 
mestnih ulicah, a hkrati cenijo visok sedalni položaj in 
preglednost, ki ga omogoča karoserijska oblika SUV-
ja. Da bi zadovoljili pričakovanja urbanih potrošnikov, 
so torej oblikovalci in inženirji delali po navodilih 
recepta za kompaktni SUV, ki je obenem ekološko 
ozaveščen in varnostno napreden.
Osnovo je predstavljala platforma GA-B, ki jo je 
lansko leto uvedla bistveno bolj simpatična 4. 
generacija mestnega sopotnika Yarisa. V francoskem 
oblikovalskem studiu so tokrat poleg vizualne 
privlačnosti v ospredje postavili praktičnost vozila, 
zavitega v kompaktno embalažo. To značilnost so 
izpostavili z visoko držo kot tudi s kvadratastimi 
blatniki in s stranskimi zaščitnimi oblogami. A že na 
prvi pogled je Yaris Cross prepoznaven kot član SUV 
klana Toyota, še posebej njegov zadek, ki v spomin 
kliče prodajno uspešnico RAV4.
Kot je bilo za pričakovati, so pri Toyoti svoje obširno 
znanje na področju hibridnih vozil implementirali 
tudi na novinca, ki bo uporabljal najnovejši hibridni 
sistem z 1,5-litrskim tricilindrskim bencinarjem. Ta 
razvija 114 konjskih moči, ki se na cesto prenašajo 
preko vseh štirih koles. In ravno ta kombinacija je 
ena od največjih prednosti modela Yaris Cross, saj 
redki tekmeci nudijo možnost vsekolesnega pogona, 
medtem ko je kombinacija slednjega in hibridnega 
sklopa še ne videna v tem segmentu. In če so v deželi 
vzhajajočega sonca 4. iteracijo Yarisa pogumno 
označili za »najbolj varen kompakten avtomobil na 
svetu«, si lahko predstavljate, da so tudi njegovega 
visoko stoječega brata bogato opremili z raznolikimi 
aktivnimi in pasivnimi varnostnimi sistemi.
Novo izvedenko Yarisa z SUV kvalifikacijami in s 
hibridno tehnologijo, ki bi jo lahko oklicali tudi za 
mini RAV4, bodo proizvajali v Evropi, kjer jo bomo 
lahko na cestah zasledili od prihodnjega leta dalje.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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TEMAČNA
DUŠA

Aston Martinov personalizacijski oddelek Q, 
odgovoren za najbolj posebne primerke, ki 
zapeljejo iz tovarne v angleškem Gaydonu, 
je v svoje roke vzel znamkinega športnega 

terenca DBX in iz njega ustvaril unikatnega 
lepotca, perfektnega za kakšnega arabskega 

naftnega mogotca ali ruskega oligarha.

Aston Martin DBX by Q
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Paleto personalizacijskih modifikacij so pričeli s posebnim mat 
sivim odtenkom zunanjosti, s katerim so sparili karbonski nakit in 

gromozanska črna platišča v velikosti 22 palcev.

Oboževalci prestižnega Aston Martina so 
morali izredno dolgo čakati na občudovanje 
proizvajalčevega prvega SUV-ja, ki je luč 
sveta ugledal natanko 106 let po ustanovitvi 

britanskega podjetja. A ob debiju DBX-a se prav nihče 
ni pritoževal, saj je oblikovalska ekipa pod taktirko vodje 
Mareka Reichmana delo opravila z odliko. V segment 
športnih terencev jim je uspelo vnesti pridih elegance, 
ki ga tradicionalno ni videti. Filozofijo dizajna svojih 
prefinjenih nizko sedečih športnikov so brez težav 
prenesli na povsem drugačno karoserijsko obliko in s tem 
ustvarili brezkompromisni SUV, ki se poleg fantastičnega 
izgleda ponaša z značilno športno zmogljivostjo in off-
road vsestranskostjo.
A ker se da vsako stvar še izboljšati, si je divizija Q zadala 
nalogo, DBX-u vdahniti edinstveno temačno dušo. To so 
naredili s pomočjo palete personalizacijskih možnosti, 
začenši s posebnim mat sivim odtenkom zunanjosti, s 
katerim so sparili karbonski nakit in gromozanska črna 
platišča v velikosti 22 palcev. Toda glavna revolucija se 
je zgodila v notranjosti vozila, kjer so Q-jevci predpisali 
obsežno karbonsko terapijo. Glavni estetski kos kabine 
tako predstavlja lebdeča konzola, narejena iz 280 
individualnih plasti ogljikovih vlaken, ki so jih obdelovali 
102 uri, nato pa precizno ročno nanesli, da so dosegli ta 
osupljiv efekt. Enak pristop so ubrali tudi pri oblogah vrat, 
medtem ko so na tla prtljažnika položili obširen kos tega 

kompozitnega materiala v vzorcu ribje kosti. Temačno 
umetniško delo zaključuje zajeten kos okrasnega 
aluminija, ki objema osrednji zaslon in se čudovito sklada 
s prvovrstnim črnim usnjem.
Z malce agresivnim in s povsem samozavestnim 
primerkom DBX-a so želeli pri Aston Martinu dokazati, da 
lahko prav vsaki stranki kreirajo ekskluzivno vozilo in tako 

uresničijo njihove avtomobilistične sanje. A glede na to, 
da že osnovni DBX stane skoraj 200 tisoč evrov, bodo ti 
kupci za aktiviranje uslug oddelka Q morali imeti precej 
impresiven bančni račun.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Ker se da vsako 
stvar še izboljšati, si 

je divizija Q zadala 
nalogo, DBX-u 

vdahniti edinstveno 
temačno dušo. 
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Audi A3 Sedan

Nedavno so pri znamki 
štirih krogov posodobili 

svojega tekmovalca 
v segmentu premium 

kompaktnih vozil, 
hatchbacka A3, ki je 

uvedel športen dizajn, 
kabino z ekološko noto 
in tehnologijo iz višjih 

razredov. Zdaj je pod nož 
šel še drugi član modelne 
družine, limuzinski A3, ki 
predstavlja mnogo bolj 
elegantno alternativo.

Avto+šport  49  

Po dveh uspešnih generacijah 
hečbeka linije A3 so se Nemci 
odločili, da iz njega izpeljejo 
kompaktno štirivratno 

limuzino. S tem se je pričela pisati 
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zgodba A3 Sedana, ki je v novi preobleki zrasel v vse dimenzije, kar bodo cenili predvsem potniki z dolgimi vratovi in 
nogami. Model je prejel posodobljene elemente Sportbacka od A do Ž, torej bolj zašiljena svetila, večje zračne reže, 
impozantnejšo masko in izrazitejšo stransko linijo, vendar je končni rezultat vseeno malce drugačen. Ker je v primerjavi 
z originalom 15 centimetrov daljši, vse skupaj izpade mnogo bolj elegantno. Pod šik telescem se skriva dodelano 
vzmetenje, za katerega pri Audiju obljubljajo, da zagotavlja vozno izkušnjo, ki je obenem dinamična in udobna.
Nadgrajeni so tudi možgančki, ki si jih A3 Sedan sposoja od prestižnejših bratov. Sem že serijsko spadajo digitalni kokpit, 
nova generacija multimedijskega sistema ter mnogokatera varnostno-asistenčna pomagala.
Drugo generacijo kompaktne limuzine iz Ingolstadta bo poganjal 148-konjski motor; lahko bo šlo za 2,0-litrski dizel ali 
1,5-litrski bencinar, za katerega bo na evropskih trgih (identično kot za Sportbacka) treba odšteti 30 tisočakov.

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

Zmogljiv zoom, kvaliteta in 
hitrost v kompaktnem ohišju
• ZEISS® Vario-Sonnar T* 24-200mm F2.8-F4.5 objektiv

•  Najhitrejše samodejno ostrenje na svetu*:  315 točkovno  
samodejno ostrenja s faznim zaznavanjem AF in ostrenje oči

•  CMOS senzor Exmor RS™ tipa 1.0 ločljivosti 20,1 milijona slikovnih  
pik s čipom DRAM

•  4K s prikazom vseh slikovnih pik, HLG snemanje,  
super počasni posnetki

•  Nagibni LCD monitor in zaslon na dotik z možnostjo sprožilca

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

NAJBOLJŠI SUPER ZOOM 
KOMPAKTNI FOTOAPARAT
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Avto+šport  53  52  Avto+šport

POSAST
IZ

JAPONSKE

Pri Hondi navdušujejo z najbolj odpuljeno verzijo svojega vročega hatchbacka Civic 
Type R, ki je prejel izredno lahke komponente, oskubljeno dirkaško notranjost, 
izboljšane vozne karakteristike in v oči bodeč stil.

Honda Civic Type R Limited Edition
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Drzna barvna zasnova priča o Hondini športni dediščini in 
predstavlja precej zanimivo izbiro v segmentu hot-hatchev.

Ljubitelji vroče pločevine dobro vedo, kaj označuje 
ime  Type R; a za vse tiste, ki ne dihajo avtomobilizma, 
naj razložimo, da z njo pri Hondi opremijo zgolj 
svoje najbolj vozniško osredotočene produkte, 

ki se pohvalijo z minimalizirano težo in maksimiziranim 
zmogljivostnim potencialom. Najbolj znan Type R je 
zagotov hatchback Civic, kateremu so dirkaško dušo 
vcepili pred več kot dvema desetletjema. Ta je še 
potencirana v novi iteraciji japonske pošasti, ki sliši na 

ime Limited Edition. V skladu s tradicijo gre za izjemno 
kričečo avtomobilsko kreacijo, ki na cesti zagotovo ne 
bo ostala neopažena. Njen ekstrovertiran značaj odlično 
razkazuje sveže namešan odtenek rumene, ki se druži 
s kontrastnimi črnimi elementi – s streho, stranskimi 
ogledali, krilom, z obrobami stekel, odprtino na pokrovu 
motorja in difuzorjem. Ta drzna barvna zasnova priča o 
Hondini športni dediščini in predstavlja precej zanimivo 
izbiro v segmentu hot-hatchev.

Fokus najbolj purističnega Type R-a doslej je kakopak 
zmogljivost na dirkaški pisti. Oblikovalci in inženirji 
so trdo delali, da bi ustvarili najbolj dinamični hatch 
s prednjim pogonom. Utripajoče srce sicer ostaja 
2,0-litrska turbopolnjena enota, ki razvija 306 konjičev 
in 400 Nm navora, a to ne pomeni, da niso izvedli 
obširnih modifikacij. V prvem planu so bili shujševalni 
ukrepi v višini 47 kilogramov, ki se zunaj nanašajo na 
lažja 20-palčna platišča, obuta v pnevmatike Michelin 
Cup 2, oblikovane za brzinsko vožnjo na dirkališču. 
Spremenjeno delovanje blažilnikov optimizira to 
novo kombinacijo, medtem ko kalibracija volana 
ponuja največ nadzora in povratnih informacij.
Interier je v skladu z ekstremnim karakterjem vozila 
oskubljen klime in sistema infotainment, prav tako 
pa so opustili zvočno izolacijske materiale v strehi 
in armaturi. Vzdušje je športno naravnano z rdečimi 
školjkastimi sedeži in rdečim volanom v alkantari, ki 
dopolnjujejo temačno zasnovo.
Japonci so za evropsko tržišče namenili zgolj 100 vozil 
Type R Limited Edition, zato naj se fani razburljivih 
hečbekov hitro postavijo v vrsto.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Ducati Superleggera V4

Svet je bogatejši za najbolj zmogljivega in tehnološko naprednega Ducatija v 
zgodovini, ki je kot edini cestno-legalni motocikel v tolikšni meri zgrajen iz 

karbona. Gre za ekstremno različico vznemirljivega modela Panigale V4, ki bo na 
voljo le 500 najbolj strastnim in zvestim strankam proizvajalca dvokolesnih ikon.
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Nova kreacija 
izpod rok 

Italijanov, bazirana 
na razburljivem 

modelu 
Panigale V4, bo 
motociklističnim 
fanatikom kradla 

spanec.

V
sem je jasno, kaj pomeni Ducati v svetu 
motociklizma. In četudi jim v slovitem 
razredu MotoGP (še) ni uspelo premagati 
Honde in njihovega šampiona Marca 
Marqueza, ostajajo vodilno ime. Če 
vam rečemo, da pomislite na svoj 

sanjski motor, bodo misli v večini primerov zagotovo 
ušle k dirkaškemu Panigaleju, drznemu Monsterju ali 
retro Scramblerju. No, sedaj je tu nova kreacija izpod 
rok Italijanov, ki bo motociklističnim fanatikom kradla 
spanec.
Bazirana je na razburljivem modelu Panigale V4, ki je 
prvi serijsko proizveden Ducati s 4-valjnim agregatom, ki 
izhaja direktno iz dirkalnika MotoGP in je razvit v tesnem 
sodelovanju z dirkaškim oddelkom Ducati Corse. Ta je 
zaradi uporabljenega znanja in tehnologij tako najboljši 
mogoč približek prototipnemu dirkalniku MotoGP. 
Do sedaj. Ducati namreč odpira novo poglavje svoje 
zgodbe vrhunskih zmogljivosti in dramatičnih emocij, 
ki sliši na ime Superleggera V4. Gre za mojstrovino v 
smislu inženiringa, moči in dizajna, ki je najbolj dirkaško 
osredotočen produkt znamke z dovolilnico za vožnjo po 
običajnih cestah. Je edini tovrsten motocikel na planetu 
s celotno šasijo iz karbona, zaradi česar so dosegli 
redukcijo teže v višini 6,7 kilogramov. Razmerje med 
močjo in težo v dirkaški konfiguraciji znaša čudežnih 1,54 
KM/kg, s čimer postavlja nov rekord za serijska motorna 
kolesa. In ko že govorimo o moči, pod karbonsko kožo 
se skriva motor Desmosedici Stradale R, ki je zdaj še 

lažji in zmogljivejši. Iz prostornine 
998 cm3  iztisne 231 konjičkov, če ga 
opremite z Akrapovičevim titanskim 
izpuhom za uporabo na dirkališču. 
Za takšne avanture je Superleggera 
V4 opremljena s posebno kalibracijo 
motorja, do katere obetavni dirkači 

dostopajo preko zaslona »RaceGP«, 
ki ga je pomagal zasnovati Ducatijev 
tovarniški dirkač Andrea Dovizioso.
Projekta so se v Bologni lotili s kirurško 
resnostjo, zato končni rezultat ne 
preseneča: gre za najbolj zmogljiv in 
inovativen Ducati doslej, s katerim 

je testni voznik Alessandro Valia na 
sloviti stezi Mugella odškrtnil dve 
sekundi najboljšemu krogu modela 
Panigale V4 R SBK, s katerim je Michele 
Pirro zmagal lanskoletno italijansko 
motociklistično prvenstvo (CIV).
Zato ne preseneča, da se ekskluzivnost 
materialov in tehničnih rešitev 
odseva v omejenem številu koles – 
zgradili jih bodo le 500. Lastniki bodo 
poleg svojega sanjskega Ducatija, 
opremljenega z unikatno ID številko 
in s potrdilom o pristnosti, dobili 
priložnosti kupiti premijsko usnjeno 
obleko in karbonsko čelado v barvah 
in grafikah kolesa, prav tako pa bodo 
vabljeni na preizkus tovarniškega 
Panigaleja V4 R in premierno tudi 
Desmosedicija GP20, s katerim v 
kraljevem razredu tekmujeta Andrea 
Dovizioso in Danilo Petrucci.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Pred leti so čelni ljudje AMG-ja promovirali svoja vozila, češ naš avto je Ferarri in 
Rolls-Royce v enem. No, takrat jim nisem prav verjel, saj se na primer stara E klasa 
z velikim motorjem in s širokimi kolesi ne more niti približno kosati s Ferarrijem 
in z Rollsem. Ko pa so pri AMG-ju lani predstavili novi GT 4, pa je glasba popolnoma 
drugačna. Štirivratni kupe lepih modernih linij se kosa z vsakim italijanskim 

športnim lepotcem. Notranjost novega GT-ja je tudi toliko luksuzna, da ji ni treba 
biti nič sram, če se ob njo parkira Rolls. AMG je s tem modelom ciljal na poslovneže, 
ki potrebujejo štirivratno limuzino, v kateri je dovolj prostora za štiri odrasle 
osebe in je obenem dovolj športna, da šoferju ni treba gledati v izpušne cevi 
športnih dvosedov na nemških avtocestah.

LIMUZINA
IN 
ŠPORTNIK
V ENEMT
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AMG je poleg tega, da je kot Nemec tehnično 
popoln, tudi estetsko zapeljiv. Ker je narejen v 
manjši seriji, je tudi zanimiv, saj ga ne srečate 
vsak dan. Kljub temu da je na trgu že nekaj 

časa, ga ljudje še ne prepoznajo in sprašujejo, kateri 
avtomobil pa je to. Dizajnersko je avtomobil pravzaprav 
mešanica sodobnega Mercedesovega oblikovalskega 
koncepta. Ko avtomobil analiziramo, vidimo v njem linije 
njihovega dvoseda GT, limuzine S in SUV-ja GLE. Na vsak 
način je Lešnik opravil odlično delo, kot tudi njegovi 
kolegi, ki so zadolženi za notranjost. Pomembno pa je, da 

tudi kupec oblikuje avtomobil po svojem okusu. Kakšen 
zelen ali roza avto z rdečo notranjostjo pokvari vse, kar 
so naredili oblikovalci. Pričujoči model v črni kovinski 
barvi s krom paketom je ena od najlepših izvedb. Tudi 
Mercedesova kraljevsko modra barva, ki smo jo izbrali 
za naslovnico, je odlična izbira za GT 4. Prednji in zadnji 
spojler sta oblečena v svetleče obrobe, ki poživijo 
temno linijo avtomobila in mu dodajo luksuzno noto. 
Impresivne so štiri zajetne izpušne cevi, ki krasijo zadnji 
del vozila.
Kontrast črni zunanjosti je bela usnjena notranjost. Njen 
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“AMG je poleg tega, 
da je kot Nemec 

tehnično popoln, 
tudi estetsko 

zapeljiv. Ker je 
narejen v manjši 
seriji, je zanimiv, 
saj ga ne srečate 

vsak dan.
66  Avto+šport
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informativni izračun mesečnega obroka: 2.585,97 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

osemvaljni, vrstni, turbobencinski
3.982 ccm
470 kW (639 KM) 
900 Nm pri 2.500 vrt./min.
9-stopenjski samodejni
3,2 s (0-100 km/h)
315 km/h

15,0 l/100 km
257 g/km
5.054 / 2.069 / 1.447 mm
2.045 kg
80 l
395 l
244.762 EUR 

Tehnični podatki

najlepši del so AMG-jev športni volan in seveda športni 
sedeži. Presenetljivo se preklapljajo tudi zadnji sedeži, 
ki omogočajo, da s to športno limuzino tovorimo tudi 
kakšno večje blago, kar je sicer smešno, se pa tudi taka 
potreba pojavi in jo voznik GT-ja lahko reši.
Čistokrvni športnik GT 63 S ima pod pokrovom 4,0-litrski 
motorni agregat biturbo V8, ki razvije kar 639 konjskih 
moči. S tovarniškim čipom ta agregat zlahka doseže 
700 konjskih sil. Motor je povezan z 9-stopenjskim 
menjalnikom Speedshift in opremljen s štirikolesnim 
pogonom. Vozilo ima vse športne elektronske priprave, 
kot je funkcija drift, pri čemer se ves navor preusmeri na 

zadnji kolesni par. Voz do stotice pospeši v 3,2 sekundah 
in doseže maksimalno končno hitrost 315 km/h. Vožnja 
je Mercedesovska. Po želji izbiramo med trdoto podvozja, 
glasnostjo izpuhov in motornega menedžmenta. Vozimo 
se lahko kot v limuzini ali kot v popolnem športniku. Avto 
je uglajen, ko pa kakšnemu nadobudnemu čvekavemu 
sopotniku pokažemo pospeške, ga ta zalepi v sedež 
in mu vzame besede. Kot zaključek dodam, da zame 
boljšega avtomobila, kot je ta GT, ni.

Tekst: Matjaž Tomlje
Foto: Jan Grobelšek

HyperLight. HyperLife.
Tesla HyperLight 
                               

w w w . z e p t e r . c o m
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TERENSKO-
MESTNI

KOKTEJL

Test: Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 R-Dynamic S

Gre za najmanjši Land Rover v ponudbi in hkrati tudi za najmanj prestižni, ki pa še 
vedno nudi nekaj aristokratskega pridiha, pa čeprav zgolj z logotipom na volanu 
in maski.



informativni izračun mesečnega obroka: 629,70 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.999 ccm
110 kW (150 KM)
380 Nm pri 1.750 vrt./min.
9-stopenjski samodejni
11,4 s (0-100 km/h)
190 km/h

8,0 l/100 km
144 g/km
4.597  / 2.173 / 1.727 mm
1.948 kg
65 l
963 l
55.876 EUR 

Model Discovery Sport je bil ustvarjen 
naknadno in je nekakšen koktejl originalnega, 
robustnega, s terenskim pedigrejem 
obelodanjenega Land Roverja Discovery in 

prestižnega Range Roverja Sport. A na žalost, v praksi 
pravzaprav ni ne eno ne drugo. Nekaj vmes, in še to z 
veliko mero rezerve, vseeno pa se bolje počuti na terenu 
kot v mestu.
V lanskem letu je že dočakal prvo prenovo, pri kateri naj 
bi Angleži zamenjali kar 70 odstotkov sestavnih delov, 
med katerimi je nova platforma, na kateri sloni tudi 
Evoque, prostemu očesu pa bodo vidne spremembe 
zgolj na odbijačih, platiščih in žarometih. Dotični testni 
primerek je bil vizualno všečno sestavljen in je na cestah 
kar konkretno izstopal med drugimi vozili. Zasluga gre 
na račun paketa R-Dynamic in paketa črnih dodatkov, 
kot so ohišja ogledal, maska, difuzor na zadku in pas 
med zadnjima LED žarometoma, ki vizualno popestri 
avtomobil v pozitivnem smislu. Črna so bila tudi platišča 
in streha, oboje proti doplačilu. In ko te črne detajle 
skombiniraš skupaj s popolnoma belo karoserijo, 
zapakirano nekaj več centimetrov nad tlemi, dobiš 
izstopajočo kombinacijo, zaradi katere se bodo našli 
tudi zavidni pogledi. Sicer je bil naš model opremljen z 
najosnovnejšim paketom opreme S, a je imel vseeno še 
nekaj dodatnih opcij.
Tudi notranjost je temeljito prenovljena in bolj v koraku s 
časom in v skladu s preostalimi družinskimi modeli. Tako 
je Discovery Sport dobil popolnoma nov volanski obroč 
z novimi komandami na dotik, s katerimi upravljamo 
delno digitalizirane merilnike oziroma meni med njimi. 
Žal je izkušnja uporabe stikal na volanu podpovprečna, 
prisoten je namreč velik zamik pri kliku le-teh, zaradi 
česar voznik nehote klikne oziroma izbere kakšno drugo 
nastavitev, kot je v resnici želel. Popolnoma predrugačena 
je tudi osrednja konzola, kjer je v ospredju multimedijski 
sistem Touch Pro. Na osrednjem delu tako praktično ni 
fizičnih stikal, temveč zgolj dva vrtljiva gumba, s katerima 
upravljamo klimatsko napravo. Vmes je digitalna plošča, 
na kateri lahko upravljamo s posameznimi funkcijami 
zgolj na dotik. 7 voznih programov pod sklopom sistema 
Terrain Response 2 je skritih v desnem vrtljivem gumbu 
za klimatsko napravo, ki jih aktiviramo s preprostim 
potiskom, in nemudoma gumb za klimo dobi novo 
podobo v smislu voznih programov.
Na račun le-teh, visoke oddaljenosti od tal in štirikolesnega 
pogona, je Discovery Sport vedno pripravljen na kakšno 
izvencestno avanturo. Na makadamu in na terenu se 
v bistvu počuti bolje kot na cesti. V veliki meri je za to 
odgovoren dvolitrski turbodizel, ki s svojimi 150 konji ni 
med zmogljivejšimi niti med primernejšimi za takšen 

avtomobil, še posebej v kombinaciji z 9-stopenjskim 
menjalnikom. Vožnja po cesti je tako zaradi prevelikega 
cukanja menjalnika in slabše odzivnosti motorja precej 
neudobna, visoka ob tem pa zna biti tudi poraba, med 
8 in 9 litri na sto računajte v povprečju, kljub temu da 
se motor ugaša že pri hitrostih, nižjih od 17 km/h, kar 
pomeni, da boste na vsako rdečo luč preprosto prijadrali 
v tišini.

S ceno 55 tisočakov tako vizualno izstopajoč Land Rover 
v notranjosti oziroma pod kožo na žalost malce razočara, 
predvsem pri vozni izkušnji izven terena in pri nekaterih 
kiksih opreme, kot je na primer še posebej doplačljivo 
gretje prednjih sedežev, kljub popolnoma usnjeni 
notranjosti.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Notranjost je temeljito prenovljena 
in v skladu s preostalimi družinskimi 

modeli. Tako je Discovery Sport 
dobil popolnoma nov volanski obroč 

s komandami na dotik, s katerimi 
upravljamo delno digitalizirane 

merilnike oziroma meni med njimi. Tehnični podatki
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BMW 
330d 
xDrive 
Touring

NA PRESTOLU
SVOJE
IGRE

Test: BMW 330d xDrive Touring M Sport

BMW-jeva serija 3 v karavanski izvedbi z motorno oznako 330d je nedvomno 
eden izmed najboljših športnih družinskih karavanov, seveda za tiste z globoko 
denarnico.

Avto+šport  75  74  Avto+šport
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Korenine BMW-jeve serije 3 segajo v leto 1975, 
prvo karavansko trojko pa so pri BMW-ju svetu 
predstavili leta 1987, zato lahko mirno zapišem, 
da pri Bavarcih vedo, kaj delajo. In njihova serija 

3 v sedmi generaciji v letu 2020 je lep dokaz za to.
Gre za tehnološko in varnostno do potankosti dovršen 
avtomobil s praktično vso mogočo hišno dodatno 
opremo, z modernim, atraktivnim dizajnom oblikovanja, 
z vrhunsko motorizacijo in s prestižno notranjostjo, 
sestavljeno iz kakovostnih materialov, kar seveda ima 
svojo ceno, da poudarim takoj na začetku. 85 tisočakov 
stane dotični testni avtomobil z vsemi dodatki, osnovna 

cena za izvedbo Touring z motorno oznako 330d xDrive 
pa znaša dobrih 57 tisočakov. Verjetno se bo velika 
večina slovenskih kupcev odločila za dvolitrski dizelski 
motor, torej za model 320d, ki stane dobrih 40 tisočakov, 
za pogon xDrive pa bo treba še doplačati približno 2.500 
evrov.
Pa vendar že tudi z dvolitrskim motorjem karavanski 
trojki ne bo manjkalo prav nič in je nenazadnje ta 
motorizacija s 190 konjskimi močmi za Slovenca idealna 
in po domače, vrh glave. In nenazadnje tudi je tako, a 

veliko lažje in bolj uglajeno boste s šestvaljnikom in 
tremi litri prostornine vlekli na svoj ljubi otok 6-metrski 
gliser, če ga seveda imate. Pa tudi če ga nimate, boste 
v vožnji neprimerljivo bolj uživali z modelom 330d kot 
s 320d.
Kar 265 konjskih moči razvija in preko vrhunskega, hitrega 
in uglajenega 8-stopenjskega samodejnega menjalnika 
jih pošilja na vsa štiri kolesa, kar pomeni dober oprijem v 
vseh razmerah in podlagah. Do stotice z mesta pospeši 
v zgolj 5,4 sekunde in občutek za volanom ali pa na 

sovoznikovem sedežu je ob tem zares navdušujoč. Tudi 
zvok preseneti, je daleč od tistega klasičnega ropotanja, 
kot ga poznamo iz štirivaljnih motorjev. Šestvaljnik v 
prostem teku teče občutno tišje, med vožnjo pa ima prav 
prijeten, globok zvok. Poraba goriva je ob vseh številkah 
pravzaprav fantastična. Ob zares težki nogi in močnem 
priganjanju in divjanju boste po mojem težko presegli 
10 litrov, na lepi relacijski vožnji računajte na kakšnih šest, 
v povprečju pa bo poraba zasidrana okoli sedmih litrov. 
Vožnja nasploh je vrhunska, torej voznik ima za volanom 
zares odličen občutek nadzora nad vozilom, prav tako 
nad preglednostjo. Sedi se izredno nizko, kar botruje k še 
bolj športnemu občutku. Voznik skozi volan dobesedno 
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pospešek

največja hitrost
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teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

šestvaljni, vrstni, turbodizelski
2.993 ccm
195 kW (265 KM)
580 Nm pri 1.750 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
5,4 s (0-100 km/h)
250 km/h
7,4 l/100 km
164 g/km
4.709  / 1.827 / 1.440 mm
1.835 kg
59 l
500 l
84.961 EUR 

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 957,47 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

čuti cesto in sam sem užival v prav vsakem prevoženem 
kilometru. S takšnim avtomobilom, nenazadnje, kar 
se tiče voznih performans, skoraj nikoli ne boste imeli 
konkurence, seveda obstajajo še močnejši in še manj 
realni avtomobili, kot je tale 330d Touring, ampak v večini 
primerov boste vedno vi kralj ceste. Udobje je morda 
malce kompenzirano s strani bolj čvrstega podvozja, a je 
razmerje med udobjem in lego na cesti ravno pravšnje. 
Sedeži so udobni, a ne tako kot tisti, na primer, v seriji 

5. Sam sem dobili morda celo občutek, da so nekoliko 
premajhni oziroma delujejo preveč utesnjeno.
Kar se tiče same ergonomije notranjosti, je zgodba 
enaka, kot jo poznamo pri modelih X5, X6, seriji 8 in Z4. V 
ospredju torej minimalizem v novem dizajnu, ki nekako 
izmed vseh naštetih modelov pri seriji 3 še najbolje 
paše skupaj z avtomobilom. Tako rekoč sta armaturki v 
goli osnovi enaki v seriji 3 in v velikem šefu X5, kar se mi 
zdi, da po eni strani razvrednoti višje rangirane modele 
oziroma doda seriji 3 še nekakšno dodano vrednost.
Sicer kabina dimenzijsko ne prekipeva od prostora, 
a je vseeno dovolj prostorna za 4-člansko družino in 
njene potrebe, ki jih bo zadovoljil 500-litrski prtljažnik s 

praktičnim ločenim odpiranjem zadnjega stekla.
Avtomobil je razvajal s celim kupom opreme, od 
možnosti upravljanja ekrana s kretnjami, zaslona head-
up, digitalnih merilnikov, navigacije do pol-avtonomne 
vožnje, vrhunskih laserskih žarometov in še bi lahko 
našteval. Edino, kar sem pogrešal, je bil ogrevan volan, 
drugih pomanjkljivosti se ne spomnim. Testni karavan je 
nedvomno v vrhu svoje igre, cena gor ali dol, vsak bi si ga 
želel imeti, če bi si ga lahko privoščil.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Novo Micro odlikuje izrazito atraktivno zunanje 
oblikovanje, z veliko detajli in ostrimi linijami, 
čeprav privlačna podoba pride do izraza 
veliko bolje ob izbiri kontrastne, dvobarvne 

karoserije, v kakršno je bila odeta prva testna Micra pred 
dobrim letom dni, ki je na sebi nosila atraktivne vložke v 
kričečo oranžni barvi.
Tale, v bordo rdeči barvi in s 16-palčnimi alu platišči, po 
videzu nikakor ne izstopa, zato se v poplavi pločevine 

klimo, navigacijo, dnevne LED luči in pametni ključ, ki 
služi zgolj za odklepanje in zaklepanje vozila, za zagon 
ga je še vedno treba fizično vstaviti v režo.
Glavna sprememba se je zgodila pod pokrovom 
motorja, kjer se je poslovil Renaultov 900-kubični trivaljni 
mlinček, zamenjuje pa ga turbobencinski trivaljnik z 
litrom prostornine in 10 konjskimi močmi več, sedaj jih 
dostavlja okroglih 100. Ta motor je hkrati tudi vstopni 
motor v ponudbi, saj so atmosfersko gnanega iz 

na slovenskih cestah avtomobil hitro izgubi in je precej 
neopazen, kljub zatemnjenim zadnjim steklom in 
dnevnim LED-icam.
Nova Micra se lahko pohvali tudi z velikim naborom 
opreme, ki sodi pod okrilje paketa N-Connecta, nad 
katerim je še bolj bogat paket Tekna. A se nekako 
N-Connecta zdi bolj smiselna izbira, glede na končno 
ceno in kar dobimo z njo. Tu dobi voznik lita platišča, 
armaturko, oblečeno v mehke materiale, samodejno 

ponudbe umaknili. Na papirju se morda številke slišijo 
bolje, kot pa se v praksi obnesejo.
Ne da je avtomobil podhranjen, daleč od tega, a je 
vseeno prožnost in odzivnost motorja v primerjavi z 
drugimi trivaljnimi kavnimi mlinčki slabša. Tudi poraba ni 
najbolj zgledna, v povprečju smo porabili več kot 7 litrov 
na sto kilometrov, kar se nikakor ne more primerjati z 
Micrami prve generacije, ki še zdaj ostajajo prepoznavne 
po svoji prostorni, kupolasti notranjosti in nizki povprečni 

MICRA IMA
NOVEGA

Test: Nissan Micra 1.0 IG-T 100 N-Connecta  

Nissanova Micra v popolnoma novi 
generaciji je na trgu prisotna že 

drugo leto in s svojo posodobljeno 
podobo in z nadgrajeno vsebino 

lepo prepričuje slovenske kupce. 
Na test smo jo zapeljali že drugič, 

tokrat z novim motorjem.



oglas
sam-
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informativni izračun mesečnega obroka: 176,33 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

zato je potrebno nekaj časa, da se voznik dobro razume 
s sklopko, z motorjem in z menjalnikom.
Med mestnimi avtomobilčki je konkurenca kar huda in 
Micra ima nedvomno velik potencial, ki bi ga bilo treba še 
malenkostno dodelati, predvsem na voznem področju. 
Cena je nekje vmes, ne morem reči, da je poceni, niti 
ne, da je draga. Dobrih 17 tisočakov stane takšna, kar ni 
malo, a je potrebno upoštevati še kakšnega tisočaka ali 
dva popusta.

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

trivaljni, vrstni, turbobencinski
999 ccm
74 kW (100 KM)
160 Nm pri 2.750 vrt./min.
5-stopenjski ročni
10,9 s (0-100 km/h)
184 km/h
7,3 l/100 km
103 g/km
3.999 / 1.935 / 1.455 mm
1.060 kg
41 l
300 l
17.410 EUR 

Tehnični podatki

porabi goriva, okoli 5 litrov na sto prevoženih kilometrov. 
Avtocestna vožnja za Micro ni najbolj prijetna iz dveh 
razlogov, in sicer prvi je, da ima menjalnik samo pet 
prestav, drugi pa je slabša zvočna zatesnjenost, pri čemer 
se v kabino prikrade občutno preveč zunanjega hrupa 
pri višjih hitrostih. Motor se zna sicer pri nižjih hitrostih, 
predvsem ob speljevanjih sem in tja, obotavljati in je 
neodločen, kar v praksi privede do nadležnega cukanja, 
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LOV ZA 
LEPOTO IN 
HITROSTJO

Wally Tango Korak naprej pri razvoju priznanih jadrnic Wally uteleša 30-metrski 
Tango, ki združuje superiorno zmogljivost z elegantno-agresivnim 

stilom, s čimer se izkaže kot plovilo izredne lepote in hitrosti.



Pri snovanju naprednega 
jadralca z DNK-jem 
monaške znamke Wally, ki 
je lansko leto postala del 

vodilnega navtičnega koncerna 
Ferretti, so sodelovale kar štiri stranke 
z impresivnimi referencami: poleg 
Wallyja so niti vlekli navtični arhitekt 
Mark Mills in oblikovalska ekipa 
Pininfarine, za kakovostno izvedbo 
pa je poskrbel graditelj Perisco 

Marine. Izhodišče ekipe je bila jasna 
želja lastnika: jadrnica vrhunskih 
sposobnosti in prefinjenega 
sloga. Vključeni v proces so tako 
vizionirali projekt, pri katerem bi 
dih jemajoč dizajn nadgrajevala 
zmogljiva pogonska enota. Vajeni 
harmoniziranja forme in funkcije 
za izboljšavo izkušnje jadranja so 
pri Wallyju pod vodstvom Millsa 
zarisali elegantne, a mišičaste linije, 

s katerimi bi že na daleč naznanjali 
mogočno identiteto Tanga. In glede 
na to, da ta šteje kar 30 metrov v 
dolžino, ga bo na obzorju res težko 
spregledati.
Mills se je osredotočal na izboljšave 
oblike trupa, zmanjšanje teže 
konstrukcije in ergonomske 
spremembe na palubi, s katerimi 
bi poenostavil ležerno jadranje ali 
brzinsko rezanje valov. Rezultat je 
izčiščen prostor nad vodno črto, 
kjer od premca do krme poteka 
neprekinjena linija. Ne samo, da 
to izgleda senzacionalno, ampak 
hkrati omogoča neovirano gibanje 
posadke in jadranje v vseh smereh 
ter prinaša strukturne koristi za lažje 
in trdnejše plovilo.
Vizijo inovacij arhitekta so uresničili 
pri proizvajalcu Persico Marine, ki 
se pohvali z bogatimi izkušnjami 
na področju navtičnih dirkačev. 
Tanga so skonstruirali iz high-tech 
kompozitov in karbona, medtem ko 
so za zaključek palube izbrali tik in 
titan.

Studio Pininfarina je pri oblikovanju 
navdihnilo morje. Viseče stopnice, ki 
imajo tako funkcionalno kot estetsko 
vrednost, spominjajo na valove, ki so 

našli svojo pot v notranjost jahte.
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Glavno besedo pri interierju je kot rečeno imel 
sloviti studio Pininfarina, ki ga je pri oblikovanju 
navdihnilo morje. Viseče stopnice, ki imajo tako 
funkcionalno kot estetsko vrednost, namreč 
spominjajo na valove, ki so našli svojo pot v 
notranjost jadrnice. Ključni prostor je seveda obširen 
salon, kjer se na dve res veliki zofi lahko zlekne 
deset oseb. V ospredju oblikovnega koncepta so 
čiste linije, za športen pridih pa poskrbijo rdeči 
dodatki. Pomembno vlogo igrajo tudi materiali; 
implementacija ogljikovih vlaken omogoča nizko 
težo, les in usnje pa atmosferi dodata prestiž in 
toplino.
Naročilo so finalizirali z vgradnjo zmogljivega 
hibridnega pogonskega sklopa, ki je le ena od 
rešitev, ki so jo projektanti uporabili v lovu za 
magično hitrostjo in lepoto.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Pandemija virusa Covid-19 pušča vse večje sledi 
tudi v svetu športa. Ta je v zadnjih mesecih 
povsem zastal in Formula 1 ni seveda nobena 
izjema. Odpadlo je prvih deset dirk in če bodo 

razmere dovoljevale, se bodo dirkači prvič na stezi 
pomerili v Avstriji. Tam naj bi bili celo dve zaporedni dirki. 
Podobno naj bi bilo tudi v Silverstonu, zanimanje za dva 
dirkaška vikenda pa izraža tudi Hungaroring. Šef F1 Chase 
Carey si še vedno želi izpeljati petnajst do osemnajst dirk 
in na ta način bi to lahko celo uspelo. Sicer pa trenutni 
koledar predvideva dirke v Evropi v juliju in avgustu, 
september in oktober sta rezervirana za dirke v Aziji, 
novembra bi karavana odpotovala v Ameriko, sezona pa 
bi se zaključila decembra z dvema dirkama v arabskem 
svetu.
Ker trenutno prave dirke niso izvedljive, so v porastu 
virtualne. Tako zanimivi boji potekajo tudi v uradnem 
virtualnem prvenstvu Formule 1, imenovanem F1 Virtual 
Grand Prix. V treh dirkah je največ pokazal dirkač Ferrarija 
Charles Leclerc, ki je zmagal dvakrat. Prvo dirko v Bahrajnu 
je sicer dobil Kitajec Guanyu Zhou, dirkač Formule 2 in 
testni voznik Renaulta. Sledili sta dirki v Avstraliji in na 
Kitajskem, ki ju je, kot rečeno, dobil Leclerc. Poleg uradne 
virtualne serije Formule 1, se odvija še precej drugih, kjer 
tekmujejo aktualna in upokojena imena dirkanja. Tako 
je na dirki legend zmagal Jenson Button pred Juanom 
Pablom Montoyo, tretji je bil nekdanji prvak v cestno-
hitrostnih dirkah Andy Priaulx.
Zelo dejaven je tudi Max Verstappen, ki je sodelovanje 
v uradni seriji zavrnil, saj je sam pristaš druge dirkaške 
platforme, ki je po njegovih besedah bolj realistična. 
Pod svoje okrilje je vzel slovenskega virtualnega dirkača 
Kevina Siggyja, v njegovi ekipi pa je tudi dirkač McLarna 
Lando Norris.
Zanimivo je tudi v zakulisju Formule 1. Letos med drugim 
poteče pogodba tako Sebastianu Vettlu kot tudi Lewisu 
Hamiltonu. Medtem ko je precej realno, da bo Hamilton 
tudi v naslednji sezoni sedel v srebrnem dirkalniku, je 
precej več vprašanj pri Nemcu. Ferrari mu je ponudil 
le enoletno pogodbo, s precej manjšim finančnim 
vložkom. Povsem jasno je, da je njihov prvi izbor Leclerc. 
A koga bodo posadili v rdečo raketo, če se užaljeni 
štirikratni svetovni prvak odloči za odhod? Omenjajo se 
Carlos Sainz, Daniel Ricciardo in celo Fernando Alonso. 
Kam pa bi štirikratni prvak lahko odšel? Govorice vodijo 
Vettla v Renault ali Mclaren, morda celo v Racing Point, ki 
bo od naslednje sezone tovarniška ekipa Aston Martina. 
Delež v Aston Martinu je kupil tudi Toto Wolf, kar verjetno 
ni zanemarljivo. Vsekakor bi Sebastian Vettel v novem 
moštvu ob konkurenčnem dirkalniku spet lahko dobil 
pravo motivacijo. Prav zanimivo bo videti, kako se bo 
razpletla ta zgodba. Viri poročajo, da se bo Vettel moral 
odločiti do prve dirke.
Ob koncu naj omenimo, da se je v 91. letu poslovil 
legendarni britanski dirkač Sir Stirling Moss. Poznavalci ga 
omenjajo kot najboljšega dirkača Formule 1, ki ni nikdar 

osvojil naslova svetovnega prvaka. Verjetno je glavni 
razlog v tem, da je dirkal v času izjemnega Argentinca 
Juana Manuela Fangia, ki je naslov osvojil petkrat. Moss 
je svetovno prvenstvo F1 štirikrat končal na drugem in 
trikrat na tretjem mestu. Prvo zmago je osvojil leta 1955 
na dirki za VN Velike Britanije za volanom Mercedesa. 
V najelitnejši dirkaški seriji je nastopal med leti 1951 in 
1961, zmagal je na šestnajstih dirkah.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC

Prva dirka F1 
v Avstriji?

F1 – sezona 2020

Prisilni počitek dirkačev Formule 1 traja že dva meseca in tako bo ostalo najmanj 
do 5. julija, ko naj bi bila na sporedu prva dirka letošnje sezone. Red Bull Ring na 
avstrijskem Štajerskem, na nam najbližjem dirkališču F1, naj bi gostil uvod letošnje 
sezone, ki pa bo seveda potekal pred praznimi tribunami.
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Po tem, ko je pandemija novega koronavirusa od marca naprej odnesla že številne 
velike nagrade in so v Katarju izvedli le dirki moto2 in moto3, zaradi nje še naprej 
iz tedna v teden prestavljajo dirke motociklističnega svetovnega prvenstva.

MotoGP – sezona 2020

KORONA virus 
kroji usodo 
prvenstva



Vodstvo je odpovedalo še tri dirke v sezoni 
2020, in sicer VN Nemčije, VN Nizozemske 
in VN Finske. O tem, da bi sezono povsem 
odpovedali, ne želijo razmišljati, saj bi bil to 

predvsem hud ekonomski udarec za motociklistični 
šport. Prvi mož Dorne Carmelo Ezpeleta je napovedal, da 
če bi se divjanje virusa umirilo, bi lahko z dirkami začeli 
avgusta. Prva bi bila v Brnu, pred praznimi tribunami 
in z omejenim številom osebja, približno 40 oseb na 
tovarniško in 25 oseb na eno poltovarniško ekipo, brez 
medijev in drugega osebja.
Pandemija koronavirusa ne vpliva le na prestavljanje 
dirk v koledarju motoGP, ampak tudi na same motocikle 
in njihove tehnične specifikacije. Zaradi upada rasti 
svetovnega gospodarstva so na udaru proizvajalci 
motociklov, zato naj bi dirkači v letošnji sezoni sedeli 
na motociklih, ki so jih imeli na zadnjih testiranjih v 
Katarju. Zamrznjen je razvoj pogonskega sklopa in 
aerodinamičnih dodatkov, prepovedana je nadgradnja 
že homologiranih delov motocikla. Kar se tiče 
aerodinamičnih dodatkov, sta dovoljeni dve izpeljanki, 
poleg tiste s testiranj v Katarju, bo dovoljena še ena.
A dirkači elitnega razreda se ne dajo in kljub prepovedi 
dirkanja so se nekateri pomerili na dirkališču Red Bull 
Ring v Spielbergu. Seveda ne gre za resnično dirko na 

pravi stezi, ampak za drugo virtualno dirko, v kateri 
se je preizkusil tudi Valentino Rossi. Tako kot na prvi 
zgodovinski dirki razreda motoGP, so se dirkači tudi 
tokrat najprej pomerili v petminutnih kvalifikacijah, ki jih 
je dobil Francesco Bagnaia, nato je sledila še dirka. Ta je 
za razliko od preizkušnje v Mugellu trajala deset krogov. 
Prvo dirko je dobil novinec v razredu motoGP Alex 
Marquez pred Francescom Bagnaio. Aktualni svetovni 
prvak Marc Marquez je končal na petem mestu, na 
drugi dirki je zlezel mesto višje. Tokrat je slavil Francesco 
Bagnaia, ki je v zadnjem krogu odbil napad Mavericka 
Viñalesa, tretji pa je zaključil zmagovalec prve dirke 
Alex Marquez. Valentino Rossi je pristal na sedmem 
mestu, a se je, kot pravi sam, pri tem izjemno zabaval in 
napovedal, naj se ga mulci naslednjič pazijo, saj bo še 
bolj konkurenčen.
Rossi v motociklističnem svetu velja za mit in živo legendo 
zaradi svoje kakovosti in karizme. Nihče še ni imel toliko 
navijačev v motociklizmu in ni bil tako dolgo na sceni 
kot 41-letnik, ki je skupno več časa preživel v karavani 
motoGP kot izven nje. 31. marca leta 1996 se je na dirki 
125cc za VN Malezije v Shah Alamu predstavil kot dirkač, 
ki so ga takrat poznali zgolj kot velikega talenta in sina 
Graziana Rossija. Točno 25 sezon pozneje kot legenda 
motociklizma »Doktor« čaka na začetek morda svojega 

zadnjega tekmovalnega leta na najvišji ravni. Ima že 
devet naslovov svetovnega prvaka, 115 zmag in 234 
uvrstitev na stopničke. Najboljši startni položaj si je 
priboril 65-krat in zbral 5.737 točk, odpeljal je 9.420 
krogov ali 43.293 kilometrov, okoli zemeljske oble 
bi potreboval 40.066 kilometrov, torej je Valentino 
že »v drugem krogu«. Po besedah Rossijevega 
mehanika Alexa Briggsa je Valentino najhitrejši, ko je 
srečen. Briggs nadaljuje, da ima Rossi vedno vse pod 
nadzorom in nikoli ni paničen, tudi če vozi v ozadju, 
ostane osredotočen in razmišlja o zmagi. A za zmago 
v motošportu seveda ni pomemben le izjemen dirkač 
z izjemnimi lastnostmi in s talentom, kot je Rossi, brez 
vrhunskega stroja pač ne moreš zmagati. Koliko časa 
bomo tega izjemnega dirkača še spremljali v karavani 
motoGP, je odvisno od tega, če bo v igri za zmago 
na prvih dirkah prvenstva 2020, ki se zaenkrat kar ne 
more začeti. »Osebno sem prepričan, da bo dirkal, 
dokler bo v tem užival,« še pove Briggs.
Alex Briggs se je kot motokrosist v karavani motoGP 
znašel po naključju in v ekipi Honda HRC začel kot 

mehanik Micka Doohana, s katerim je vse od leta 1994 
osvojil pet zaporednih naslovov svetovnega prvaka v 
kraljevem razredu. V očeh Briggsa je Doohan spoznal, 
kakšen mora biti prvak, lačen zmag in goreče strasten 
z žarom v očeh in srcu. A po koncu kariere Doohana, 
ko je k Hondi pristopil Valentino Rossi, je Briggs odkril 
še ostale lastnosti, kot so pozitiven odnos, veselje 
in umirjenost, ki so morda še večjega pomena za 
zmago. »Valentino ima tako kot Doohan gorečo željo 
po zmagi, ampak njegov pristop k dirkanju je povsem 
drugačen, na stezo ne odhaja z jezo in skregan z 
mehaniki, ampak z nasmehom. V dveh desetletjih ga 
nikoli nisem videl, da bi besnel in razbijal po garaži 
ali kričal na mehanike, prav nasprotno, spoštuje 
mehanike, zaveda se našega pomena in nas vedno 
uspe dvigniti na višji nivo in zbudi v nas še večjo 
zagnanost,« razloži Briggs. Valentino zadnja leta ni več 
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v šampionski formi in mu ne uspe 
stopiti na zmagovalno stopničko, 
zato se marsikdo sprašuje, zakaj še 
dirka. A za Briggsa to ni vprašanje in 
se strinja z Valentinom, da nadaljuje 
z dirkanjem, dokler v tem uživa. 
Tako je Rossi pred kratkim svoje 
navijače razveselil z novico, da se 
bolj nagiba k nadaljevanju kariere 
tudi v sezoni 2021, torej bi ga lahko 
videli prihodnjo sezono sedeti na 
motorju »satelitskega« moštva 
Petronas Yamaha, kjer bi zamenjal 
Fabia Quartararoja. »Lahko se zgodi, 
da v letu 2020 sploh ne bomo 
dirkali, zato se mi zdi bolj pošteno, 
da odvozim še eno prvenstvo in 
zaključim po koncu sezone 2021,« 
je povedal 41-letnik. In tako je tudi 
prav, zakaj bi človek odnehal, ko pa 
še vedno zna in zmore!

Tekst: Jana Mihor, Foto: ISC
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