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Epidemija pokazala 
ranljivost sveta

Šele ob naravni katastrofi, kot je ta epidemija, 
smo spoznali, kako smo ranljivi. Bill Gates je 
nekoč izjavil, da se ni bati svetovne vojne, 
ampak epidemije, ki lahko ogrozi človeštvo. 
Zdaj ga vsi svetovni mediji citirajo. Ob 
korona virusu, človeku s prostim očesom 
nevidnemu bitju, se je človeštvo zavedalo, 
kako smo majhni in kaj narava naredi, če 
se ljudje preveč razširimo ter z industrijo 
in s prometom ogrožamo naravo, rastline 
in živali. To je čas za premislek. Čas, da se 
zavemo, da je samo en svet in da smo vsi 
samo ljudje, da moramo biti solidarni in si 
pomagati. Epidemija je povsod po svetu 
in da nam vedeti, da so problemi vsakega 
človeka tudi naši problemi. Moramo biti 
solidarni z ljudmi v stiski po celem svetu. 
To bi moralo postati del našega svetovnega 
nazora.
Pandemija COVID-19 je najbrž največja 
človeška katastrofa v zadnjih 100 letih. Po 
koncu prve svetovne vojne je bila primerljiva 
pandemija španska gripa, ki je vzela od 50 do 
100 milijonov ljudi. Ta svetovna epidemija 
je pri nas najbrž na vrhuncu, v drugih delih 
sveta, kot je Afrika, pa jo še pričakujejo. 
Škoda bo neslutena. V avtomobilizmu smo 
priča zastoju proizvodnje avtomobilov v 
Evropi in Ameriki ter ustavitvi prodaje. Kljub 
temu da se je po gospodarski krizi leta 
2008 avtomobilska industrija konsolidirala 
in pretekla leta beležila dobičke, bo letos 
težko leto. Naši avtomobilski trgovci imajo 
sicer nekaj rezerve od dobičkov iz preteklih 
let, vendar bo težko. Težje bo industriji 
avtomobilskih delov, ki je vezana na naročila 
svetovnih tovarn, ki vse po vrsti stojijo. Brez 
izdatne državne pomoči ne bo šlo.
Je pa v vsaki slabi stvari tudi kakšna dobra. 
V času epidemije sta se nam zrak in voda 
zaradi izpada prometa vidno izboljšala!

Matjaž Tomlje
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Hyundaijeva paleta vozil i je dobila najnovejšega člana, 
malčka i10, ki je eden ključnih igralcev v Hyundaijevi 
evropski ponudbi.
V popolnoma novi generaciji je avtomobil postal izredno 
atraktiven, k čemur v glavnem pripomore velika osrednja 
maska s podobo čebeljega satovja, znotraj katere sta 
nameščena okrogla LED dnevna žarometa, ki prav tako 
nosita podobo satovja. K športnemu videzu prispevajo 
tudi številne ostre linije, med katerimi najbolj izstopata 
izboklini na pokrovu motorja. Poleg 10 barv karoserije 
(3 so povsem nove) je i10 mogoče opremiti s streho v 
kontrastni barvi, bodisi v črni bodisi v rdeči.
Avtomobilček je pridobil nekaj centimetrov v vse smeri, 
kar se mu pozna predvsem na zadnji klopi in v prtljažnem 
prostoru, ki vase sprejme za svoj razred spodobnih 252 l.
Zaščitni znak v obliki satovja lahko najdemo tudi na C 
stebričku in posameznih delih v notranjosti, kjer izstopa 
nov dizajn osrednjega zaslona, ki je v armaturo integriran 
v ravni liniji, seveda pa se ponaša tudi s posodobljenim 
sistemom infotainment. Povsem novo obliko sta dobila 
še prednja stranska zračnika, vzorec satovja pa najdemo 
tudi na vratnih panelih in delu armaturne plošče. 
Notranjost je sicer na voljo v štirih barvnih kombinacijah. 
V osnovi je avtomobil registriran za 4 osebe, opcijsko je 
mogoče doplačati še za peti sedež, kjer zadnja klop dobi 
varnostni pas za petega potnika.
Seveda je najmanjši v Hyundaijevi ponudbi opremljen z 
vsemi najnaprednejšimi hišnimi sistemi za zagotavljanje 
aktivne varnosti, združenimi pod paketom SmartSense, 
med katerimi najdemo sistem za prepoznavanje 
prometnih znakov, sistem za preprečevanje naleta, 
sistem za pomoč pri ohranjanju vozila na voznem 
pasu, sistem za nadzor voznikove zbranosti in sistem 
za samodejno zasenčenje dolgih žarometov. Za še lažje 
manevriranje so na voljo tudi vzvratna kamera in parkirni 
senzorji.

Hyundai i10
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SsangYong Korando

Na slovenskih tleh je v najbolj nasičenem segmentu, med 
srednje velikimi mestnimi terenci, zapihal svež korejski 
veter. Nekoliko pozabljena znamka SsangYong je namreč 
lansirala novega Koranda, ki neposredno konkurira 
Hyundaijevemu Tucsonu in Kiinemu Sportageu.
Korando se kupcem predstavlja že v peti generaciji, 
prepričeval pa naj bi jih predvsem z nizko ceno, ki pa tudi 
to nenazadnje ni več, najbolje opremljena različica bo 
namreč na voljo od slabih 24 tisočakov naprej, povsem 
plebejski model pa od 16.490 evrov dalje.
Novi Korando je prvi model znamke, ki je na varnostnem 
testu Euro NCAP prejel 5 zvezdic in je v primerjavi s 
predhodnikom na področju varnosti in asistenčnih 
tehnologij naredil velik korak naprej. Predhodnik namreč 
praktično ni imel niti enega varnostno-asistenčnega 
sistema v ponudbi, medtem ko jih ima novi Korando 
kar nekaj. V primerjavi s predhodnikom je malenkost 
daljši, širši in višji ter se ponaša z večjo medosno 
razdaljo. Prtljažni prostor s 551 litri prostornine ostaja 
največji v segmentu, radodarna s prostornostjo je tudi 
druga sedežna vrsta. Poleg analognih merilnikov so na 
voljo povsem digitalni v velikosti 10,25 palca, osrednjo 
konzolo pa lahko prekriva opcijski, 8-palčni ekran, sicer je 
tam serijsko nameščen 4-palčni LCD zaslonček.
Pogonsko paleto sestavljata dva motorja, in sicer na 
bencinski strani 1.5 TGDi s 160 KM, na dizelski pa 1,6 
motor s 136 KM, po katerem naj bi bilo več zanimanja.
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Mercedes-Benz GLB 

Pri nas se je uradno začela prodaja Mercedesovega 
novega mestnega terenca, razreda GLB, ki oblikovno 
na prvo žogo spominja na legendarnega klenega 
terenca, razred G.
Oblikovno je po njem tako povzel relativno škatlasto 
obliko, seveda sodobno zapakirano v elegantne, 
gladke linije, ki sovpadajo z Mercedesovim 
oblikovalskim jezikom, kot prvi v ponudbi poleg 
G-ja pa se ponaša z bolj oglatimi koloteki. GLB sloni 
na platformi razreda B, od katerega ima za kar 10 
centimetrov daljše medosje, v dolžino pa meri 21 
centimetrov več.
Avtomobil je za svoje mere izredno prostoren. Na 
vsega 4,6 metra, s čimer je za centimeter krajši od za 
razred večjega GLC-ja, lahko nudi udobje kar sedmim 
potnikom. Dva dodatna sedeža v tretji vrsti, ki nudita 
udobje do 168 centimetrov velikim potnikom, bo 
mogoče izbrati za doplačilo 1.435 evrov. Prostornina 
prtljažnika v sedemsedežni različici tako znaša 500 
litrov, v petsedežni pa 570 litrov. Sedemsedežna 
ima tudi serijski 9-centimetrski pomik druge vrste 
sedežev, medtem ko je pri petsedežni zanj treba 
doplačati.
Interier je že poznan iz drugih novih Mercedesovih 
modelov, v ospredju sta tako dva velika digitalna 
ekrana, povezana v celoto, turbinski zračniki z 
ambientalno osvetlitvijo, vse naokoli pa potnike 
obdajajo kakovostni materiali z vrhunsko končno 
obdelavo. Tehnološko je GLB seveda založen do 
zob, ima prav vse hišne asistenčne sisteme, z izjemo 
asistenta za vleko prikolice.
Poleg serijske različice so na voljo še trije paketi 
opreme, in sicer Style, Progressive in AMG Line, ter 
poseben stilski paket Off-road. Platišča v ponudbi so 
v razponu med 17 in 20 palci, pri različici AMG pa si 
bo mogoče omisliti tudi 21-palčna.
Pogonsko paleto sestavljajo trije dizelski in trije 

bencinski motorji. Na dizelski strani gre za dvolitrski 
štirivaljnik v treh konfiguracijah, in sicer v 85-, 110- 
in 140-kilovatni izvedbi. Na bencinski strani vstopni 
model nosi oznako GLB 200, pri čemer gre za 
Renaultov 1,3 turbobencinski motor s 163 konji, na 
voljo bo še dvolitrski štirivaljnik z oznako 250, ki bo 
razvijal 224 konjskih moči, vrhunec ponudbe pa bo 
predstavljal model AMG GLB 35 s kar 306 konjskimi 
močmi. V letu 2021 se bo ponudbi pridružila 
elektrificirana različica EQB.
Cena vstopnega modela z oznako 180d se začne 
pri 36.950 evrih. Prav vse izvedenke so opremljene 
s samodejnim menjalnikom, medtem ko bo 
štirikolesni pogon 4MATIC na voljo proti doplačilu 
2.300 evrov. Model je med Slovenci požel že kar 
nekaj zanimanja, pri uvozniku računajo, da bodo 
zanj letos našli 70 kupcev.



15. marca 1920 je Michio Suzuki ustanovil korporacijo Suzuki Loom Manufacturing Company, ki je od tedaj svoje 
področje delovanja razširila na motocikle, avtomobile, izvenkrmne motorje in štirikolesnike ATV. Po preimenovanju 
v Suzuki Motor Co. Ltd v 50. letih prejšnjega stoletja so vstopili v svet avtomobilizma z modelom Suzulight, prvim 
masovno proizvedenim mestnim minijem na Japonskem. Leta 1962 so slavili na enem najznamenitejših dogodkov v 
svetu motoršporta –motociklistični dirki Isle of Man TT, tri leta kasneje pa so premierno lansirali izvenkrmni motor, ki se je 
ponašal z vsega 5,5 konjskimi močmi. V 70. letih smo prvič uzrli danes legendarnega Jimnyja, Suzukijevega štirikolesnega 
premagovalca ekstremnega terena, v 90. pa so zaradi širitve poslovanja in globalizacije sprejeli odločitev za spremembo 
imena v Suzuki Motor Corporation, pod katerim podjetje poznamo tudi danes. 

Stoletnica Suzukija

Nov logo BMW-ja

Po več kot dveh desetletjih se aktualna korporativna identiteta BMW-ja poslavlja. Bavarci so se namreč odločili, da 
pomladijo svoj logotip, ki bo tako bolj primeren za novo digitalno ero. Posodobitev obsega embleme, ki opredeljujejo 
tako klasično linijo kot tudi električno i in zmogljivostno M. Odločili so se za transparentno podlago, s čimer želijo izražati 
odprtost in jasnost, hkrati pa nakazati na svojo tranzicijo iz proizvajalca avtomobilov v ponudnika raznolikih storitev na 
področju mobilnosti, kjer sta v ospredju napredna tehnologija in povezljivost. A brez skrbi, nov obraz BMW-ja bomo 
opazovali zgolj na njihovih komunikacijah, avtosalonih in drugih dogodkih, saj bodo na vozilih in v prodajnih salonih še 
vedno ohranili svoj ikonični znak belo-modrega propelerja s črno obrobo.
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ZANIMIVOSTI ZREŠKI UNIOR SKLENIL SODELOVANJE 
S SIXTYTWO MOTOSPORT TEAM

Team SIXTYTWO je pred petimi leti v Sloveniji ustanovil 
Klemen Gerčar, prvi svetovni prvak v motokrosu razreda 
MX3, ki je naslov prvaka v žep pospravil leta 2013. Po 
zaključku tekmovalne kariere je Gerčar opustil tekmovalno 
kariero in se podal v menedžerske vode. Glavni namen 
ekipe, ki jo vodi, je mladim perspektivnim dirkačem ponuditi 
priložnost, da dosežejo najboljše možne rezultate na 
največjih tekmovanjih svetovnega formata in izkoristijo ves 
svoj potencial.

V ekipi so trije mladi, nadarjeni vozniki, ki se uvrščajo 
v sam vrh svojih tekmovalnih razredov. Šved Jonathan 
Bengtsson tekmuje v prestižnem razredu MXGP, njegov 
rojak Filip Ollson v razredu MX2 ter komaj 13-letni 
Slovenec Jaka Peklaj, ki tekmuje v EMX85ccm na Evropskih 
in Svetovnih prvenstvih.

Tehnično sodelovanje med SIXTYTWO motosport team 
in Unior Hand Tools ni naključje, oboji namreč sledijo 
jasni viziji za prihodnost. Unior ceni povratno informacijo 
končnega uporabnika o orodju saj je namenjeno prav 
njemu. SIXTYTWO team pa so nad vrhunskim orodjem in 
opremo navdušeni, zato je zadovoljstvo obojestransko.

Klemen Gerčar je pred kratkim obiskal Uniorjev program 
ročnega orodja, kjer je prevzel predalnike ter vozičke z 
orodjem za popravilo motornih koles. SIXTYTWO team ter 
Unior ročno orodje se trenutno posvečajo razvoju in sestavi 
tekmovalnega seta orodja, popolnemu kompletu orodja za 
vse strastne ljubitelje off-road motociklizma.

Uniorjevo ročno orodje je v zadnjih nekaj letih močno prisotno tudi na področju 
motociklizma. Prisotnost so pred nedavnim še povečali, sklenili so namreč tehnično 
sodelovanje z ekipo SIXTYTWO motosport.



Pri Fiatu so ponovno izumili ikonični model 500, ki je v tretji iteraciji postal 100% električno vozilo, a ob tem ni izgubil 
svojega priljubljenega retro stila. Je prvi tovrstni predstavnik skupine FCA, zato nanj polagajo veliko upov. Grajen je na 
novi platformi, s čimer je malce zrasel v vse smeri, kar obljublja več udobja v kabini. Poleg električnega pogona s 87 
kW moči, 320-kilometrskim dosegom in polnilnim časom do 80 % v 35 minutah (preko hitrega polnilca), so ključnega 
pomena tudi prenove na področju povezljivosti in avtomatizacije. Novi cinquecento je namreč prvi prejel nov operacijski 
sistem UConnect 5, ki sodeluje z 10,25-palčnim zaslonom, hkrati pa je tudi prvi mestni avtomobilček, ki dosega drugo 
stopnjo standarda SAE za samostojno vozeča vozila. Novega Fiata 500, ki je edini štirisedežni brezemisijski kabriolet na 
tržišču, bodo tako kot original iz leta 1957 proizvajali v Torinu.

Fiat 500

Lexus UX 300e

Pred dvema letoma so pri Lexusu lansirali svoj novi vstopni model, urbanega križanca UX, sedaj pa so dvignili tančico 
še z njegovega povsem električnega brata, ki je prvi tovrstni produkt znamke; sicer so Japonci na račun svojih hibridov 
precej uveljavljeni na področju elektrifikacije, s katero so pričeli že pred 15 leti. Brezemisijski UX ohranja značilen oster 
dizajn, luksuzni interier in funkcionalnost kompaktnega SUV-ja, na račun napora Lexusovih inženirjev pa tudi dinamičen 
karakter. 150-kilovatni motor s 300 Nm navora in litij-ionsko baterijo s 300 km dosega so namestili pod telesce vozila, kar 
omogoča nizko težišče in posledično dobro vodljivost. UX 300e, ki do 100 km/h pripotuje v 7,5 sekunde in pospeševanje 
nadaljuje do 160 km/h, bo na stari celini na voljo v drugi polovici leta.

NOVOSTI

Že nekaj časa vemo, da namerava skupina Volkswagen v prihodnosti postati eden ključnih igralcev na področju 
e-mobilnosti, ki namerava v prihodnjih desetih letih lansirati skoraj 70 električnih predstavnikov. V sklopu te ofenzive 
smo že spoznali tri člane brezemisijske družine ID., ki bo svetovnim množicam ponujala moderna, emocionalna in v 
prihodnost usmerjena vozila. Poleg serijskega hatchbacka ID.3, ki bo brez vključene subvencije stal okoli 30 tisočakov, 
smo zaenkrat spoznali konceptni mikrobus in kompaktnega križanca. Slednji je sedaj na poti v serijsko proizvodnjo, pri 
čemer je oznako ID. CROZZ zamenjal za ID.4. Pri Volkswagnu so potrdili, da bo vozilo na voljo v Evropi, na Kitajskem in 
v Združenih državah Amerike in da bo razpolagalo s 500 kilometri dosega. Prvi električni križanec znamke ljudskih vozil 
ostaja zavit v kamuflažo, a jo bo odvrgel kaj kmalu, saj bo lansiran še letos.

Volkswagen ID.4

Dacia odpira novo poglavje v svoji zgodbi s predstavitvijo konceptnega vozila Spring, ki nakazuje prvi povsem električno 
gnani serijski model, ki na evropski trg prihaja v letu 2021. Šlo bo za kompaktnega križanca, ki ostaja zvest znamkini filozofiji 
ponujanja enostavnih, modernih in zanesljivih vozil po zmerni ceni. Koncept opredeljujejo siva karoserija, obogatena z 
detajli fluorescentno oranžne in zaščitnimi elementi, višja oddaljenost od tal in nov svetlobni pečat. Štirisedežnik bo 
ponujal doseg okrog 200 km, s čimer bo primeren za mestne in primestne vožnje. Za uspešno izvedbo svoje električne 
revolucije se pri proizvajalcu naslanjajo na izkušnje Skupine Renault, ki je eden od pionirjev elektrifikacije. Ciljajo tudi na 
nove storitve mobilnosti, kot je souporaba vozil, saj je na tem področju koncern s 7.800 vozili največji igralec v Evropi.

Dacia Spring
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Kolo 3T for BMW 

Da bi pod znakom slovitega propelerja svojim 
strankam ponudili vrhunsko treking kolo, so se 
BMW-jevci združili z italijanskim proizvajalcem 
3T. Moden minimalistični produkt, ki bo na 
voljo v dveh barvnih različicah, je baziran na 
popularnem modelu Exploro, ki ga opredeljuje 
aerodinamičen karbonski okvir, usnjen sedež 
in ujemajoči se ročaji. Aluminijasta platišča 
in robustne pnevmatike zagotavljajo odličen 
oprijem pri visoki hitrosti na katerem koli terenu 
– od mestnih pločnikov in opuščenih cest 
do gorskih stez. Pri BMW-ju tako obljubljajo, 
da njihovo najnovejše kolo predstavlja 
perfektnega sopotnika za raziskovanje novih 
poti in testiranje svojih mej.

Časomer Breitling Premier Bentley Mulliner

Bentley je s švicarskim uraskim podjetjem Breitling 
začel sodelovati že pred 17 leti, ko je ob oblikovanju 
svojega takrat revolucionarnega grand tourerja 
Continetal GT sonarodnjake prosil, da za armaturo 
oblikujejo uro, ki bi izražala prvovrstnost vozila. 
Podjetji sta sedaj svojo partnerstvo okronali s 
posebno izdajo časomera iz elegantne kolekcije 
Premier. Ekskluziven kronograf Bentley Mulliner, 
omejen na tisoč kosov, je opremljen z modrim 
paščkom iz aligatorjevega usnja, s katerim se 
čudovito sklada prefinjena belo-modra številčnica 
z rdečimi poudarki. 

OGLAS
fuji

VOZNIKOVI MODNI DODATKI
Kolekcija oblačil 

Land Rover

Land Rover je za pomoč 
prosil podjetje Musto, 
znano po funkcionalnih, 
vendar estetskih oblačilih 
za prosti čas. Petletna 
pogodba sledi uspešni 
liniji oblačil, ki sta jo 
partnerja pripravila 
ob svetovnem debiju 
obujenega Defenderja na 
lanskem frankfurtskem 
avtosalonu. Tudi nova 
kolekcija toplih, dihajočih 
in lahkih kosov bo v 
prvi vrsti namenjena 
publiki, ki hrepeni po 
pustolovščinah, ima rada 
izzive in zahteva izdelke, 
ki se morajo izkazati tudi v 
najzahtevnejših okoljih.

14  Avto+šport
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gospodar
cest

Koenigsegg je s kreacijo Gemere odprl čisto nov avtomobilski segment, ki ga je 
oklical Mega-GT. Gre za revolucionarni štirisedežni grand tourer, ki bo gospodaril 
cestam s skrajnimi zmogljivostmi, katerim dodaja udobnost interierja in ekološko 
ozaveščenost.

Koenigsegg Gemera
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Pisalo se je leto 1994, ko se je 22-letni Christian 
von Koenigsegg odločil, da bo sledil svojim 
sanjam, ustvariti najboljši superavtomobil, ki 
ga je svet kdajkoli videl. Po letih naporov so se 

začeli kazati rezultati trdega dela in iz tovarne podjetja 
Koenigsegg Automotive so v garaže milijarderjev z 
strastjo do hitrosti in ekskluzive začeli odhajati presežki 
avtomobilske industrije. Najnovejša izmed njih je Gemera, 
ki bo v nasprotju z uveljavljenimi člani švedskega klana 
do vrhunca popeljala kar štiri osebe. Kljub temu bo brez 
najmanjše težave prehitela mnogokatere nastopaške 
dvosedežnike, s čimer si je prislužila oznako Mega-
GT. Skovanke, ki nakazuje poroko grand tourerja in 
superavta, so se domislili njeni ustvarjalci, s čimer zopet 
dokazujejo, da so eni najpomembnejših akterjev na 
področju zmogljivostnih vozil.
Kljub temu da so morali pri novem projektu skreniti v 
čisto drugo smer, finalni produkt izraža jasno pripadnost 
družini Koenigsegg in njenim oblikovalskim principom. 
Gemera ohranja značilne poteze, kot so fluidne oblike, 
kratki previsi, skrita A-stebrička in zajetne stranske zračne 
reže. Pri dizajniranju obraza so se obrnili v preteklost, 
na sam začetek, ko je Christian svojo vizijo javnosti 
prvič predstavil v obliki prototipa CC, predhodnika 
prvega serijskega Koenigsegga. Kakopak so zadržali 
tudi unikaten mehanizem odpiranja vrat, ki zagotavlja 
neustavljivo pritegovanje pogledov ob vsakem vstopu 
in izstopu iz vozila.
Takrat radovedneži dobijo vpogled v luksuzno kabino, 
ki obljublja obilo prostora za vse štiri potnike in njihovo 
prtljago. Tako je Gemera namenjena tudi za družinske 
izlete, na katerih bo po besedah švedskega proizvajalca 
osvajala z udobjem, s stilom in z vsakodnevno 

uporabnostjo. Da bo temu res tako, je potnikoma na 
prednjih kot zadnjih ogrevanih in elektronsko nastavljivih 
sedežih na voljo lasten osrednji zaslon radodarnih 
dimenzij, brezžični polnilec za pametne telefone ter 
štiri grelna in hladilna držala za pijačo, med drugim pa 
so vgradili tudi povezljivost z aplikacijo Apple CarPlay in 
sofisticiran avdio sistem z 11 zvočniki.

Toda novinka v svoji srčiki ostaja stroj s fokusom na dih 
jemajoče vozne karakteristike in svojega poslanstva 
niti približno ne skriva. Prvi Mega-GT razvija skoraj 
nepredstavljivih 1.700 konjskih moči in 3.500 Nm navora 
in s tem prekaša praktično vse, še tako glamurozne 
športnike. To brutalno moč doseže s kombiniranim 
delovanjem treh električnih enot in motorja z notranjim 
zgorevanjem, ki so ga zaradi majhne 2-litrske prostornine 
simpatično krstili za drobnega prijaznega velikana. 
Vendar prav nič ni prijazno njegovo emotivno globoko 
renčanje niti ne Gemerino pospeševanje, ob katerem 
vozniku ne uide prekrasen nasmeh do ušes. 0-100 km/h 

“

“
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givenchy 
oglas
novbo dosegla v manj kot dveh sekundah in ob močnem 

pritisku na plin priletela vse do hitrosti 400 km/h.
Pionirka novega segmenta razburljivih grand tourerjev, ki 
obljublja stimulacijo vseh čutov, sploh nima konkurence, 
zato pri Koenigseggu menijo, da si 300 edinstvenih 

primerkov povsem zasluži gromozansko visoko ceno v 
višini 1,5 milijona evrov.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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NOVA PARFUMSKA VODA BOISÉE



za
ULTRA
petične
kupce
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Da med svetovno smetano obstaja precej povpraševanja po zmogljivih roadsterjih 
z edinstvenim stilom in s še bolj ekskluzivno omejeno proizvodnjo, sta dokazala že 
spektakularna brezstrešnika Ferrari Monza in McLaren Elva. Po njunih stopinjah 
sedaj stopa Aston Martin, ki je za petične zbiratelje ustvaril 88 primerkov 
dvanajstvaljne kreacije s ceno 800 tisočakov.

Aston Martin V12 Speedster



Elitnega dvosedežnika so zasnovale glavce 
divizije Q by Aston Martin, ki je sinonim za 
unikatno avtomobilsko oblikovanje. Te so 
garale, da je V12 Speedster v 12 mesecih iz skice 

prešel v realnost; zasnovale so ga kot živeči konceptni 
avtomobil, ki razkazuje bogato znanje britanske znamke. 
Osnovo modela predstavlja aluminijasta arhitektura, 
ki si sposoja elemente uveljavljenih sorodnikov, kot sta 
DBS Superleggera in Vantage, preko katere so poveznili 
edinstveno telesce, skoraj v celoti grajeno iz karbona.
Za inspiracijo so oblikovalci pregledali svoje pretekle 
uspehe, predvsem so se naslonili na znamenite historične 
dirkače iz 50. let. Poskrbeli so, da kot svoja ključna 
konkurenta italijanskih in britanskih korenin, tudi V12 
Speedster osvaja na prvi pogled s purističnimi linijami, z 
izklesanimi površinami in z izvirnimi elementi. Izostanek 

sedežih, vratih, naslonjalu za roke in torbici, ki zamenjuje 
tradicionalni predal armature.
Tako unikatno vozilo si kakopak zasluži dvanajstvaljni 
motor, ki še potencira emotivno izkušnjo V12 Speedsterja. 
5,2-litrska turbopolnjena enota razvija sijajnih 700 
ponijev in 753 Nm navora, ki se na cesto prenašajo preko 
8-stopenjskega avtomatika. Naskok do stotice je mogoč 
v 3,5 sekunde, zabavno pospeševanje pa se konča, 
ko števci dosežejo cifro 300. Da bi podkrepili karakter 
mogočnega dvanajstvaljnika, so inženirji ustvarili izpušni 
sistem iz nerjavečega jekla, ki obljublja erotično igro 
not. A kaj, ko bo ta vznemirjala le 88 srečnežev, saj bodo 
proizvedli prav toliko primerkov. Ekskluziva ne bo poceni, 
za najbolj posebnega Astona današnjih dni bo namreč 
treba odšteti vsaj 830 tisoč zelencev.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

strehe in vetrobranskega stekla skupaj s širokimi rameni, 
z zajetno odprtino na pokrovu motorja in s pasico, ki 
ločuje potnika, tvori čudovito kombinacijo.
Ta je še posebej atraktivna pri na promocijskih 
fotografijah razkazani preobleki, ki se zgleduje po svetu 
aviacije. Navdihnil jo je Boeingov zloglasni reaktivec 
F/A-18, ki ga še danes uporabljata ameriška mornarica 
in avstralske kraljeve letalske sile. Unikatna različica 
je pobarvana v značilen odtenek srebrne, ki se druži 
s črnino, v katero so odete rešetke povečane maske, 
reže skulpturiranega pokrova in dvojni izpušni cevi. 
Krasen kontrast predstavljajo še mnogokateri poudarki 
karbona, ki so svojo pot našli tudi v notranjost vozila, kjer 
so parirani z usnjem, aluminijem, gumo in s kromom. 
Poseben vrhunec kabine predstavljajo okrasni rdeči 
pasovi s potiskom »Aston Martin«, ki jih najdemo na 

Tako unikatno 
vozilo si zasluži 

dvanajstvaljni 
motor, ki še 

potencira emotivno 
izkušnjo SPEEDSTERJA.

Avto+šport  25  24  Avto+šport



Avto+šport  27  26  Avto+šport

Eden najboljših predstavnikov današnje avtomobilske industrije je gotovo 
Continental GT, ki tudi v tretje uteleša esenco luksuza, ki gradi znamko Bentley; 
še posebej, če gre za unikaten primerek brezstrešnega Gran Tourerja z zanimivo 
konjeniško temo.

Britanski
ŽREBEC

Bentley Mulliner Continental GT 
Convertible Equestrian Edition
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Mulliner je širom avtomobilske sfere poznan 
po ustvarjanju najbolj individualnih 
Bentleyjev. Skoraj 500 let stara tradicija 
ročne izdelave je nedavno okrepila sile, 

saj so pri britanskemu proizvajalcu ugotovili, da je 
veliko potencialnega prihodka v izdelovanju po meri 
narejenih avtomobilov, striktno omejenih na nekaj enot. 
Ponosno so naznanili, da bodo pod okriljem Mullinerja 
poleg obujenih historičnih modelov in ekstravagantnih 
kreacij (kot je denimo Bacalar), bogatašem ponujali tudi 
posebne edicije svoje obstoječe prodajne palete. In tako 
je pred nami prvi edinstveni brezstrešni Continental GT, 
ki bo navdušil ljubitelje konjeništva.
Inženirji, bazirani v angleškem mestecu Crewe, so 
tokratno nalogo preskočili, je pa zato oblikovalski 
del ekipe Mulliner imel toliko bolj polne roke s 
pretvarjanjem razkošnega štirisedežnega kabrioleta v 
sanjskega kompanjona vsakega strastnega obiskovalca 
hipodroma. Navdih so iskali v ključnem dogodku na 
koledarju tekmovalnega jahanja, na štiridnevnem 
festivalu Cheltenham, ki vsako leto pritegne več kot 
dvesto tisoč glavo množico.
Izvrševanje prav posebnega naročila Bentleyjevega 

prodajnega salona v Bristolu so pričeli z izbiro barve 
karoserije. Namešali so unikaten odtenek temno zelene in 
ga namesto s sijočim kromom povezali s črnimi elementi 
na svetilih, maski, stranski liniji in izpušnih ceveh. Zunanji 
stil so zaključili z drznimi 22-palčnimi kopiti, prav tako 
odetimi v črnino.
Modifikacije eksterierja tega ponija se morda zdijo 
skromne, a kabina s kopico izstopajočih značilnosti 
preprosto očara. Karamelno in zeleno usnje najvišje 
kakovosti se spaja z prestižnim orehovim furnirjem 
ter ustvarja prefinjen ambient. Na vratne panele so 
Mullinerjevi rokodelci medtem v značilnem diamantnem 
vzorcu umestili tvid, grobo volneno tkanino, iz katere si 
britanski aristokrati pri krojačih na sloviti ulici Savile Row 
dajejo po meri izdelovati svoje športne suknjiče in lovske 
obleke. Vsa štiri sedla so okrasili z vezenino jahača in 
njegovega vranca. Ta silhueta se pojavlja tudi na armaturi, 
kjer zlat potisk predstavlja krasen kontrast elegantnemu 
lesu. Kot je v navadi, je Mulliner svoj podpis pustil v obliki 
kromirane ploščice, nameščene na pragovih.
Kabina je resnični biser avtomobila, ki pa ne zapostavlja 
prav tako pomembne tehnološke dovršenosti. Jezdec 
bo podatke o svojem konjiču spremljal preko digitalne 
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instrumentalne plošče, medtem 
ko bo sopotnik lahko nastavil 
navigacijo, glasbo in še kaj preko 
radodarnega 12,3-palčnega 
zaslona, vgrajenega v tridelno 
vrtljivo enoto, ki jo je mogoče 
za digitalno detoksikacijo 
(kot so funkcijo opisali pri 
Bentleyju) spremeniti v 
minimalistično leseno ploščo 
ali v ploščo s tremi analognimi 
številčnicami, ki prikazujejo 
čas, temperaturo in smeri 
neba. Na poti v jahalnico bo 
ob sončnem vremenu zložljivo 
streho mogoče elektronsko 
spustiti v 19 sekundah in tako 
mimoidočim na ogled postaviti 
ročno izdelano notranjost, ki 
se povsem sklada s premijskim 
izgledom zunanjosti.
Utripajoče srce s 626 KM ostaja 
bistvo žrebca Continental GT, 
ki ob povleku vajeti do stotke 
galopira v 3,7 sekunde in 
nadaljuje svoj bliskovit pohod 
do končne hitrosti 333 km/h.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Trajnostna 
dinamičnost 

Škoda Octavia RS iV

Škodina športno usmerjena družina RS je prejela prvega ekološko ozaveščenega 
člana; češki bestseller z imenom Octavia je namreč odslej na voljo kot nabildani 
priključni hibrid z 242 konjskimi močmi in s 60-kilometrskim brezemisijskim dosegom.

Nova, četrta generacija Octavie, ki je pred 
fotografske objektive zapeljala pred slabe 
pol leta, je uvedla elegantnejši izgled brez 
kontroverznih dvojnih luči, prostornejšo  

in bolj izčiščeno kabino z vodilnim, 600-litrskim 
prtljažnikom in nenazadnje tudi možnost priključnega 
hibrida, ki ga poznamo pod oznako iV. Zdaj so Čehi 
poskrbeli za vse tiste, ki želijo biti trajnostno naravnani, 
ampak je 201 konjev preprosto premalo za njihove 
potrebe. Luč sveta je tako ugledala športna inačica 

Octavie, ki predstavlja vstop klana RS v svet elektrifikacije. 
Ta združuje 1,4-litrskega bencinarja z električnim 
motorjem za skupnih 242 KM, ki se na cesto prenašajo 
preko 6-stopenjskega avtomatika; ob tem 13 kWh litij-
ionska baterija nudi zadovoljiv brezemisijski doseg v 
višini 60 kilometrov. A bolj zanimive so druge lastnosti 
pogonskega sistema; ker 85-kilovatni brezemisijski motor 
zagotavlja instantnih 330 Nm navora, lahko v voznem 
načinu Sport Octavia RS iV iz mirovanja do sto pospeši 
v 7,3 sekunde in nato doseže najvišjo hitrost 225 km/h; 

ob tem naštelana vodljivost in predelano 
vzmetenje zagotavljata energičen stil vožnje.
Nova Škodina tekmovalka, na voljo v hatchback 
in karavanski različici, poleg optimizirane 
priključno-hibridne enote prinaša tipične 
insignije RS, ki so zaslužne za dinamičen 
videz vozila. Miriada črnih elementov, kot so 
maska, odbijač, difuzor, spojler, reže, ogledala 
in okvirji oken, skrbi, da bomo inačico RS iV na 
mah prepoznali kot vodjo družine Octavia, ki 
so jo od lansiranja leta 1959 prodali v več kot 
6,5 milijona primerkih, s čimer se uveljavlja kot 
kot Škodin najbolje prodajani model.
Filozofijo trajnostne dinamičnosti izkazuje 
tudi delovni prostor voznika, ki ga opredeljuje 
mešanica temne alkantare in usnja. Sicer 
nova Octavia, od nekdaj znana kot eden 
najbolj prostornih kompaktnih avtomobilov 
na trgu, že v osnovni konfiguraciji preseneča 
z bolj dodelano, digitalizirano kabino, a 
tu doseže nov nivo s športnimi sedeži in 
z multifunkcijskim volanom s prestavnimi 
ročkami, ki jih lepotičijo emblem RS in sivi 
šivi, ki jih najdemo tudi na armaturni plošči in 
naslonu za roke.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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ZELEN OD        ZAVISTI

McLarnovega GT-ja, najlažjega in najhitreje pospešujočega predstavnika svojega 
razreda, je v roke vzel hišni personalizacijski oddelek MSO, ki je s pomočjo 
inovativnih materialov in tehnik iz njega ustvaril premikajočo se umetnino.

McLaren the Verdant Theme GT by MSO



34  Avto+šport

oglas 
sony

Lanskega maja so pri britanskem McLarnu 
ustvarili produkt, za katerega so obljubili, 
da bo z združevanjem zmogljivosti 
osemvaljnika z dvema turbinama in 

sposobnosti premagovanja kilometrov v 
maksimalnem udobju, spremenil koncept grand 
touringa. Prilično poimenovani model GT niso 
uvrstili v obstoječe prodajne linije (Sports, Super 
in Ultimate Series), saj gre za povsem samosvoj 
model za novo ciljno publiko, ki jo želi prepričati na 
račun lahke teže, sofisticirane kabine, spodobnega 
prtljažnika in seveda norih sposobnosti na nivoju 
superavtov.
Da bi dokazali obširno znanje in številne možnosti 
personalizacije, s katerimi lahko obogatite GT-ja, 
so McLarnovci na delo poslali svojo divizijo MSO, 
pod taktirko katere je elegantna podoba modela 
prejela mračno noto. Unikatno tribarvno zasnovo, 
ki se fluidno pretaka iz temne v svetlo zeleno, so 
nanašali kar 430 ur; šlo je za najbolj kompleksen 
proces barvanja karoserije, ki so ga doslej izvedli. 
Piko na i so postavili s fluorescentno zelenimi 
zavornimi čeljustmi in s sijoče črnimi kolesi. Končni 
rezultat je kakopak prava paša za oči.

Zelena tema se nadaljuje v kokpitu, kjer glavno 
vlogo igra kašmir; ta izredno mehek in razkošen 
material so MSO-jevci premierno prenesli v 
svet superavtomobilov. Siv kašmir, ki se odlično 
sklada s temnozelenim in črnim usnjem, tako 
krasi centralni tunel, panele vrat, vizirja, spodnji 
del armature in zgornji del sedežev. Ker je 
njegova razpoložljivost omejena, bo trenutno 
eden najbolj ekskluzivnih dodatkov na obširnem 
seznamu personalizacijskih možnosti MSO-ja.
Čeprav GT očara z novo vizijo modernega 
luksuza, ohranja enake tehnične karakteristike. 
Da niso izvedli prav nobenih nadgradenj pod 
kožo, niti ni presenetljivo, saj se že v osnovi 
model ponaša s 4,0-litrskim osmakom z dvema 
turbopolnilnikoma, katerega impresivna moč se 
preko 7-stopenjskega avtomatskega menjalnika 
brezhibno prenaša na cesto in omogoča 
čudovite zmogljivostne statistike; s funkcijo 
launch control avtomobil iz ničle do 100 km/h 
poleti v 3,2 sekunde, medtem ko do dvestotke 
potrebuje 9 s. In potem drvi dalje do 326 km/h…
Grand tourer z oznako Verdant Theme GT by 
MSO tako z domiselno izbiro barv in materialov 
ter z visokim nivojem tehnične preciznosti 
uteleša vrhunsko rokodelstvo ekipe MSO, ki bo 
morda navdihnilo kupce McLarna, da sežejo 
globoko v žep in svojo naslednjo igračko povsem 
prilagodijo svoji osebnosti.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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BREZZRCALNI FOTOAPARATI Z NAJHITREJŠIM SAMODEJNIM OSTRENJEM NA SVETU*

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

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

Nepremagljivo hitri

PREDSTAVLJAMO NOVE SONY FOTOAPARATE ,  & 

Odkrijte več na: www.sony.si

EISA INOVACIJA S PODROČJA 
FOTOGRAFIJE 2019–2020 

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

* Na podlagi Sonyjeve raziskave, notranje meritve, skladne s smernicami CIPA, z nameščeno lečo E 18-135 mm 
F3.5-5.6 OSS, pred vklopom AF in iskalo, ki ga uporabljate. 
‘Sony‘,‘a‘in njihovi logotipi so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Sony Corporation. 
Vsi drugi logotipi in blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

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

Czinger 21C

Na sceno je zapeljal nov ultimativni hyper avto, ki se bo potegoval za 
denarce 1 % najbogatejših posameznikov našega planeta. Ta presenetljivo 

ne prihaja iz Italije ali Nemčije, ampak so ga zasnovali v mestu angelov.
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odpuljenim pogonskim sistemom. 
2,88-litrski V8 z dvema turbinama 
z asistenco električnih motorjev 
razvija brutalnih 1.250 konjskih 
moči. In če se spomnite, da teža 
znaša 1.200 kilogramov, lahko 
brez kalkulatorja izračunate, 
da gre za perfektno razmerje, 
ki obljublja superioren nastop. 
V tandemu s 7-stopenjskim 
avtomatikom, ki je na voljo v dveh 
različicah – prva je rezervirana za 
avanture na dirkališču, druga pa 
za obvladovanje vijugastih cest – 
pogonska enota omogoča nore 
specifikacije. Če rečemo, da 21C 
do stotke pridirja v 1,9 sekunde, 
boste morda impresionirani, a če 
vam razkrijemo, da Czinger navaja 
hitrejšo osvojitev podviga 0-400-
0 km/h kot dosedanji rekorder, 
ekstremni Koenigsegg Agera, 
pač morate priznati prevlado 
hibridnega bolida.
Vse to so Američani zavili v oči 
bodeč paket, ki se s sedežema v 
dveh vrstah zgleduje po reaktivnih 
lovcih. Kdorkoli ima na lagerju 
milijonček in pol, naj se hitro 
javi in rezervira enega izmed 80 
specimenov.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Kalifornijski proizvajalec 
Czinger se je pojavil kot 
meteor, saj še dolgo nazaj 
zanj nihče ni slišal, danes 

pa se s presunljivim modelom 
21C uveljavlja kot strokovnjak 
na področju ultra ekskluzivnih 
zmogljivostnih vozil. Zakaj? Ker 
njihov superavtomobil resnično 
postavlja nove standarde; ne samo, 
da raziskuje meje kreativnosti 

z drastičnim oblikovanjem, 
ampak uvaja pionirske rešitve, ki 
omogočajo neverjetno zmogljivost.
Ker so želeli izpostaviti, da je 
dvosedežnik razvit in izdelan za 21. 
stoletje, so ga enostavno oklicali 
21C; a preprostost se na tem mestu 
konča. Jenkiji so namreč razvili 
tehnologijo za konstrukcijo prav 
vsake komponente, ki so tako glede 
funkcije kot forme optimizirane 

v nulo. Rezultat je izredno nizka 
teža, ki znaša 1.200 kilogramov, 
od česar podvozje tehta le eno 
desetino. Če vzamemo v račun, da 
ta poleg tradicionalnih strukturnih 
in varnostnih sistemov vključuje 
še funkcije hlajenja in upravljanja 
zvoka izpušnega sistema, je to hvale 
vreden dosežek.
Toda našteto je le vrh ledene 
gore inovacij 21C, ki se ponaša z 
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Pri Bugattiju zopet navdušujejo z vozniško mojstrovino, ki zagotavlja nevaren dvig 
srčnega utripa, saj so si med razvojem zadali cilj, potisniti meje fizike do limita in s 
tem užitek v vožnji povzdigniti v nove višave.

Bugatti Chiron Pur Sport



Poželjive obline naslednika slovitega Veyrona 
smo prvič uzrli že pred štirimi leti, a Chiron tudi 
danes ostaja izredno poželjiv superavtomobil, ki 
je doslej zaživel v mnogih iteracijah. Najnovejša, 

ki sliši na ime Pur Sport, v ospredje postavlja precizno 
agilnost in je tako rojena za ovinke. Takšne specifikacije 
so si namreč zaželele zveste stranke luksuznega 
proizvajalca iz Molsheima, ki je tako nadaljeval s tradicijo 
kreiranja cesto-legalnih dirkačev, ki hrepenijo po zavitih 
in zahtevnih podeželskih cestah. Vožnja na meji bo še bolj 
vseobsegajoča kot pri rekordni inačici Super Sport 300+, 
ki se je s podrtjem bariere 300 milj na uro (483 km/h) 
uveljavila kot najhitrejši serijski superavto v zgodovini. Že 
samo ta informacija nam praktično pove vse.
Predelava Chirona, katerega ime je navdihnil monaški 
dirkač, ki je osvojil praktično vse pomembnejše velike 
nagrade za znamko v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja, 
je tako zahtevala precej pridnih rok in delovnih ur. Ko 
so delavci odložili orodje, je pred njimi stal čistokrvni 
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športnik, ki so ga z največjim ponosom oklicali za najbolj 
brezkompromisnega Bugattija moderne dobe. Takšen 
častitljiv naziv si je prislužil na račun shujševalnega režima, 
aerodinamičnih popravkov, modifikacije menjalnika ter 
nadgradnje šasije in vzmetenja.
A pričnimo z dizajnom. Koncept različice Pur Sport je 
bil popolnoma podrejen glavni tarči – agilnosti, zato je 
oblikovalski oddelek obrazu Bugattija namenil izredno 
široke odprtine za zrak, povečali pa so tudi znamenito 
masko v obliki podkve. Splitter ima dvojno vlogo: skrbi 
za generacijo maksimalnega podtlaka in obenem 
ustvarja občutek širine tega superavtomobila. Nič manj 
spektakularen ni njegov zadek, na katerem dominira 
1,9-metrsko krilo, ki skupaj z vpadljivim difuzorjem skrbi, 
da bo Chiron Pur Sport kot prisesan na ovinkasto cesto. 
Paleto nadgradenj zaključujejo ultra lahek izpušni sistem 
iz titana in aerodinamična magnezijeva platišča, obuta v 
Michelinova unikatna športna obuvala, za finalni vizualni 
dotik pa poskrbi krasna kombinacija elementov golega 
karbona in modre karoserije.
Ker so želeli ohraniti prvinsko osredotočenost na 
vožnjo, so se odločili, da interier namenoma reducirajo 
na minimum. Zaradi dosega kar se da nizke teže so 
površine oblekli v alkantaro, ki omogoča odličen oprijem 
na volanu in izboljša stransko oporo na sedežih tudi ob 

ekstremnem pospeševanju. Temačen ambient medtem 
razblinjajo poudarki v odtenku modre in vložki karbona.
Naslednji korak je bila konfiguracija šasije in vzmetenja 
za ultimativno šviganje po ovinkih brez znatnejšega 
vpliva na udobje ter skrajšanje prestavnih razmerij za bolj 
agresivno pospeševanje. Zaradi resne količine podtlaka 
so bili primorani najvišjo hitrost omejiti na 350 km/h, a 
ker se obenem 8,0-litrska enota s 1.500 konji sedaj zavrti 

vse do 6.900 vrtljajev na minuto, bo nova francoska 
beštija od 60 do 120 km/h poskočila skoraj dve sekundi 
hitreje kot njen »običajni« brat. Izkustvo surove moči in 
agilnih sposobnosti Pur Sporta bo najbolj puristično v 
dodatnem voznem programu Sport+, katerega naj se 
frajerji brez pedigreja raje izogibajo.
3-milijonsko senzacijo, ki je pridobila na aerodinamični 
zmogljivosti, prepričljivem oprijemu in odlični vodljivosti, 
bo lahko izbralo le 60 posameznikov, ki se bodo s svojimi 
ekskluzivneži lahko začeli postavljati od konca letošnjega 
leta dalje.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Ker so želeli ohraniti prvinsko 
osredotočenost na vožnjo, so interier 
namenoma reducirali na minimum. 
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ljubezen
na
prvi
pogled

Zenvo TSR-S

Danski proizvajalec divjih cestnih zveri 
Zenvo je s celovito karbonsko predelavo 
svoje 1.177-konjske zastavonoše TSR-S 
poskrbel za ljubezen na prvi pogled.
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aerodinamika, za katero 
med drugim skrbi strašljivo 
krilo, zaslužno za visoke ravni 
podtlaka v ovinkih.
Ker zmorejo Danci na 
letni ravni sestaviti le pet 
vozil, je njihova unikatnost 
zagotovljena. Temu primerna 
je 1,45-milijonska cena, ki pa 
prinaša neomejene možnosti 
prilagoditve vozila lastnikovim 
takšnim in drugačnim 
kapricam.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

V danski manufakturi 
so eksplozivnega 
premagovalca 
kilometrov 
perfekcionizirali z 
novimi karbonskimi 
elementi.

na raznolike možnosti 
personalizacije karbonskih 
delov, so uporabili tudi na 
stranski liniji, kjer so v velik 
kos izpostavljenega karbona 
v kontrastnem vzorcu vtisnili 
napis »ZENVO«.
Modifikacije impresivnega 
vozila so zaključili z 
vpeljavo hibridne različice 
7-stopenjskega sekvenčnega 
menjalnika z dvema 
voznima načinoma, ki ju je 
mogoče izbrati preko stikala 
na volanskem obroču. V 
cestni nastavitvi se malce 
eliminira ostrina menjalnika, 
medtem ko alternativna 
dirkaška nastavitev omogoča 
svetlobno hitre menjave v 
stilu bolidov brez dovoljenja 
za vožnjo po cestah. Dodelan 
menjač je torej prejel hibridni 
modul, ki omogoča povečanje 
moči, nadaljnji nadzor 
oprijema in dodatek osme 
prestave, pri čemer električni 
motor omogoča vzvratno 
vožnjo. 
Dozo surove moči še vedno 
zagotavlja V8, oborožen z 
dvema turbopolnilnikoma, ki 
generira 1.177 konjskih moči 
in zastavonošo Zenva do 
stotice potisne v 2,8 sekunde, 
do dvestotice pa v zgolj 6,8 
sekunde; pomembno vlogo 
pri tem nimajo zgolj iskri 
vranci, ampak tudi kot peresce 
lahka konstrukcija in vrhunska 

Svoje znanje na 
področju razvoja 
vozil v kategoriji nad 
petsto KM je butični 

Zenvo že dokazal s cestno-
legalnim superavtom TS1 GT 
in s čistokrvnim dirkačem 
TSR, s tretjim modelom v 
ponudbi pa je združil ta dva 
svetova. TSR-S sicer že dve leti 
razveseljuje skupinico najbolj 
zahtevnih avtomobilskih 
fanatikov, a sedaj so se v danski 
manufakturi odločili, da bodo 
eksplozivnega premagovalca 
kilometrov perfekcionizirali z 
novimi karbonskimi elementi. 
Telesce eksotičnega produkta 
je v zasledovanju izredno nizke 
kilaže že iz samega štarta 100% 
proizvedeno iz tega materiala, 
a po novem gradi celo kolesa, 
z veliko mero inovativnosti 
osnovana in narejena znotraj 
podjetja. Tej pogruntavščini, 
ki zahteva izjemno natančen 
in dolgotrajen proces ročne 
izdelave (vsako platišče dva 
para rok napravljata cel teden 
dni), a na tehtnici odčita 15 
kilogramov manj, se pridružuje 
še ena precej kreativna 
novost. Evolucijo Zenvove 
karbonske tehnologije 
odraža poseben geometrijski 
vzorec znotraj modre pasice, 
ki poteka vzdolž pokrova 
motorja in se nadaljuje do 
centralnega tunela za zajem 
zraka. To tehniko, ki nakazuje 
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OKNO
V
BODOCI
SVET

Hyundai Prophecy

Najnovejši Hyundaijev koncept 
najverjetneje ne bo romal 
v proizvodnjo, a bo namesto 
tega služil kot napovedovalec 
bodočega oblikovanja. In če študiji 
Prophecy verjamemo na besedo, bo 
električna prihodnost korejske 
znamke precej mikavna.

Senzualna športnost je besedna zveza, s katero 
pri Hyundaiju opisujejo svoj oblikovalski jezik. 
Ta je pri konceptu Prophecy zavil v svežo smer, 
kjer vlada minimalizem z izčiščenimi linijami. 

Povsem nova arhitektura, prilagojena za brezemisijska 
vozila, je omogočila vizijo estetske harmonije, ki jo 
narekuje želja po aerodinamični učinkovitosti. Glavno 
vlogo tako igra kupejevska strešna linija s spojlerjem, 
ki pripomore k večji stabilnosti pri visokih hitrostih, 
pri optimalnemu izkoristku zraka pa sodelujejo tudi 
inovativna platišča v obliki propelerja. Toda najbolj 
atraktiven del študije je gotovo zadek s širokimi boki in s 

še daljšimi vertikalno pozicioniranimi svetili, ki jih tvorijo 
drobne osvetljene kocke z analognim čarom; ta pristop 
smo spoznali lani pri retro konceptu 45 EV, svojo pot pa 
bo našel tudi v prihajajoča serijska vozila Hyundaija.
Interier medtem reinterpretira vozno izkušnjo za 
samovozeča vozila prihodnosti. Radodarna medosna 
razdalja omogoča obilico prostora, ki ni zamišljen kot 
klasična avtomobilska kabina, temveč kot udobna 
dnevna soba, kjer je edina naloga potnikov sprostitev. 

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Če bo kateremu potniku 
zadišala vožnja električarja, 
sta mu namesto 
volana na voljo krmilni 
palici, ki predstavljata 
povsem drugačen, a 
vseeno intuitiven način 
upravljanja avtomobila. 
Ker je v ospredju dobro 
počutje potnikov, so pri 
štirisedežnem Prophecyju 
uporabili okolju prijazne 
materiale in očem prijazne 
barve, namestili pa so tudi 
ambientalno osvetlitev in 
filter za zrak. Avto+šport  51  
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MISICASTA
FORMA
IN FUNKCIJA
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Zeleno luč za proizvodnjo je dobil prvi samostojni model, razvit pod okriljem Cupre, 
privlačen križanec Formentor, katerega v prehodu iz študije v serijsko vozilo 
praktično niso doletele nobene večje spremembe.

Cupra Formentor



preklapljanje med voznimi programi.
Za pogon Formentorja so izbrali duet zmogljivih 
pogonskih enot; vrh ponudbe predstavlja turbopolnjeni 
bencinar s 305 konjiči, sparjen s štirikolesnim pogonom, 
bolj okolju prijazna alternativa pa je priključni hibrid z 
izhodno močjo 148 KM in s spodobnim električnim 
dosegom 50 kilometrov. Obe enoti sodelujeta s 
7-stopenjskim avtomatskim menjalnikom, ki ga je 
mogoče upravljati tudi preko obvolanskih uhljev.
Moderni križanec, ki je kot originalen model proizvajalca 
izjemnega pomena za prihodnost Cupre, bo v prodajne 
salone zapeljal v zadnjem četrtletju 2020.
 
Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

V 
času eksplozije segmenta križancev je 
odločna svoj kos pogače odrezati tudi 
Cupra, predhodno delujoča pod Seatom, ki 
je lani svoje ambicije nakazala s konceptom 

Formentor, ki je, kot veleva tradicija iz leta 1982, ime dobil 
po enem najlepših španskih krajev, rtu otoške Majorke. 
Sedaj je napočil čas, da se kot prvi lastni model mlade 
španske znamke poda v proizvodnjo, pri čemer ohranja 
zvezo dinamične vožnje in udobja SUV-ja.
Na ulici bo Formentor zagotovo opažen, kar je tudi bil 
cilj oblikovalcev, ki so si zamislili kombinacijo izklesanih 
kontur, ostrih linij in dinamičnih proporcev. Dvobarvna 
karoserija resda spominja na bolj robustna vozila SUV, 
toda nižja oddaljenost od tal dokazuje, da Formentor ne 
bo lazil po zahtevnem terenu, ampak bo namesto tega 
raje premagoval ovinke.
Detajle v barvi bakra so implementirali tudi v prostorno 
kabino, ki kot zunanja podoba priča o sofisticiranosti 
vozila. Športno-eleganten ambient gradijo usnjeni 
školjkasti sedeži ter kromirani in sijoči črni poudarki, 
medtem ko napredno tehnologijo dostavljata digitalni 
kokpit in 12-palčni prostostoječi zaslon, ki zamenjuje 
klasična fizična stikala. Svetla točka kabine je tudi nov 
volan z integriranima gumboma za zagon vozila in 
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Test: BMW X5 M50d

400-
KONJSKI
TANK

BMW-jev X5 je eden izmed najbolj tipičnih predstavnikov prestižnih SUV-jev in v 
svoji četrti generaciji nedvomno tudi eden izmed boljših, ne glede na izbiro motorne 
različice.
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X5 v svoji četrti generaciji 
oblikovno večje 
revolucije ne prinaša, 
razen večjih, bolj 

podolgovatih ledvičk in dodatnih 
centimetrov v vse smeri. V različici 
M50d, kakršno smo testirali mi, 
seveda X5 še dodatno izstopa po 
športnih odbijačih M, gromozanskih 
odprtinah za zajem zraka, 21-palčnih 
litih platiščih, zatemnjenih steklih, 
emblemih M in še kakšen detajl 
bi se našel. No, na cesti izstopa že 
pojava X5 sama po sebi zaradi svojih 
gabaritov, v dolžino avtomobil meri 
skoraj polnih 5 metrov in tehta 
skoraj dve toni in pol, dodaj mu še 
gromozanska kolesa in zatemnjena 

stekla, pa je recept za pozornost 
popoln. Na cesti izgleda kot tank in 
tudi občutek za volanom te beštije 
najlažje opišem kot: tankovski.
Še posebej, če se na zadku bohoti 
napis M50d. Tu ne gre za pravega, 
čistokrvnega M-a, kakor tudi ne za 
običajnega dizla, tale motorizacija 
je nekje vmes, je nekakšen hibrid, 
pa čeprav to ni. Veliki, težki SUV-ji in 
športni vozni občutki nikoli niso šli, 
ne gredo in ne bodo šli skupaj. Pa 
vseeno, kako se v praksi odreže takšen 
hibrid med družinsko prostornim 
SUV-jem in 400-konjskim motorjem 
ter temu primernem podvozju?
Lahko bi rekli, da družinsko udoben 
ravno ni, po drugi strani pa je zaradi 

mase in velikosti enostavno preveč 
okoren, da bi ga lahko z veseljem 
zapodili po kakšni odprti, ovinkasti 
cesti. Za zgolj družinske potrebe, 
izlete in podobno, bi vsekakor 
priporočal različico 30d, ali pa celo 
bolje, priključni hibrid 45e. Oba 
imata namreč zračno vzmetenje 
in pri obeh je v ospredju dejansko 
potovalno udobje. Pri X5 z modelno 
oznako M50d so občutki zelo mešani.
Motor namreč iz treh litrov 
prostornine razvija kar 400 konjskih 
moči, ki se seveda prenašajo preko 
osemstopenjske avtomatike na 
vsa štiri kolesa, za prenos moči pa 
pomagajo skrbeti kar štiri turbine. 
Tri delujejo neprestano, medtem ko 

se četrta priklopi šele, ko voznik 
potisne stopalko za plin do konca 
v poden. Takrat tudi skoraj 2,5 
tone gmote poskoči do stotice v 
5,2 sekundah, kar je impresivno. 
Občutek pospeševanja in moči 
je tako rekoč malce sterilen, 
a vseeno, lepo se je voziti in 
pospeševati v 400-konjskem 
cestnem tanku, pa čeprav veš, 
da je velik nesmisel. Vožnja 
namreč nikakor ni udobna, kot bi 
lahko bila, kljub prilagodljivemu 
vzmetenju in udobnim usnjenim 
foteljem – avtomobil je namreč 
nekako vsekozi na preži in napet, 
pripravljen, da strga asfalt izpod 
kolesa, po drugi strani pa ravno 
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Pri BMW-ju 
opcijsko 

ponujajo tudi 
prestavno 
ročico v  

prestižnem 
kristalnem 
zaključku.

zaradi udobnih sedežev in mase, 
voznik in sopotniki izgubijo 
občutek adrenalina in hitrosti.
Nov obraz notranjosti smo do 
sedaj že dodobra spoznali pri 
večini novih BMW-jevih modelov. 
Minimalističen dizajn z odličnim 
osrednjim ekranom, vsemi 
funkcijami za upravljanje vozila na 
dosegu rok, digitalnimi merilniki, 
s kristalno prestavno ročico 
in z usnjenim oblazinjenjem 
vrhunske kakovosti in izdelave, 
kot se za šefa med SUV-ji 
spodobi. V našem primeru 



oglas
sam-
panjc

informativni izračun mesečnega obroka: 1.670,64 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

šestvaljni, vrstni, turbodizelski
2.993 ccm
294 kW (400 KM)
760 Nm pri 2.000 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
5,2 s (0-100 km/h)
250 km/h
10 l/100 km
217 g/km
4.922 / 2.004 / 1.745 mm
2.350 kg
80 l
650 l
138.712 EUR

Tehnični podatki

je bilo obarvano v kubansko rjavo barvo, ki je lepo 
sovpadala s črnimi detajli in z ambientalno osvetlitvijo, 
ki je osvetljevala tudi strešno panoramsko okno. Testnik 
je imel tudi ogrevani in hlajeni držali za pijačo, masažo 
in številne druge opcije, ki ceno avtomobila dvignejo za 
dodatnih 35 tisočakov.
Seveda je X5 dobro opremljen z vsemi asistenčnimi 
sistemi, ki jih znamka premore, tudi s pomočnikom, ki 
zmore samodejno voziti zadnjih 50 metrov prevožene 
poti vzvratno. Sistem si zapomni premike volana za 
zadnjih 50 prevoženih metrov in tako z enakimi manevri 
samodejno po isti poti vozi vzvratno, voznik mora le 
nadzorovati hitrost, ki ne sme preseči 10 kilometrov na 
uro. Cena? Brez dodatkov takole motoriziran X5 stane 
dobrih 100 tisočakov, z vso bero dodatne opreme pa 
natančno 138.712 evrov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Nov obraz notranjosti smo do sedaj že dodobra 
spoznali pri večini novih BMW-jevih modelov. 
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ZA HITRE  
IN VARČNE

OČETE

Test: Ford Focus ST Wagon

Za vse hitre očete, ki ne bi radi tako pogosto obiskovali bencinskih servisov, je 
Ford pripravil svoj karavan Focus v športni različici ST z dizelskim motorjem. Je 
še vedno govor o čistokrvnem ST-ju?
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Focus je eden izmed redkih modelov v avto 
industriji, ki ima znotraj enega modela toliko 
različnih izpeljank in izvedenk. Poleg klasičnega 
hatcha in karavana, je Focusa mogoče izbrati v 

terenski različici Active, na voljo je s stilskim, športnim 
paketom ST-Line in tudi kot čistokrvni športni avtomobil 
v različici ST. Do sedaj je bila ta oznaka sicer rezervirana 
izključno za izredno zmogljivo bencinsko različico z 280 
konji, po novem pa model ST lahko poganja tudi dizelski 
motor, ki razvija »vsega« 190 konjskih moči. Športnemu 
splošnemu vtisu se odlična poda tudi ročni menjalnik z 
majhno prestavno ročico, ki postreže z izjemno kratkimi 
in natančnimi, hitrimi hodi.
Da gre za hitri karavan, nesporno namiguje že 
njegova pojava. Živo rdeča karoserija je kombinirana z 
velikansko, v črno satovje oblečeno masko, s športnimi 
odbijači, pa z zatemnjeni stekli in s črnimi okvirji stekel, 
z difuzorjem, dvojnim zaključkom izpušne cevi in 

atraktivnimi platišči v antracit barvi, ki skrivajo Brembove 
rdeče zavorne čeljusti.In točno takšnega smo zapeljali 
na test. Nedvomno bi vsak oče svojo družino raje 
odpeljal na daljši izlet v takšnem športnem karavanu 
kot pa v kakšnem mehkužnem SUV-ju ali pa še huje, v 
enoprostorcu. Že res, da podvozje in udobje v dotičnem 
avtomobilu v prvem planu potnikom ne prizanašata 
najbolj, a je potovanje s karavanskim ST-jem vseeno 
prijetno, le bolj dirkaško nastrojeno, čeprav se v nosu vrti 
dizelski motor in ga po moči niti približno ne razganja 
tako kot bencinskega brata. Podvozje v različici ST je 
tako malenkostno prilagojeno, trše je in bližje k tlom, 
tudi volanski mehanizem je bolj posreden in vozniku 
daje več povratnih informacij s ceste. Vozna izkušnja 
je zares odlična, pa že v povsem običajnem Focusu je, 
v različici ST pa toliko bolj, a vseeno ne more vstopiti 
v čevlje bencinskega brata, kjer je na voljo skoraj 100 
dodatnih konjskih moči in pravo grgranje bencinskega 

informativni izračun mesečnega obroka: 444,76 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

agregata. Je pa res, da z dizelskim ST-jem ne boste tako 
pogosto gost bencinskih črpalk. V povprečju smo na 
100 prevoženih kilometrov porabili dobrih 7 litrov nafte, 
medtem ko bi pri bencinarju pod 10 šlo zelo težko.
Dvolitrski dizel, ki na prednji kolesi pošilja 190 KM, 
je izredno prožen in postreže z obilico navora že na 
območju nizkih vrtljajev. Do stotice pospeši v dobrih 
sedmih sekundah, zato ravno adrenalinskega limanja 
hrbtov v sedeže ni za pričakovati, vseeno pa je avtomobil 
presenetljivo hiter in živahen. Voznik ima občutek hitrosti 
že, ko samo sedi za volanom. V rokah namreč drži debel, 
športen, usnjen volanski obroč, objema ga športen sedež 
Recaro z vrhunsko oporo in oprijemom, ki je nastavljen 
praktično v poden, tako da ima voznik občutek, kot da 
sedi v dirkalnem avtomobilu, pa še preglednost na vse 
strani ni tako dobra in občutek v sedežu je morda celo 
malce utesnjen, povsem športen torej. Tudi menjalnik ni 

nič kaj družinsko naravnan, potem bi prestavam seveda 
stregel samodejno, tako pa se mora z njimi ubadati 
voznik, kar povsem sovpada s karakterjem vozila. Tako se 
desna roka pogosto rokuje s športno prestavno ročico.
Interier je z izjemo športnih Recarovih sedežev že viden 
pri preostalih sorodnih modelih, zato v notranjosti večjih 
sprememb ni. Še vedno odlično deluje infotainment s 
sistemom SYNC 3, prav tako so na mestu varnostne 
asistence kot tudi vse funkcije povezljivosti.
Očetje s športnim pedigrejem so tako dobili novi 
družinski adut, ki se dobro razume z bencinskimi servisi, 
nudi dovolj prostora za vso družino – ne ravno nujno tudi 
udobja, se odlično pelje skozi ovinke in po ravnem, pa 
še relativno hiter zna biti, medtem ko njegova podoba 
nakazuje na to, kot da pod pokrovom skriva 300 vrancev.

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, dizelski
1.996 ccm 
140 kW (190 KM)
400 Nm pri 2.000 vrt./min.
6-stopenjski ročni 
7,2 s (0-100 km/h)
220 km/h 

7,3 l/100 km
125 g/km
4.667 / 1.840 / 1.459 mm 
1.510 kg 
47 l 
608 l  
34.620 EUR (s popustom)

Tehnični podatki

“Da gre za hitrega karavana, nesporno 
namiguje že njegova pojava. Živo rdeča 
karoserija JE MED DRUGIM KOMBINIRANA 
z velikansko, v črno satovje oblečeno 
masko, S športnimi odbijači in Z 
RDEČIMI zavornIMI čeljustMi.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Suzuki Jimny je avtomobil, ki ne obljublja nikakršnih kompromisov. Je terenec, 
ampak ne tisti s predpono mestni, temveč tisti pravi, kleni, pa čeprav tehta komaj 

dobro tono in v dolžino meri zgolj 3,5 metra.

KLENI 
TERENEC 

BREZ
KONKURENCE

Test: Suzuki Jimny 1.5 VVT Allgrip Pro Elegance
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Suzuki Jimny je tako rekoč legenda, avtomobilska 
seveda. Je avtomobil, ki praktično nima 
konkurence in mu ni podobnega, na terenu 
se Jimny namreč lahko kosa z največjimi, 

recimo z ikoničnim razredom G, kateremu je nesporno 
v zadnji generaciji tudi izredno podoben. Z ravnimi, 
odsekanimi površinami, z izrazitimi obrobami blatnikov 
in s pokončnim vetrobranskim steklom tako nesporno 
spominja nanj. Japonci so z novo generacijo resnično 
ustvarili všečno obliko, ki bo očitno že tako legendarnega 
Jimnyja naredila še bolj legendarnega, le z bolj modernim 
pridihom. Pa še tako odbito in pozornost vzbujajočo 
barvo so mu namenili, ki mu noro dobro pristoji v 
kombinaciji s črno streho in črnimi terenskimi zaščitnimi 
plastikami. Še nedolgo nazaj je naokoli krožil vic, zakaj 
Jimny nima radia. Odgovor na to je, ker tja, kamor Jimny 
pride, beri spleza, ni signala in radio ni potreben.

No, sedaj je v novi generaciji še vedno sposoben priplezati 
marsikam, tudi tja, kamor večji ne zmorejo, a je hkrati 
opremljen z ekranom z multimedijsko vsebino, navigacijo 
in s celo nekaj varnostno-asistenčnimi sistemi. V novi 
generaciji so ga namreč tehnološko precej posodobili na 
področju multimedije in sistemov, na voznem področju 
pa so ohranili vzdržljivo šasijo z dvema togima premama 
in z mehanskim štirikolesnim pogonom z reduktorjem, 
ki Jimnyju omogoča, da premaguje zares strme vzpone 
in zahtevne terenske izzive. Voznik štirikolesni pogon in 
reduktor vklaplja preko manjše mehanske ročice poleg 
ročice 5-stopenjskega ročnega menjalnika. Štirikolesni 
pogon ima tako tri stopnje, in sicer se v načinu 2H vrtita 
zgolj zadnji kolesi, kar pomeni, da ima v tem načinu zadnji 
pogon in je Jimny na spolzkem terenu lahko tudi izredno 
zabaven avtomobilček. V načinu 4H štirikolesni pogon 
deluje z normalnim prestavnim razmerjem, v načinu 

4Low pa se vključi reduktor in tako se za lažje ohranjanje 
vrtljajev pri nižjih hitrostih podaljša prva prestava.
Vozne lastnosti so brezkompromisno ukrojene za 
neurejene poti in resnejši teren, zato na povsem običajni 
cesti ne blesti ravno najbolj, daleč od tega pa je, da bi 
bila vožnja z njim na primer zares naporna in utrujajoča, 
kot je znala biti z nekaterimi terenskimi avtomobili.
Po novem ima Jimny vijačne vzmeti in ne listnatih, 
avtombilček se tudi zaradi lahke mase in togega vpetja 
pozibava sem in tja kot za šalo. Samo dobro se nasloniš 
nanj, pa ga zaziblješ, enako če se v kabini močneje 
zamaješ na sedežu, ampak kljub temu se da z njim 
dobro vsakodnevno shajati. Na terenu pa, kot sem že 
večkrat omenil, zaradi kratkih previsov, zamaknjenih 
diferencialov, visoke oddaljenosti od tal, kratkega 
medosja in odličnega štirikolesnega pogona preprosto 
blesti in je eden najboljših.

1,5-litrski 
atmosferski motor 

stare šole, brez 
turbin in zgolj s 

petimi prestavami, 
terja svoj davek 
pri udobju pri 

višjih hitrostih, 
drugače pa mu 
ne gre zameriti 

popolnoma 
ničesar. 

Vozne lastnosti so brezkompromisno ukrojene za 
neurejene poti in resnejši teren.

Tudi pri novi generaciji so ohranili vzdržljivo šasijo z dvema togima 
premama in mehanskim štirikolesnim pogonom z reduktorjem, ki Jimnyju 
omogoča, da premaguje zares strme vzpone in zahtevne terenske izzive. 
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motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

emisije CO2
mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, bencinski
1.462 ccm
75 kW (102 KM)
130 Nm pri 4.000 vrt./min.
5-stopenjski ročni 
13 s (0-100 km/h)
145 km/h
8,2 l/100 km
154 g/km
3.645 / 1.645 / 1.725 mm
1.135 kg
40 l
85 l
20.600 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 264,65 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

Udobje je malce manj prijetno pri višjih hitrostih, recimo 
na avtocesti, tam od 130 dalje postane v kabini kar glasno 
in hrupno. 1,5-litrski atmosferski motor stare šole, brez 
turbin in zgolj s petimi prestavami, terja svoj davek pri 
udobju pri višjih hitrostih, drugače pa mu ne gre zameriti 
popolnoma ničesar. Tudi sicer je povsem zmerno prožen 
in zmogljiv, le močneje v obrate ga je treba vrteti. Na 
voljo je 75 kW oziroma 102 KM.

V notranjosti je na 3,5 metra dolžine sicer prostora za 
4 potnike, a je Jimny dosti bolj uporaben in prijeten 
potovalnik kot dvosedežnik. Kar pomeni, da zadnja 
sedeža enostavno preklopimo naprej in tako dobimo 
raven, v celoti v robustno plastiko odet prtljažni prostor 
v velikosti 377 litrov, sicer pa je ob dvignjenima zadnjima 
sedežema tam prostora le za vzorec. Lovci, ki so v veliki 
večini lastniki prejšnjih Jimnyjev, tam običajno hranijo 
pasjo kletko, manjši ulov in svojo puško.
Jimny je lahko s svojo majhnostjo in okretnostjo tudi 
odličen mestni avtomobil, ki bi pri hiši lahko odlično 
opravljal nalogo drugega avtomobila. Avtomobil, ki 

dejansko ima svoj namen in mu tega, kar sicer iščeš pri 
običajnih vozilih, enostavno ne zameriš. Na primer tega, 
da je notranjost v celoti plastična ali da nima digitalnih 
merilnikov in head-up zaslona.
Vseeno pa priznam, da bi se mu kljub majhnosti prilegli 
parkirni senzorji oziroma še bolje, vzvratna kamera. Pod 
črto pa, Jimny je avtomobil z dušo, s karakterjem in z 
namenom v vsej polni luči, in s ceno 20 tisočakov mu ni 
in mu še dolgo ne bo enakega.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Pisalo se je leto 2012, ko je 
zaživel celjski hram gastronomije, 
znan pod imenom Stari pisker. 
Vsi pravi gurmani vedo, da 
tam pripravljajo najboljše 
steake, ki v lastni zorilnici 
odsedijo vsaj 60 dni, nato 
pa jih do perfekcije spečejo 
na odprtem ognju. Bogata 
ponudba zadosti tudi strastne 
mesojedce, ki lahko naročijo vse 
od Porterhouse, Club, T-Bone, ............................................................................................
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S T E A K  S H O P  b y  S T A R I  P I S K E R  -  w w w . s t e a k s h o p . s i

Ribeye, Tomahawk, Filet Mignon 
do Gaucho, Ned Kelly, Entrecote, 
Picanha in nenazadnje slovitega 
japonskega steaka Wagyju. Da 
bodo zvesti fani Starega piskra 
lahko tudi doma pripravljali mesne 
dobrote, tako slastne, da bi jih še 
angelčki jedli, so odprli butično 
spletno trgovino Steakshop.si, 
ki ponuja le vrhunske kose, ki jih 
odlikuje odličen okus, sočnost, 
mehkoba in tekstura. Za celovito 

kulinarično doživetje se takšnim in 
drugačnim steakom pridružujejo 
rebrca, lardo slanina in divji 
losos z Aljaske, ki jih v hlajenem 
vakuumskem pakiranju dostavljajo 
po vseh koncih Slovenije. Da 
boste lahko navdušili tudi goste 
s prefinjenim okusom, so pripravili 
ogromno receptov in nasvetov za 
peko, s katerimi bodo pripravljene 
jedi prav tako božanske kot v 
Starem piskru.

www.steakshop.si               steakshop.si                    steakshop.si
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PREMIUM
DRUŽINSKI

POTOVALNIK
Najbolj prestižni in največji predstavnik Hyundaijeve flote je popolnoma novi Santa 
Fe, ki se predstavlja v svoji četrti generaciji. LAHKO MODERNO OBLIKOVAN, sodobno 
opremljen in dobro motoriziran konkurira tudi dražjemu premium segmentu?

Test: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi Impression



motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
2.199 ccm
147 kW (200 KM)
440 Nm pri 1.750 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
10 s (0-100 km/h)
205 km/h

8,5 l/100 km
156 g/km
4.770 / 1.890 / 1.680 mm
1.930 kg
71 l
534 l
52.120 EUR 

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 669,58 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si
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stoji na armaturki in v osnovi meri 5 palcev, testnik pa 
ima opcijskega, 8-palčnega. Opcijsko je na voljo tudi 
7-palčni barvni zaslon TFT z digitalnim števcem hitrosti, 
ki je umeščen med dvema analognima merilnikoma. 
Novi Santa Fe je tudi prvi Hyundaijev model, ki podatke 
projicira direktno na vetrobransko steklo. Premijski 
občutek v kabini dodajajo tudi reliefni vzorci zvočnikov v 
vratih in na samem oblazinjenju, kjer je vredno izpostaviti 
ročno prešito oblazinjenje v karo vzorcu.
Santa Fe tako s svojo dobro opremljenostjo, prostornostjo 
in moderno pojavo, odločno vozi v zelje tudi bolj 
premijskim znamkam, ki za svoje modele v primerjavi s 
Santa Fejem, ki stane 52 tisočakov, zahtevajo še enkrat 
toliko, če ne še več. Santa Fe je tako odličen kompromis 
za družinskega SUV-ja z ogromno opreme za zmerno 
ceno z manj prestižno značko na nosu.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Santa Fe na 
podrocju 

prostornosti 
in samega 

potovalnega udobja 
resnicno blesti. 

Notranjost novega Santa Feja je kar konkretno 
spremenjena in dodelana, tako na področju 
ergonomije kot samih materialov. Premijski 

občutek v kabini dodajajo tudi reliefni vzorci 
zvočnikov v vratih in na samem oblazinjenju. 

V 
primerjavi s predhodnikom, novi Santa Fe že 
na prvi pogled deluje veliko bolj premijsko 
in ekstravagantno. Prednji del so oblikovalci 
povzeli po novi Koni, kjer sta v ospredju velika 

kaskadna maska in dvodelna žarometa. Stranska linija je 
čista in praktično povezuje prednje LED luči z zadnjimi. 
Slednje se raztezajo tudi na bok, s čimer spominjajo 
na tiste v japonskih Lexusih. Še najmanj atraktiven je 
verjetno zadek, pa tudi temu ne moremo nič zameriti, 
kjer v glavni vlogi igrajo LED žarometi s 3D grafiko.
Dimenzijsko je novi Santa Fe kar konkretno zrasel, v 
dolžino za 8 centimetrov, pri čemer je šlo 6,5 centimetra 
na račun daljšega medosja. Posledično to pomeni 
seveda več prostora v drugi vrsti in tudi večji prtljažnik, 
ki je zrasel za 40 litrov in vase sedaj lahko pospravi 
625 litrov prtljage. Opcijsko je mogoče naročiti še dva 
dodatna sedeža v prtljažniku, v vsakem primeru pa je 
prostornino prtljažnika mogoče povečati s serijsko, 
vzdolžno pomično zadnjo klopjo. 
Santa Fe na področju prostornosti in samega potovalnega 
udobja resnično blesti. Voznik brez večjih težav najde 
popoln sedalni položaj za volanom, kjer ga objema 
udoben in prijeten usnjen sedež s funkcijami gretja in 
hlajenja, preglednost v vse smeri je odlična in nasploh 
je občutek za volanom sproščujoč, potovalno naravnan. 
Temu primerno je tudi podvozje, precej mehko je in ob 
nenadzorovanih premikih volana v ovinkih, se zna več 
kot dve toni gmote kar lepo zazibati.
Sicer za pogon skrbi 2,2-litrski turbodizel, ki ima 147 
kilovatov, to je 200 konjev in 440 njutonmetrov navora, 
ki se preko odličnega 8-stopenjskega samodejnega 
menjalnika prenašajo na vsa štiri kolesa.
Notranjost novega Santa Feja je kar konkretno 
spremenjena in dodelana, tako na področju ergonomije 
kot samih materialov. Izstopa predvsem dvodelna 
armaturna plošča, ki poleg estetskega pridiha nudi še 
dodatno odlagalno površino. Osrednji zaslon po novem 
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V začetku leta smo na test že zapeljali četrtega in hkrati najnovejšega 
predstavnika Kiine družine Ceed, novega mestnega terenca, model XCeed. Tokrat 
ga preizkušamo ponovno, v bolj atraktivni barvi in s samodejnim menjalnikom.

KIIN 

POSEBNEŽ

Kot vse kaže, je 
novi XCeed Kiina 
nova prodajna 
uspešnica, saj jih 

je na cesti videti že malo 
morje. Kot smo zapisali že 
ob testu prvega XCeeda, 
gre oblikovno za najbolj 
atraktiven model v Kiini 
ponudbi, ki so ga z odprtimi 
rokami sprejeli tudi kupci. Da 
na hitro obnovimo, XCeed 
sloni na platformi klasičnega 
Ceeda, le da je v primerjavi 
z njim od tal oddaljen 18,4 
centimetre in ima vse okoli 
avtomobila nameščene 
okrasne terenske zaščite. 
Unikaten karakter odraža 
predvsem s širokimi boki 
in s kupejevsko zašiljenim 
zadkom s strmo spuščajočo 
se streho. Nekaj dodatnih 
pogledov nedvomno 
doprinese tudi izrazit 
difuzor, kamor so oblikovalci 
namestili dva pozerska 
zaključka izpušnih cevi in 
seveda izključno za ta model 
rezervirana posebna platišča 
v velikosti 18 palcev.
Privlačen videz in kupejevska 
linija imata svojo ceno 
in ta se pozna predvsem 

pri prostornosti na zadnji 
klopi, otežen je tudi pogled 
skozi vzvratno ogledalo. Za 
razliko od ne dolgo nazaj 
preizkušenega testnega 
XCeeda, ki je bil oblečen v 
dolgočasno črno barvo, se 
novi testnik lahko pohvali z 
zlato rumeno barvo karoserije, 
ki poleg zanimive oblike še 
dodatno izstopa v množici 
povprečne pločevine. Dotična 
barva je izključno na voljo pri 
modelu XCeed.
Notranjost je malce bolj 
umirjena. Pričaka nas že 
poznani interier iz preostalih 
Ceedovih modelov, pri čemer 
pa novi XCeed razvaja z večjim, 
na dotik občutljivim osrednjim 
ekranom, ki v diagonalo po 
novem meri kar 10,25 palca 
in je lepše, bolj globoko 
nameščen v samo armaturko. 
Meni in funkcije so tako še bolj 
pregledne in sila enostavne 
za uporabo, odlični sta tudi 
svetilnost in odzivnost zaslona 
na dotik. Že povsem serijski 
paket prinaša veliko opreme, 
med drugim tudi polne LED 
žaromete, medtem ko je bil 
naš testni primerek opremljen 
z najbolje založenim paketom 

EX Stream. Slednji nas je 
razvajal z ogrevanimi sedeži 
in volanom, z navigacijo, s 
celim kupom asistenčnih 
sistemov, z vzvratno kamero, 
z radarskim tempomatom in s 
samodejnim parkiranjem.
Zlatorumeni XCeed se je 
poleg barve karoserije od 
že preizkušenega črnega 
modela razlikoval tudi po 
načinu prestavljanja, rumenko 
je bil namreč opremljen s 
samodejnim menjalnikom 
DCT, za katerega je treba 
doplačati 1.800 evrov. Pri 
speljevanju zna biti na vsake 
toliko malce neodločen 
in zna grdo cukniti, sicer 
menjalnik deluje tekoče 
in hitro, v voznem načinu 
Sport pa prestavlja še hitreje 
in odločneje. Za pogon je 
sicer skrbel enak motor kot 
v že preizkušenem XCeedu, 
to je odlični 1,4-litrski 
turbobencinec, ki razvija 
povsem zadostnih 140 
konjskih moči. Motor se 
je seveda bolje obnesel v 
klasičnem Ceedu, kar se tiče 
zmogljivosti, pri XCeedu se 
dodatna oddaljenost od tal in 
večja teža absolutno poznata.

Test: Kia XCeed 1.4 T-GDi EX Stream DCT 
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oglas
diesel

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.353 ccm
103 kW (140 KM)
242 Nm pri 1.500 vrt./min.
7-stopenjski samodejni
9,5 s (0-100 km/h)
200 km/h

8,0 l/100 km
130 g/km
4.395 / 1.826 / 1.495 mm
1.375 kg
50 l
426 l
25.710 EUR (s popustom)

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 330,29 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

Občutek na volanu je dober, voznik preko obteženega 
serva dobi veliko povratnih informacij, odlično je tudi 
vzmetenje, ki je v primerjavi z običajnim Ceedom dosti 
bolj mehko, zato je vožnja toliko bolj udobna, a hkrati 
še vedno dovolj čvrsta, da voznik ne občuti pretiranega 
nagibanja karoserije. Z vsemi popusti in s Kiinimi jokerji 
financiranja, je takšen XCeed lahko vaš za dobrih 25 
tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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SANJE
POSTANEJO
RESNIcNOST

Tekom 178 let rodovitnega ustvarjanja so pri italijanski Rivi svet razveselili z 
nešteto navtičnimi kreacijami, ki s svojo estetiko izražajo duh dolce vite, hkrati pa 
uvajajo številne vizionarske novitete. Prišel je čas za novo kraljico Rive, veličastno 
50-metrsko superjahto.

Riva 50 Metri
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Sanje ambicioznega oblikovalca Carla Rive, 
ki je v 60. letih zarisal še danes šarmantno 
jekleno jahto Caravelle, so se uresničile z njeno 
naslednico Riva 50 Metri, ki je največje plovilo 

v zgodovini znamke. Kljub izjemnim meram krasotica 
ohranja iste vrednote stila in inovativnosti, katerim 
dodaja posebno doživetje na morju, ki ga lahko pričarajo 
le najbolj spektakularne superjahte.

O tem se je mednarodna navtična skupnost lahko na 
lastne oči prepričala na odprtem muzeju beneške lagune, 
kjer se je 50-metrska jahta uveljavila kot prava navtična 
umetnina. Historične palače so služile kot perfektno 
ozadje za njen fascinanten profil, ki z elegantnimi 
linijami in radodarnimi dimenzijami jemlje dah. Rivina 
nova divizija superjaht se je s svojim prvim modelom res 
izkazala, kar potrjuje osvojena nagrada na prestižnem 
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oglas
Bigg Rtekmovanju Boat International Design & Innovation. Žirija 

strokovnjakov je pohvalila odličnost spoja arhitekture, 
inženiringa in tehnoloških rešitev Rivine zastavonoše iz 
jekla in aluminija in jo izpostavila kot odličen primerek 
slovite estetike »Made in Italy«, pri kateri ni poudarjena 
le izbira najboljših materialov, ampak tudi pedantna 
pozornost do najmanjših podrobnosti.
Najnovejši Rivin dragulj je njen italijanski lastnik 

poimenoval Race, kljub temu da njen prvotni namen 
ni brzinsko rezanje valov, ampak ležerno križarjenje v 
objemu maksimalnega udobja, sproščenosti in miru. 
Pogonski sistem s 1.350 konjskimi močmi bo zmožen 
hitrosti 15 vozlov, kar je za plovilo te velikosti vse prej kot 
slabo.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Sezona Formule 1 v letu 2020 se v Avstraliji zaradi pandemije korona virusa ni 
začela. Pravzaprav v tem trenutku ni znano, kdaj se bo sploh začela. Če smo v 
začetku leta še z malce rezerve spremljali situacijo z izbruhom korona virusa na 
Kitajskem, je kmalu zelo resno postalo tudi v Evropi.

Velika nagrada Kitajske v Šanghaju je prva 
dirka, ki so jo odpovedali oziroma prestavili v 
letošnji sezoni. Dirka bi morala biti na sporedu 
19. aprila, a so jo odpovedali 12. februarja. 

Prava ironija je, da bi v tem trenutku bila dirka v Šanghaju 
ena redkih, ki bi jo bilo mogoče izpeljati. Kitajska je 
zaenkrat epidemijo uspešno zajezila. Veliko več dela pa 
čaka Evropo in ostali svet v nadaljevanju. Odpovedali 
so prvih osem dirk, vse do dirke za Veliko nagrado 
Kanade, ki je načrtovana 14. junija. Kaj se bo torej zgodilo 
z dirkami v Bahrajnu, Vietnamu, na Nizozemskem, v 
Azerbajdžanu in Španiji? Legendarni Monte Carlo je 
dokončno odpovedan, saj tam samo postavitev ograj in 
ostale infrastrukture, potrebne za izvedbo dirke, zahteva 
nekaj tednov. Dirkalniki Formule 1 v Monaku ne bodo 
dirkali prvič po letu 1954.
Ugibanj, kaj in kako v sezoni 2020, je mnogo. Nekateri 
bi dirke nadomeščali v avgustovskem času počitnic ali 
sezono podaljšali do januarja, prostih petkovih treningov 
pa ne bi vozili. Vodja Formule 1 Chase Carey si želi 
izpeljati 15 do 18 dirk. Njegov predhodnik, legendarni, 
zdaj že 89-letni Bernie Ecclestone, bi celotno sezono 
po zgledu evropskega prvenstva v nogometu 2020 in 
olimpijskih iger 2020 kar črtal. Na drugi strani nekdanji 
dirkač David Coulthard meni, da se bodo dirke kaj kmalu 
začele, a brez gledalcev. Vedno ekscentrični in samosvoj 
Jacques Villeneuve pa dodaja, da se sezona zagotovo 
ne bo začela v njegovi domači Kanadi, kot je trenutno 
v načrtu.
Medtem dirkači prosti čas preživljajo vsak po svoje. Max 
Verstappen se je udeležil velike virtualne dirke, ki je 
potekala na slovitem Nürburgringu in v družbi nekdanjih 
dirkačev Formule 1 in priznanih dirkačev iz drugih 
dirkaških serij osvojil deseto mesto. Zmagal je Slovenec 
Jernej Simončič.
Zagotovo pa je v drugačnem položaju Lewis Hamilton. 
Zvezdnik Mercedesa je v samoizolaciji, saj se je družil z 
ženo kanadskega premierja Sophie Grégoire Trudeau in 
britanskim igralcem Idrisom Elbo, ki sta potrdila, da sta 
okužena s korona virusom. Prvi favorit letošnje sezone 
sicer nima simptomov bolezni, a previdnost ni odveč.
Negotovo dogajanje v letošnji sezoni se bo poznalo tudi 
pri uvedbi novih pravil, ki so jih napovedali za prihodnjo 
sezono. Glede na to, da še ne vedo, koliko dirk bo letos 
sploh mogoče izpeljati, bodo revolucionarna pravila 
stopila v veljavo šele v sezoni 2022. Tako bodo letošnje 
bolide uporabili tudi v naslednji sezoni.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

Formula 1 – sezona 2020

Zaradi 
korona virusa 
odpovedana 
sezona F1?
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Ugibanj, kaj in kako v sezoni 2020, je mnogo. Vodja 
Formule 1 Chase Carey si želi izpeljati 15 do 18 dirk.

Dirkalniki Formule 1 v Monte Carlu ne bodo dirkali 
prvič po letu 1954, saj je VN Monaka odpovedana.



MotoGP – sezona 2020 Ne gre za prvoaprilsko šalo, pač pa za prvo 
letošnjo dirko, ki se je odvijala na stezi v 
Mugellu. Na dirki se je pomerilo 10 dirkačev 
in trajala je šest krogov. Gre za virtualno 
dirko dirkačev razreda motoGP, v kateri je 
prvo mesto med elito osvojil novinec Alex 
Marquez. Drugo mesto je osvojil Francesco 
Bagnaia, tretje pa Maverick Viñales. 
Aktualni prvak Marc Marquez je zaključil 
na petem mestu. Čeprav smo ljubitelji 
motošporta upali, da bo igralno konzolo v 
roke prijel tudi Valentino Rossi, pa je čast 
Italije branil Francesco »Pecco« Bagnaia, 
dirkač Pramac Ducatija.

Sicer po svetu divja korona virus, ki je tako 
drastično spremenil življenja vseh nas. Nas 
zapira v domove in nam ne dovoli, da je naše 
življenje takšno, kot smo ga bili vajeni. Po tem, 

ko so prestavili dirko motoGP za VN Katarja in dirke vseh 
treh razredov za VN Tajske, VN Amerik in VN Argentine, 
so vodilni pri motociklističnem svetovnem prvenstvu 
potrdili še preložitev dirke v Jerezu za VN Španije, ki bi 
morala biti v Andaluziji na sporedu med 1. in 3. majem. 
Dirkači zaenkrat ostajajo doma, tako kot tudi vsi mi, 
vsak pa na svoj način premaguje trenutno situacijo in 
objavljajo posnetke na družbenih omrežjih. Eni oblečeni 
v kostume žonglirajo z rolo toaletnega papirja, spet drugi 
malo bolj resno pokažejo posnetke iz svoje telovadnice, 
tretji imajo priložnost popolnega okrevanja kot Maverick, 
ki trpi za posledicami padca z motokrosom. Zagotovo pa 
se vsi strinjajo z besedami Lorenza, ki nagovarja ljubitelje 
motošporta z naslednjimi besedami: »Slabo kaže za 
začetek dirkanja, a to je v tem trenutku manj pomembno. 
Pomembnejše je javno dobro, najpomembnejše pa 
zdravje vseh nas. Vsi skupaj moramo biti potrpežljivi in 
vedeti, da so v tem trenutku nekatere stvari veliko bolj 
pomembne, kot je dirkanje z motocikli. Sedaj je čas, da 
smo vsi resni, saj bo le tako vse skupaj minilo hitreje.«

V mesecu marcu smo se poslovili od velikega ljubitelja 
motošporta, 24-letnega Blaža Majerja iz Kočevja, ki ni 
preživel grozovitega zdrsa svojega vozila s ceste. S svojim 
golfom je zletel s ceste in pred sabo rušil ograjo in drevje 
ter končal v rokah reševalcev, ki so prihiteli na sam kraj 
dogajanja, vendar bili pri oživljanju neuspešni. Srčen, 
deloven fant, ki je rad pomagal prijateljem v stiski, se 
je več let zapored udeležil ene dirke motoGP v sezoni 
in se imel priložnost slikati s številnimi dirkači. Velikega 
ljubitelja avtomobilov in motošporta danes žal ni več 
med nami, zagotovo pa bo še dolgo prebival v srcih 
vseh tistih, ki so ga imeli iskreno radi. Ob tej priložnosti 
izrekam globoke sožalje vsem domačim in iz srca želim, 
da bi Blaževa dobra in prijazna roka nežno božala in 
varovala srca vseh tistih, ki smo ga iskreno ljubili. »Prijatelj 
moj zlati, zbogom, vendar nekoč se zopet srečava,«  
Janez Papež – Papi.

Tekst: Jana Mihor
Foto: ISC, Janez Papež

Zmagovalec prve 
dirke Alex Marquez
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OGIER
ZMAGOSLAVEN

WRC - rally Mehika

Sebastien Ogier s Toyoto je zmagovalec 3. rallyja za svetovno prvenstvo v letošnji 
sezoni. Makadamski rally v deželi kaktusov je na drugem mestu končal dirkač 
Hyundaija, Ott Tänak, tretje mesto pa je osvojil Finec v Fordu, Teemu Suninen. Tako 
so prvič v letošnji sezoni na stopničkah stali dirkači v treh različnih avtomobilih.
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Rally po Mehiki je bil sicer zaradi pandemije 
korona virusa skrajšan za nedeljski del, z 
namenom, da se lahko vsi v karavani WRC s čim 
manj težavami vrnejo domov.

Sebastien Ogier se je tudi letos odlično znašel na cestah, 
ki potekajo na visoki nadmorski višini. Dirkače je trasa 
vodila tudi do višine 2.700 metrov nad morjem, kar vpliva 
tudi na dirkalna vozila. Po ocenah dirkaških inženirjev 
imajo dirkalniki WRC na mehiškem rallyju zaradi nižjega 
zračnega pritiska od dvajset do trideset odstotkov manj 

moči. A na francoskega dirkača, ki je na tem rallyju slavil 
že petkrat, to ne vpliva. Že v petek je prevzel pobudo 
in si nabral 13 sekund prednosti pred Suninenom 
in 33 sekund pred moštvenim kolegom Evansom. V 
sobotnem delu je prednost le še ohranil, čeprav je bil 
od njega hitrejši Ott Tänak. A Estonec je možnosti za 
zmago izgubil v petek, ko je na četrti hitrostni preizkušnji 
poškodoval zadnji del dirkalnika in izgubil več kot 40 
sekund. Z odlično sobotno vožnjo se je sicer iz četrtega 
mesta prebil na drugo, pred Suninena in Evansa.
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“
“

Dirkače je trasa 
vodila do višine 
2.700 metrov nad 
morjem, kar vpliva 
tudi na dirkalna 
vozila. Po ocenah 
dirkaških 
inženirjev imajo 
dirkalniki WRC 
na mehiškem 
rallyju zaradi 
nižjega zračnega 
pritiska od 20 do 
30 odstotkov 
manj moči. 



Težaven vikend je za zmagovalcem prvega rallyja v 
Monte Carlu. Thierry Neuville je vozil na tretjem mestu, 
ko je na deveti hitrostni preizkušnji naletel na težave z 
elektriko na svojem i20 WRC. Rallyja je bilo zanj seveda 
konec, je pa nadaljeval v soboto po pravilu superrally.
Ogier je dosegel prvo zmago v letošnji sezoni in s tem 
prevzel vodstvo v skupnem seštevku. To je tudi njegova 

prva zmaga za Toyoto. Kdaj bomo naslednjič videli 
dirkače WRC v akciji, je trenutno zavito v meglo. Praktično 
vsi športni dogodki so odpovedani oziroma prestavljeni 
zaradi izbruha korona virusa.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

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

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


