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Leta 2008 do 2010, ko je svet preplavila finančno-dolžniška kriza, se je
efekt krize kar najbolj odrazil v strmoglavljenju avtomobilske industrije.
Najbolj se je to pokazalo v Združenih državah, kjer bi veliki trije – General
Motors, Ford in Chrysler propadli, če ne bi intervenirala država z izjemnimi
državnimi pomočmi. Še huje kot takratna finančna kriza je današnja COVID
kriza. Avtomobilska industrija v Ameriki in Evropi je morala v aprilu, ko je
epidemija najbolj divjala, zapreti svoje tovarne. Vrata so morali zapreti
tudi avtomobilski saloni. Skoraj nikomur na svetu ni padlo na pamet,
da bi lahko en s prostimi očmi neviden organizem zaustavil in s tečajev
vrgel normalen potek življenja na svetu. Nihče ni naredil simulacije, kaj se
zgodi, če dva meseca avtomobilske tovarne in trgovine ne delajo. No, zdaj
smo soočeni s prvimi rezultati, ki so samo simulacije. Kaj se bo zgodilo,
bomo videli šele, ko bo virus popolnoma ustavljen. Nihče si ne predstavlja,
kaj bo, če se epidemija spet pojavi v jeseni. Svetovni analitiki govorijo o
padcu svetovne proizvodnje avtomobilov za 22 %. Kitajska je po koncu
epidemije oznanila, da bo padec prodaje v letu 2020 samo 10% in da se
trg avtomobilov popravlja. Američani govorijo o padcu prodaje za 800.000
vozil v mesecu aprilu in o odpuščanju milijonov delavcev v avtomobilski
in spremljajoči industriji. Ruski Avto VAZ, ki je eden od vodilnih ruskih
proizvajalcev, beleži v prejšnjem mesecu padec prodaje za 71 %. Pri Audiju
so v zadnjih treh mesecih v primerjavi z lanskimi tremi meseci prodali 20
% manj vozil in naznanjajo, da bodo ukinil kar nekaj modelov, med drugim
tudi popularna TT in R8. Poleg COVID krize morajo plačevati še kazni za
dizel krizo. Tudi pri Mercedesu so v začetku leta oznanili, da bodo zmanjšali
delovno silo za 15.000 uslužbencev in da bodo zaradi zmanjšanja stroškov
zmanjšali paleto vozil. Konkretnih informacij niso dali, govor je o kupejih in
kabrioletih. Tudi pri Nissanu, ki je v poslovni navezi z Renaultom, oznanjajo
zaprtje tovarne v Barceloni in odpustili bodo 20.000 delavcev v tovarnah
po svetu. Od skoraj 70 modelov bodo zmanjšali prodajno paleto na 55
modelov. Pri Renaultu bodo v naslednjih treh letih zmanjšali proizvodnjo iz
4 milijonov vozil letno na 3,3 milijona. Odpustili bodo 15.000 delavcev, od
tega 5.000 v Franciji, in zaprli kar nekaj tovarn. V naslednjih treh letih bodo
prihranili 2 milijardi evrov na vseh nivojih. Hvala bogu, da so se odločili, da
stroška F1 ne bodo ukinili. Ker ima država Francija v Renaultu velik poslovni
delež, si obetajo 5 milijard evrov državne pomoči. Hvala bogu, da razen
ukinitve nočne izmene v novomeškem Revozu, ki bo zmanjšala delovno
silo za 400 delavcev, ne predvidevajo dodatnih odpuščanj. Je pa problem
v slovenski industriji avtomobilskih delov, ki zaznava 50% nižanje naročil in
s tem povezano nujno odpuščanje. Tudi prestižni izdelovalec izpušnih cevi
Akrapovič, ki ima okrog 1.000 zaposlenih, beleži padec naročil in sporočil
je, da bo tudi odpuščal.
Predsednik Daimlerja Ola Källenius pravi, da naj ne bomo preveč optimistični
z napovedmi, da se bo v prihajajočem letu 2021 vse spet popravilo, in da se
sploh ne zavedamo, kakšne posledice bodo po pandemiji. Avtomobilska
industrija ne bo nikoli več taka, kot je bila.
Matjaž Tomlje

Polom
avtoindustrije

lo
Kaza
Revija za avtomobilizem, navtiko
in motociklizem
E-naslov:
jan@avto-sport.net

Zanimivosti:
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Novosti:
12
16
22
26
28
32
36
40
44
48
52
56

Lamborghini Huracán EVO Spyder
BMW serije 5
Porsche 911 Targa
Ford Ranger Thunder
Bentley Continental GT Mulliner
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio
BMW M440i xDrive Coupé
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Coupé
Mini Cooper SE Countryman ALL4
Nissan GT-R 50 by Italdesign
BMW Alpina BX7
Acura TLX

10 12
16 22

48 56
62 68

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

26 28

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

Testi:
62
68
72
76

Spletna stran:
www.avto-sport.net

BMW X4 M Competition
Nissan X-trail 1.3 DIG-T DCT Tekna
SsangYong Korando 1.5 Exclusive
Renault Clio 1.3 TCe EDC Initiale Paris

32 36

72 76
80 86

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.

Navtika:

80 48 Wallytender X
86 Ferretti Yachts 500

Šport:
90
94

Formula 1 – sezona 2020
MotoGP – sezona 2020
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40 44

90 94

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.
Vse pravice so pridržane. Ponatis celote ali
posameznih delov je dovoljen samo s pisnim
privoljenjem uredništva, enako kot vsako drugo
mehansko ali elektronsko razmnoževanje.
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Vsi novi Volvi omejeni na 180 km/h

Toyota prodala 15 milijonov hibridov

Od sedaj naprej bo vsak novi Volvo opremljen z omejitvijo končne hitrosti na 180 km/h. Pri Volvu so to potezo
napovedali že lansko leto, sedaj pa jo uresničujejo. Morda se zdi kot kontroverzna, a Švedi jo razumejo kot korak
naprej k svojemu dolgoročnemu cilju – eliminaciji resnih poškodb in smrtnih žrtev v cestnem prometu. Razložili so,
da kot proizvajalec čutijo obvezo do nadaljevanja svoje tradicije pionirja na področju varnosti, četudi bodo zaradi
tega izgubili določene stranke. Menijo, da je kljub omejitvam hitrosti v večini zahodnih držav prehitra vožnja velik
problem, saj milijoni voznikov zaradi tega vsako leto dobijo kazni. Želijo, da se potrošniki zamislijo in dojamejo, da je
prehitra vožnja nevarna. Poleg serijske omejitve končne hitrosti na 180 km/h, bodo vsi novi modeli na voljo s ključem,
ki voznikom omogoča, da si uredijo dodatne omejitve hitrosti, na primer ob posoji vozila mlajšim družinskim članom.

Eden od ključnih pionirjev in vodij na področju hibridne tehnologije vozil, japonski koncern Toyota, je presegel
simbolični mejnik prodaje 15 milijonov hibridov. S svojo elektrifikacijsko strategijo so pričeli leta 1997, ko je na tržišče
prispel Prius, prvi povsem hibridni serijski avtomobil, danes pa skupaj z luksuznim podaljškom Lexus ponujajo svojo
e-tehnologijo pri kar 44 modelih raznolikih razredov. Pri Toyoti tako ocenjujejo, da so pripomogli k zmanjšanju emisij
CO2 za kar 120 milijonov ton. Medtem ko so izjemno ponosni na ta dosežek, hkrati verjamejo v raznoliko strategijo
pogonskih sistemov. Hibridi bodo v prihodnosti namreč predstavljali le del elektrifikacije, pri kateri vedno več na
pomenu pridobivajo priključni hibridi, baterijska električna vozila in vozila na gorivne celice. Po mnenju Toyote bo
največ dela potrebno pri izboljšanju zmogljivosti baterije in zmanjšanju cene baterijskih električarjev.

Tobias Moërs v Aston Martin

Goodyearov cepelin se vrača na evropsko nebo

Direktor Mercedesovega AMG-ja Tobias Moërs gre v Aston Martin. Odkar je kanadski milijarder Lawrence Stroll
kupil skoraj 20 % delnic Aston Martina, so se začele širiti govorice, da bo moral Astona zapustiti njihov sedanji šef
Andy Palmer. Z uradnim tiskovnim sporočilom je govoric konec, novi šef bo preverjen kader iz Nemčije. Lawrence
Stroll, ki ga naši bralci poznajo kot lastnika moštva F1, je januarja letos s skupino poslovnih ljudi rešil Aston Martin
pred propadom in prevzel funkcijo izvršnega predsednika. Stroll je že preimenoval svoje moštvo v Aston Martin
F1. Zanimivo je, da je eden od članov finančnega konzorcija okrog Strolla tudi šef ekipe Mercedes Toto Wolff. Aston
Martin je v vsej svoji zgodovini kar 7-krat bankrotiral in tako podjetje rabi trdega, brezkompromisnega in tehnično
podkovanega šefa, kar Tobias Moërs zagotovo je in bo popeljal Aston Martin v svetlejše čase.

Goodyearov cepelin se je po dolgem predahu vrnil na nebo nad Evropo, kjer bo potoval v naslednjih letih in
oblečen v prepoznavno modro in rumeno barvo igral vlogo osupljivega ambasadorja znamke Goodyear. Povratek
cepelina je najnovejša izmed investicij podjetja v svoje poslovanje v Evropi. Med najpomembnejše nedavne
investicije se uvrščajo še osvežitev evropskega portfelja nagrajenih izdelkov v zadnjih 18 mesecih, novo medijsko
partnerstvo in povratek k mednarodnemu motošportu. Goodyearov cepelin na nebu nad staro celino bo zračno
plovilo Zeppelin NT, ki ga bo upravljalo podjetje v Nemčiji. Dolgo je več kot 75 metrov – skoraj tri četrtine dolžine
nogometnega igrišča – visoko pa skoraj 18 metrov. Ko bo jadral po nebu nad Evropo, bo cepelin omogočil zračne
posnetke ključnih dirkaških dogodkov iz sveta motošporta, obenem pa bo opravljal komercialne lete po Nemčiji.
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BMW X2 xDrive25e

Ford Puma ST-Line Vignale

Bavarska znamka nadaljuje z izkazovanjem svoje zaveze elektrifikaciji z novim priključnim hibridom. Šok elektrike je
doletel športnega terenca X2, s čimer že štirje primerki modelne družine BMW X nudijo možnost hibridne tehnologije,
ki povečuje učinkovitost in niža emisije. Poleg tradicionalnih motorjev z notranjim izgorevanjem, torej tricilindrskih
bencinarjev in štiricilindrskih dizlov, bo novo in okolju bolj prijazno alternativo predstavljal priključno-hibridni sistem,
ki uporablja četrto generacijo znamkine tehnologije eDrive. Električni motor generira 96 KM, medtem ko 10 kWh
baterija omogoča povsem brezemisijski doseg do 57 kilometrov. Skupno različica X2 xDrive25e upravlja z 220 konjskimi
močmi, ki jih pošilja na vsa štiri kolesa. Premijski hibrid, ki ga bomo od klasično gnanih bratov ločili po novemu dizajnu
obraza in unikatni metalik modri barvi karoserije, bo na trg zapeljal julija 2020 z začetno ceno 47.250 evrov.

Puma, ki nagovarja kupce v segmentu kompaktnih križancev, je premierno uvedla znamkino blago hibridno pogonsko
tehnologijo, ki zagotavlja varčevanje z gorivom in obenem odzivno zmogljivost. A kupci bodo poleg trivaljnega
1,0-litrskega bencinskega motorja EcoBoost, ki razvija 125 ali 155 KM in izkorišča prednosti 48-voltne tehnologije,
lahko sedaj izbrali tudi 1,5-litrski dizelski motor EcoBlue s 120 konjskimi močmi, ki je sparjen s šeststopenjskim ročnim
menjalnikom. Do sedaj je bila najbolj atraktivna Puma zagotovo športno navdahnjena različica ST-Line, ki pa bo
krono morala predati novi stopnji opreme ST-Line Vignale, ki združuje dinamičen stil s prefinjenimi poudarki. Temelji
na obstoječi Pumi ST-Line, ki ji dodaja unikatne podrobnosti: zgornji del maske in obrobo iz poliranega aluminija,
ebenovinasto črn spodnji del maske, spodnji del zadnjega odbijača v barvi karoserije in opazen zadnji spojler.

Jeep Compass

Kia Rio

Pri Jeepu svojega Compassa odslej ne bodo več rabili vlačiti iz Mehike, saj ga bodo za evropski trg gradili v Italiji,
kar bo znatno skrajšalo dobavne roke. Spremembo lokacije spremlja posodobitev modela za leto 2020, ki se
navezuje predvsem na tehnologije, ki vozno izkušnjo delajo bolj prijetno in varno. Compass bo tako kot manjši brat
Renegade na voljo s hišnimi povezljivostnimi storitvami Uconnect, do katerih je mogoče dostopati preko mobilne
aplikacije, pametne ure, spletne strani in gumbov v vozilu. Te storitve se nanašajo na preverjanje ključnih informacij
o vozilu in upravljanje na daljavo. Novost predstavlja tudi 1,3-litrski turbobencinski motor, ki bo na voljo s 130 ali
150 KM. Štirivaljnika, ki bo moč speljeval na prednji kolesni par, bo mogoče spariti tudi z avtomatikom. Vsi, ki bodo
želeli štirikolesnega Compassa, bodo morali počakati na priključni hibrid 4xe, ki gre v prodajo v drugi polovici leta.

Četrta generacija Ria je doživela osvežitev, da bi obdržala svoj utrjen položaj v izjemno tekmovalnem B-segmentu.
Ohranili so avtomobilove prednosti, kot so praktičnost in kompaktnost, ter jim dodali možgančke iz višjih razredov.
Kakopak je s prenovo Rio dobil tudi osvežen, subtilno drznejši zunanji izgled, medtem ko kabina ponuja več
možnosti za personalizacijo. V ospredju so kot rečeno pogonski sklopi, vključno s Kiinim prvim bencinskim
48-voltnim blagim hibridnim sistemom, ki deluje v povezavi z novim 1,0-litrskim turbopolnjenim motorjem
T-GDi in z revidiranim ročnim menjalnikom. Rio je prejel še novo različico multimedijskega sistema, ki razvaja
s tehnologijo iz dražjih bratov. Upravljalo se ga bo preko večjega 8-palčnega zaslona, občutljivega na dotik. S
sistemom bo mogoče naenkrat povezati dve mobilni napravi, omogočena pa je tudi brezžična povezljivost.
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VOZNIKOVI MODNI DODATKI
Časomer Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon
Bugatti je lansko leto naznanil prekinitev dolgoletnega
partnerstva s švicarskim proizvajalcem luksuznih ur
Parmigiani Fleurier, saj se je kljub kopici prečudovitih
kreacij, ki so jih v zadnjih 15 letih skupaj pripravili,
odločil za novo pot. Na slednjo stopa z novim igralcem,
ameriškim podjetjem Jacob & Co., ki je znano po
izredno kompleksnih časomerih in prestižnem
diamantnem nakitu. Skupaj bosta znamki, ki ju druži
strast do tehnološke in estetske dovršenosti, lansirali
linijo prvovrstnih produktov, katere prva člana sta bila
predstavljena marca 2019. O njuni spektakularnosti ni
bilo dvoma, a vseeno nista bila povsem unikatna, saj
sta bila bazirana na že obstoječih modelih. Toda zdaj je
napočil čas za edinstveno mojstrovino, ki se poklanja
francoskemu superavtomobilu Chironu. Skoraj 12
mesecev so tuhtali, kako bi ikonični Bugattijev motor
W16 prenesli v ohišje ure in lahko rečemo, da jim je
uspelo z odliko. Izredno kompleksno gibanje tourbillon,
sestavljeno iz kar 578 komponent, je na ogled skozi
masiven safirjev kristal.

Časomer Locman Ducati Automatic Chronograph
Ducatijev oblikovalski center nadaljuje plodno
sodelovanje z italijanskim urarjem Locman z novim
prestižnim modelom, ki sta ga nosila dirkača kraljevega
razreda MotoGP Andrea Dovizioso in Danilo Petrucci na
uradni predstavitvi Ducatijevega moštva za sezono 2020.
Najnovejši dodatek liniji, posvečeni motoristični hiši iz
kraja Borgo Panigale, bo zaživel v omejeni seriji s 100
oštevilčenimi kosi. Zapestna ura poleg implementacije
značilne rdeče barve na produkte Ducatija spominja
tudi preko uporabljenih materialov: karbona in titana.
V primerjavi s prejšnjimi modeli kolekcije je zasnova
obogatena tudi na račun zunanje jeklene konstrukcije.

Časomer Porsche Design 1919 Chronotimer Flyback
Pri Porsche Designu so DNK športnika 911 zopet prenesli v sfero luksuznih ur. Nov
član linije 1919 Chronotimer Flyback ima tokrat številčnico in pašček, narejen iz
enakega usnja, kot ga najdemo v Porschejevih interierjih, odet v eleganten temno
moder odtenek. Časomer je povsem zgrajen iz titana, kar omogoča nizko težo
in hkrati odlično odpornost proti udarcem. Uro s puristično estetiko poganja
napreden kaliber s funkcijo flyback, s čimer je produkt s ceno 5.950 evrov odličen
tudi za merjenje krogov legendarne 911-ice na dirkalnih stezah.
10 Avto+šport
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Lamborghini Huracán EVO RWD Spyder

ODA
SVOBODI

Za ekstravagantno vožnjo pod dubajskim soncem so v Sant’Agati Bolognese,
rojstnemu kraju Lamborghinija, v pedantnem postopku eliminirali streho
kupejevskemu Huracánu EVO RWD in tako je svet postal bogatejši za enega najbolj
spektakularnih kabrioletov doslej.
12 Avto+šport
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Kupcem bodo na voljo usluge
personalizacijskega programa Ad
Personam, ki bo poskrbel, da se na
cesti nikdar ne bodo srečali z identično
konfiguriranim primerkom.

P

ri Lamborghiniju so
v iskanju izrazitega
vozniškega
užitka
ustvarili
novo
generacijo
superavtomobila
Huracán, ki si od predhodnikov
sposoja vse najboljše lastnosti
in jih nadgrajuje z novimi
tehnologijami. Modelu EVO, ki
ekstremne zmogljivosti različice
Performante
kombinira
z
dovršenimi sistemi dinamične
vožnje, so kasneje za vožnjo v
tropih odrezali kapuco in luč
sveta je ugledala štirikolesna
inačica Spyder. Na začetku
letošnjega leta je na veselje
oboževalcev
avtomobilskih
avantur zaživela nova iteracija
Huracána RWD, ki surovo
moč več kot šestotih ponijev
speljuje na zadnji kolesni par.
In kot je v navadi, so na koncu
na svoj račun prišli še ljubitelji
14 Avto+šport

drugačnim spliterjem, ob katerem
so nameščene še večje odprtine za
zrak. Fascinanten zadek je medtem
prejel sijoče lakiran črn odbijač, ki
hrani edinstven difuzor, rezerviran
zgolj za ta model. Največja stilna
sprememba se dotika brilijantno
zasnovane in ekstremno lahke
mehke strehe, ki se v 17 sekundah
skrije v telesce vozila.
Peklensko vroči brezstrešnik, kot
rečeno, ohranja prosto dihajoči
V10 s 610 razburjenimi vranci, a
zaradi jasnih omejitev karoserijske
oblike do stotke pospeši dve
desetinki sekunde kasneje. Vseeno
se nad številko 3,5 nima smisla
pritoževati, še posebej zato, ker
so se pri Lamborghiniju posebej
potrudili, da je Spyder obdržal
impresivno
aerodinamično
učinkovitost kupeja.
Če
so
vas
predstavljene
karakteristike navdušile in vam
na bančnem računu sedi (vsaj)
175 tisočakov, lahko v sanjskem
križarjenju po obalnih magistralah
v spremljavi italijanskega bika
uživate že letošnje poletje.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

vetra v laseh, ki pa si ne želijo
polžastega nastopanja pred
monaškim Hôtel de Paris, ampak
vseobsegajoče doživetje za
volanom, ki vznemirja čute.
Četrti član modelne družine torej
v ospredje postavlja brzinsko
premagovanje kilometrov z
maksimalno mero svobode. In
ker voznik nad seboj nima strehe
in lahko brez prestanka uživa v
simfoniji jeznega desetvaljnika,
je zabava med vožnjo preprosto
podvojena. To je tudi glavna
razlika med kupejevskim bratom,
saj pogonski stroj in zasnova
interierja ostajata enaka. Da pa
novinca slučajno ne bi zamenjali
s štirikolesnim Spyderjem, so pri
znamki z emblemom divjega
bika
implementirali
nekaj
oblikovnih modifikacij. Vsem bo
še vedno na prvi mah jasno, da
gre za Lamborghinija, a z malce
Avto+šport 15

BMW serije 5
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V Stuttgartu so ravnokar v celoti razkrili prenovljeno modelno družino
razreda E, zato je prav primerno, da se brez odlašanja pokaže še njen
največji konkurent. Pri BMW-ju so serijo 5 dodobra posodobili, zato bo
rojakom bržkone predstavljala hud trn v peti.
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S

erija 5 in razred E sta avtomobila, ki definirata
razred poslovnih limuzin in karavanov srednje
velikosti ter postavljata standard, proti kateremu
se merijo vsi preostali proizvajalci. Brezčasna
bitka bije še danes, zato si poglejmo, kaj so tokrat
storili Münchenčani, da bi premagali večnega tekmeca
Mercedesa.
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A če so se pri novi seriji 4 odločili narediti radikalen
odstop od preverjene zasnove, so se pri petici tesneje
držali obstoječega formata. Vendar ali kdo lahko zameri
BMW-ju, da je namesto eksperimentiranja raje vpeljal
previdno evolucijo? Sam koncept je bil namreč že
pred leti daleč pred ostalimi, kar dokazujejo s 600 tisoč
prodanimi enotami trenutne sedme generacije, ki je na

svet prijokala konec leta 2016.
Korekturni poseg, ki bo avtomobil v limuzinski in karavanski
različici ohranjal svež v drugi polovici življenjskega cikla,
se je navezoval predvsem na pomladitev obraznih
linij; v ospredju so večje ledvičke, ki jih obdajajo ožji in
ostrejši LED žarometi. Previdne spremembe so doletele
tudi zadek, kjer na facelift signalizirajo malce drugačen
svetlobni podpis in izpušni cevi trapezne oblike.
V smislu zunanjega oblikovanja torej ni šlo za prodoren
korak naprej, BMW-jevci pa so ostali konzervativno
zadržani tudi na področju kabine. Vodilo se je glasilo:
več istega z operacijskimi izboljšavami. Interier je resda
prejel dotik prefinjenosti, a še vedno s konzolo, obrnjeno
proti vozniku, namesto razkošja poudarja vozniško
osredotočenost.

Je pa zato znatnejša nadgradnja možgančkov serije 5, ki
je zaradi novih asistenčnih sistemov na dobri poti k varni
avtomatizirani vožnji. Operacijski sistem 7. generacije
povečuje možnosti povezljivosti in personalizacije,
izboljšan je navigacijski sistem z obvestili o prometu v
realnem času, digitalni pomočnik pa razvaja z dodatnimi
funkcijami. Najbolje izmed vsega je, da bo petica po
novem prejemala posodobitve programske opreme
preko zraka, s čimer bo postajala vedno pametnejša.
Prenovljena generacija ohranja raznoliko pogonsko
paleto, ki jo sestavlja kar pet priključnih hibridov, prav
vse modelne različice pa so dobile elektrificirano
pomoč v obliki 48-voltne blage hibridne tehnologije, ki
razbremenjuje napore motorja z notranjim zgorevanjem
in povečuje dinamičen karakter vozila.
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Uspešna petica iz prestolnice zvezne dežele Bavarske,
ki smo jo spoznali leta 1972, tako želi predvsem na
račun tehnoloških inovacij zacementirati svoj položaj v
premijskem delu poslovnega razreda in v prahu pustiti
Mercedesovega E-ja.
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Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Ljubitelji športnih avtomobilov, pozor! Brezčasno elegantna družina 911 je sedaj
popolna; novemu kupeju in kabrioletu se je naposled le pridružila različica Targa,
ki je poznana kot najbolj svojevrstna duša izmed legendarnih modelov nemškega
proizvajalca.
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Z

godba Targe se je pričela pisati leta
1965, ko so v Stuttgartu zasnovali tretjo
karoserijsko izvedbo devetstoenajstice, ki
je kombinirala snemljivo streho z zadnjim
steklom, s čimer so pisali zgodovino. Kljub
temu da so se kravatarji Porscheja sprva
odločili, nov razred športnega avtomobila promovirati
kot »varni kabriolet«, so kaj kmalu ugotovili, da kupce
navdušuje predvsem edinstven stil vozila, ki po mnenju
mnogih predstavlja mnogo bolj atraktivno alternativo
klasičnemu kabriu. Od tedaj ime Targa širom sveta
ponazarja najbolj ekstravagantnega člana slovite familije
911, ki sedaj vstopa v osmo generacijo.
Nova iteracija seveda ohranja svoj najbolj prepoznavni
element, inovativni strešni mehanizem, ki se ob pritisku
na gumb odpre oziroma zapre v 19 sekundah in tako
lastniku omogoča veselje »zgoraj brez«. Podedovala
je tudi vse oblikovne modifikacije generacije z oznako
992, pri čemer izstopajo markantnejši sprednji blatniki
ter elegantna LED svetlobna pasica in vpadljivejši aktivni
spojler, ki krasita zadek.
A ker so se dizajnerji pri snovanju novih članov klana
911 držali preverjenega recepta, se pomembnejše
posodobitve skrivajo v kabini. V ospredju sta
minimalizem in oblikovna izčiščenost, k čemur so
botrovali modelovi predniki iz 70. let. Opazna je tudi
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usmerjenost k digitalizaciji z radodarnim 10,9-palčnim
osrednjim zaslonom, katerega infotainment naj bi bil
zasnovan za hitro in varno upravljanje. Tu so še pametni
asistenčni sistemi, od katerih je treba izpostaviti pri
kupeju premierno lansiran in serijsko vgrajen način
vožnje Wet, ki zazna vodo na cesti, opozori voznika in
glede na razmere prilagodi vse nadzorne sisteme za
optimalno stabilnost.
Osma Targa je znatno pridobila tudi na zmogljivosti, za
kar se lahko zahvali novim šestvaljnim turbopolnjenim
pogonskim enotam. Iz trilitrske prostornine vstopna
različica s štirikolesnim pogonom razvija 385 KM,
medtem ko njena žlehtna sestra 4S razpolaga s 450
konjiči, kar predstavlja naskok v višini 30 KM. To bo
dovolj, da mogočen bokser motor v sodelovanju s
7-stopenjskim menjalnikom poželjiv avtomobil do 100
km/h izstreli v 3,6 sekunde, s čimer za 0,4 sekunde prehiti
svojega predhodnika in nadvlado nadaljuje, dokler
digitalni števci ne pokažejo cifre 304. Da bo vožnja prav
tako razburljiva kot pri originalu, torej pri kupejevskemu
911, so Targo oborožili s pametnimi tehnologijami,
optimizirali štirikolesni pogon za boljšo vlečno silo in
izpopolnili podvozje za večje udobje.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

“

Nova iteracija SEVEDA ohranja svoj najbolj prepoznavni
element, inovativni strešni mehanizem, ki lastniku
omogoča veselje »zgoraj brez«.
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Ford Ranger Thunder

DRAMATICNA
POJAVA
L

ansko leto si je kar 52.500 Evropejcev omislilo
Fordov poltovorjak Ranger, s čimer so pri
proizvajalcu zabeležili rekordne prodajne
rezultate; ta uspeh je še obogatila osvojitev
nagrade »2020 International Pick-up Award«. Pri Fordu so
zato za največje fane modela zasnovali različico Thunder,
ki bo omejena na zgolj 4.500 vozil. Grmeči Ranger sicer
ni tako bad-ass kot brat Raptor, ki so ga za off-road
vragolije realizirali v oddelku Ford Performance, a bo
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vseeno zmožen impresivnega nalaganja in vleke tako v
urbanem okolju kot izven ustaljenih tirnic.
Oblikovalci modrega ovala so za osnovo vzeli varianto
Wildtrak, ki so jo oplemenitili s črnimi in z rdečimi
detajli, na račun katerih temno siva karoserija res zaživi.
Thunderja bomo od sorodnikov tako ločili predvsem po
rdečem vložku v maski in na kasonu ter po impozantnima
značkama »Thunder«, ki krasita zadek in stransko linijo. V
oči padejo tudi povsem črni elementi, kot so 18-palčna

Najbolje prodajani pick-up na
evropskih tleh, Fordov robustni
Ranger, bo poskušal nove kupce
osvojiti v ekskluzivni preobleki
Thunder, ki prinaša dramatičen izgled
brez kompromisa pri praktičnosti.

platišča, maska, odbijač, obrobe meglenk in ročaji vrat.
Nadgradnja stila znotraj prinaša sijočo črno armaturo in
usnjeno oblazinjenje v istem odtenku, temačen ambient
pa razblinjajo rdeči šivi.
Za zajetno zalogo moči bo skrbel preizkušeno zmogljiv
dizel, ki utripa tudi v mogočnem Raptorju. Pod pokrovom
Thunderja iz prostornine 2,0 litrov razvija 210 konjev in
500 Nm navora, ki jih preko 10-stopenjske avtomatike
seveda pošilja na prednji in zadnji kolesni par. S pomočjo

dveh turbopolnilkov pogonska enota zagotavlja
prvovrstno vlečno moč tudi na zahtevnem terenu.
Sposoben in vsestranski Ranger je v različici Thunder
izredno karizmatičen, zato z njim ciljajo na stranke, ki
se ne bojijo biti opažene. Te bodo lahko mimoidoče z
nezamenljivo prezenco na cesti navduševale od konca
poletja dalje.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Avto+šport 27

Sofisticiranost
na vrhuncu

B e n t l e y Co n t i n e n t a l GT M u l l i n e r Co n v e rt i b l e

Ekipa britanskega Bentleyja si je zopet zadala zahteven izziv – redefinirati
brezstrešni luksuz. Pri tem so na pomoč priskočili mojstri personalizacijskega
oddelka Mulliner, ki so uspeli zasnovati prefinjen in sofisticiran kabriolet, ki
predstavlja sam vrh elegantne družine Continental GT.
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oblika diamanta vsebuje natančno 712 posameznih
šivov, poravnanih tako, da kažejo v sredino vzorca, so
zgolj za razvoj primernega postopka vezenja porabili
18 mesecev. Dela je bilo resda ogromno, a le tako je
lahko nastala takšna ročno izdelana kabina, ki ji ni para.
Svoj unikatni karakter brezstrešni GT nadaljnje izkazuje
preko ekskluzivnega časomera s podpisom Breitlinga,
ki lepotiči centralno konzolo, prav tako zaključeno v
diamantnem vzorcu.
Če strankam barvna paleta ne bo po godu, bodo lahko
izbirale med sedmimi drugačnimi kombinacijami

P

interierja, za zunanjost vozila pa si bodo lahko zamislile
katerikoli odtenek; če ta še ne obstaja, ga bodo specialisti
namešali posebej za njih. Britanci pač znajo ugoditi
še tako absurdnim željam, zato tudi lahko postavljajo
astronomsko visoke cene.
Novega kralja družine Continental GT bo poganjal bodisi
osemvaljnik bodisi dvanajstvaljnik, čeprav je slednji
edina logična izbira za tovrsten avtomobil. S pomočjo
626 konjenikov bo prefinjeni potovalnik iz mirovanja do
100 km/h pridrvel v 3,7 sekunde, s čimer obkljuka vse
zahteve potencialnih kupcev, ki si želijo enega najboljših
primerkov današnje avtomobilske industrije.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
eleganten profil kabrioleta v nove višave popeljejo
orjaška 22-palčna platišča, medtem ko obraz zaznamuje
predelana maska, ki se zgleduje po diamantnem vzorcu,
ki tradicionalno krasi interier Bentleyjev. In nič drugače ni
bilo tudi tokrat; oblikovalci so izbrali bež, modro in rdeče
usnje prvovrstne kakovosti, ki v prešitem dizajnu objema
vse štiri sedeže, obloge vrat in prvič tudi prevleko, pod
katero domuje mehka zložljiva streha. Da bi poudarili
komplementarnost barv, so se odločili za dva kontrastna
odtenka vezenine, kar pomeni, da je bilo za izvrševanje
estetske vizije potrebno skoraj 400 tisoč šivov. In ker vsaka
30 Avto+šport

Google Pay and Google Fit sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Google LLC. Wear OS by Google deluje na telefonih z operacijskim sistemom Android 6.0+ (izključena je edicija Go) ali iOS 10.0+.
Fukcije se lahko razlikujejo glede na izbiro operacijskega sistema in lokacijo.

FADELITE SMARTWATCH

ri Bentleyju res vedo, kako ustvariti
brezkompromisno razkošna vozila. Toda če ima
prste vmes Mulliner, lahko brez zadrege rečemo,
da so tisti individualni primerki primerni tudi
za člane kraljevih družin, glave največjih korporacij in
vodje najvplivnejših držav. Eden takšnih je gotovo novi
brezstrešni Continental GT, popoln za poletne večere.
Modno preobrazbo, ki že tako luksuzno prevozno
sredstvo spremeni v edinstven produkt, so pri Mullinerju
izpeljali z mnogimi izboljšavami, ki so sicer tako subtilne,
da jih bo v trenutku identificiral le dober poznavalec
znamke. Fokus tako ni bil na drastičnih spremembah,
ampak na prelepih detajlih, ki jih bodo znali ceniti
ljudje z izbranim okusom. Na zunanjosti vozila sta se
pri preobleki Mulliner spremenila le dva elementa:

oglas
diesel

NA VOLJO V

KOMPATIBILNO Z IPHONE & ANDROID

Alfa Romeo Giulia in Stelvio Quadrifoglio

CESTNI ZVERI
s štiriperesno
deteljico
Pri Alfi Romeo letos praznujejo častitljivih 110 let, kar so obeležili z novo izdajo
poželjive limuzine Giulie in športnega terenca Stelvia, ki ju krasi slovit emblem
štiriperesne deteljice. Govorimo kakopak o MIŠIČASTIH inačicah Quadrifoglio, ki
poženejo kri po žilah.
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Identiteta inačic QF bo še bolj raznolika v
preurejenih kabinah Giulie in Stelvia, ki sta
prejeli sveže dizajnirano sredinsko konzolo, ki ni
naredila korak naprej le v estetskem, ampak tudi
v funkcionalnem smislu. Prav tako so revidirali
volanski obroč, prestavno ročico in usnjeno
oblazinjenje, ki obdaja športne sedeže.

A

lfa Romeo je od nekdaj eno najpomembnejših
imen tako na področju motošporta, kjer
je med drugim mnogokrat slavila na
ikonični vzdržljivostni dirki Mille Miglia in
avtomobilističnem spektaklu po sicilijanski pokrajini
Targa Florio, kot tudi v sferi prelestnih starodobnikov,
kjer pobira glavne pokale na najprestižnejših razstavah
elegance. Toda kljub tej bogati dediščini je bila prihodnost
italijanske znamke določen čas precej resno vprašljiva, saj
v svoji prodajni paleti poleg Mita in Giulliete preprosto
ni imela nobenega drugega vozila. Dolgo je trajalo, da
je lombardijska manufaktura ponovno opozorila nase,
najprej s športno naravnano limuzino Giulio, kasneje pa
še s svojim prvim SUV-jem Stelviom, poimenovanim po
drugem največjem gorskem prelazu v Alpah. In od takrat
lahko rečemo, da se nove Alfice prodajajo kot za med.
Ena ključnih točk renesanse Alfe Romeo je zagotovo
fokus na razvoj pristnih cestnih zverin, ki jih že cel
svet pozna pod oznako Quadrifoglio. In da bodo ti
modeli še naprej uspešno parirali nemškim in drugim
konkurentom, so jih v Torinu posodobili na področju
stila in tehnologije. V prvem planu je kakopak priznana
zmogljivost, ki jo omogoča 2,9-litrski šestvaljnik, ki s
pomočjo dveh turbopolnilnikov razvija 510 KM, kar že
sega na teritorij superavtov. Povsem iz aluminija izdelana
pogonska enota to zajetno količino moči na kolesa
prenaša s sistemom aktivnega vektorskega usmerjanja
navora in s športnim 8-stopenjskim avtomatikom,
revidiranim za brzinsko prestavljanje. Svojo življenjsko
nalogo bosta Giulia in Stelvio Quadrifoglio uresničila
šele v voznem načinu Race, kjer najbolje do izraza pride
34 Avto+šport

Ker izkušnja ne bo perfektna brez prave
zvočne podlage, so Italijani naročili usluge
Akrapoviča, ki je dostavil nov titanski
izpušni sistem z dvema paroma cevk s
karbonskim zaključkom.

njuna dirkaška usmerjenost. Ob tem na pomoč priskočijo
številne tehnologije, ki skrbijo za užitek za volanom,
kot so aktivno vzmetenje, prilagodljivo podvozje in
aerodinamični pomični splitter. Da bosta Alfi za modelno
leto 2020 izražali sloviti italijanski slog, so ju opremili z
zatemnjenimi zadnjimi LED lučmi in s sijajno črno
obdelavo maske in značk. Te popravke so zaokrožili z
novimi barvami karoserije, od katerih je zagotovo najbolj
okrutna temno zelena, zaradi katere bodo mimoidoči
opazovalci zeleni od zavisti. Odtenek, ki je premierno na
voljo za vse modele Quadrifoglio, se poklanja legendi

izpred 50 let, športnemu kupeju Montreal, ki ga je za
firmo Bertone zarisal italijanski oblikovalec Marcello
Gandini.
Niso pozabili tudi na tehnološke nadgradnje, ki prinašajo
povsem nov sistem infotainment z 8,8-palčnim na dotik
občutljivim zaslonom ter dodatna varnostna pomagala,
razvita v sodelovanju z družbo Bosch, ki omogočajo
drugo stopnjo avtomatizacije vožnje po standardu SAE.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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BMW M440i xDrive Coupé

BMW IN NJEGOVO
POGUMNO DEJANJE

Po obsežnih dinamičnih testiranjih je kamuflažo odvrgla nova generacija BMWjeve štirice, ki ponosno nosi nekaterim kontroverzne ledvičke in tako izraža
oblikovno esenco modernega kupeja z značko belo-modrega propelerja.
36 Avto+šport
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Dunajska cesta 158

01/568-80-88

Poslovalnica EF

Kardeljeva ploščad 17

01/589-24-64

izžarevajo atletsko eleganco. Recept je malce bolj
začinjen pri poglavarju družine z oznako M440i xDrive,
ki se od preostalih kupejevskih štiric z letnico 2020
razlikuje po unikatnih stilnih poudarkih za izjemno
vpadljiv videz na cesti. Športnega zastavonošo poganja
hudoben šestvaljnik s 374 kopitarji, ki deluje v skladu z
8-stopenjskim avtomatikom in vsekolesnim pogonom.
Modelna izvedenka M bo izstopala še na račun
optimizirane šasije, športnega diferenciala in zavor, ki
naj bi skupaj dostavljali skrajno agilnost in preciznost.
Bavarci so prepričani, da so z novim produktom, ki se
do stotke katapultira v 4,5 sekunde, na novo opredelili
pojem športnega voznega užitka v srednjem premijskem
razredu, le čas pa bo pokazal, če imajo prav.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

oglas
s bikes
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.
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L

ansko jesen so BMW-jevci na frankfurtski avtosalon
prišlepali konceptni avtomobil, ki začuda ni
kot običajno požel vala navdušenja, ampak je
polariziral mnenja dolgoletnih fanov znamke.
Študija Concept 4, ki je služila kot uvid v najnovejšo
inkarnacijo dvovratne inačice serije 4, je namreč
uvedla zares obsežne in za spremembo vertikalno
pozicionirane ledvičke. Toda zdaj, ker smo imeli precej
časa, da se navadimo na novo oblikovno smer Bavarcev
in na njeno glavno značilnost – šokantno povečanje
maske, s katero je orala ledino serija 7, lahko rečemo, da
estetska odločitev niti ni tako zgrešena. Vodi jo namreč
predpostavka bolj individualnega oblikovanja, na račun
katerega bomo veliko lažje ločili štirico od trojke.
Neizogibno spremembo obraza spremljajo izrazitejši
kupejevski proporci in skulpturirane površine, ki kar

Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Coupé

DRUŽINA
RAZREDA E
JE SEDAJ
POPOLNA

Za nemške kravatarje je razred E kot najbolje prodajana modelna družina
trikrake zvezde izjemnega pomena. Prenove so se pri Mercedesu zato lotili še kako
resno, nakar so finiširan produkt odpeljali v Affalterbach, kjer so mu AMG-jevci
40 Avto+šport

vcepili dodatno injekcijo moči. Po nabildani limuzini in karavanu je zdaj nadgradnja
doletela še dvovratna modela, kupeja in kabrioleta, katerima so pod pokrov
vtaknili isti turbopolnjeni šestvaljnik, ki generira nič kaj skromnih 435 konjičev.
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sedeži z rdečimi šivi, ampak nov eleganten volan, ki se
bo kaj kmalu znašel v vseh modelih iz Affalterbacha.
Ta prinaša intuitivno integrirane gumbe za upravljanje
radia, navigacije, tempomata in voznih programov, ki
ustvarjajo še tesnejšo vez med voznikom in strojem. Vanj
so vgradili tudi senzor, ki zaznava, ali ima voznik roke na
volanu, kar bo predvsem pomembno z vpeljavo vedno
pametnejših avtomatiziranih sistemov. Niso pozabili na
obvolanske uhlje, s katerimi se ročno operira z brzinsko
hitrim 9-stopenjskim menjalnikom. Omembe je vredna
tudi za AMG-je specifična verzija sistema infotainment
MBUX, ki razvaja s posebnim menijem za prikazovanje
podrobnih telemetričnih podatkov.

P

o tem, ko sta se marca pokazala prva
predstavnika osveženega razreda
E, limuzina in karavan, ki so ju pri
Mercedesu od debija daljnega leta 1946
dostavili več kot 14 milijonom kupcem, sta sedaj
v operacijsko sobo zapeljala kabriolet in kupe, ki
sta zagotovo najbolj emotivna člana družine. Še
posebej, če sta dovršena v štabu AMG-ja.
Prenovo, ki je sledila načelom zmogljivosti,
elegance in udobja, so otvorili z vgradnjo
karizmatične maske Panamericana z dvanajstimi
vertikalnimi palicami, ki izraža jasno pripadnost
klanu AMG. K izrazito športnemu vtisu nadaljnje
prispevajo razširjene reže za zajem zraka, ki se
družijo z novim splitterjem. Na zadnji plati vozila
je ključni oblikovni element četvorček izpušnih
cevi, medtem ko stransko linijo zaznamujejo

Da pa se ne bo E 53 4MATIC+ Coupé ponašal
le z nevarnim videzom, ampak tudi z nevarnimi
sposobnostmi, skrbi 3,0-litrski turbopolnjeni bencinar, ki
s pomočjo elektrike razvija 435 konjskih moči in 520 Nm
navora. Kompresor ne skrbi zgolj za bolj prijazno porabo
in nižje emisije, ampak prispeva k znamkini značilni
dinamiki, saj zagotavlja takojšen odziv brez turbo luknje.
K izredno navdušujoči vozni izkušnji pripomorejo še
variabilni štirikolesni pogon ter obsežno revidirano
zračno vzmetenje in zavorni sistem.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

19-palčna aerodinamično optimizirana platišča.
A če želite, da bo vaš E res privlačil poglede
kot magnet, bo treba na seznamu dodatne
opreme obkljukati večja platišča, skoraj nujna
pa sta tudi stilna paketa Night Package in
Carbon, s katerima se vroči kupe transformira v
gangstersko prevozno sredstvo. Z grafitno sivo
karoserijo, predhodno rezervirano za športnika
AMG GT, se perfektno ujemajo sijoče črni
zaključki cevi in matirane 5-krake feltne, piko
na i pa pričarajo dodatki karbona na spojlerju in
zunanjih ogledalih
Tudi znotraj se je E prelevil v zlobno beštijo.
Vrhunec kabine, ki odraža avtomobilovo
temačno dušo, ne predstavljajo usnjeni športni
42 Avto+šport
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V premijskem kompaktnem segmentu je Mini od nekdaj zasedal posebno mesto.
Pa ne samo trivratna klasika, ampak tudi največji izmed minionov, vsestranski
Countryman, ki s prenovo ohranja instantno prepoznaven izgled, so pa zato večjega
pomena tehnološke posodobitve.
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MINI Cooper SE Countryman ALL4

NADGRADNJA
MINIJEVEGA
POSEBNEŽA
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REVOLUCIJA

NAMESTO DEZINFEKCIJE!

K

o so pred desetletjem na trg poslali
Countrymana, so se pri angleški znamki podali
na povsem neraziskano področje. In čeprav je
podeželan definitivno manjši od skoraj vseh
ostalih SUV-jev, s svojo velikostjo konkretno odstopa
od osnovnih adutov tradicionalnega Minija, kot so
majhnost, okretnost in športnost. A ker so želje kupcev
na prvem mestu, se je tako rodil križanec z značko kril,
zasnovan za vse, ki radi aktivno preživljajo svoj prosti
čas in z vozilom kdaj zapeljejo tudi izven urejenih poti,
kjer jim prav pride štirikolesni pogon. Recept daljše
medosne razdalje, štirih vrat, radodarnega prtljažnika,
petih sedežev in omenjenega pogona ALL4, se je izkazal
za zelo uspešnega, saj je danes Countryman zaslužen za
skoraj 30 odstotkov globalnih registracij novih Minijev.

In da jim kakšen konkurent ne bi odžrl težko prigaranega
kosa pogače v premijskem kompaktnem segmentu, so
v skupini BMW provincialca temeljito osvežili. Zunanje
vizualne modifikacije so sicer bolj skope, saj so ohranili
robustni karakter, ki ga na prvi pogled odražajo značilni
proporci, višji odmik od tal in dekorativne strešne letvice.
Malce so predrugačili masko hladilnika, dodali nove
dizajne platišč in barve karoserije. Luči od sedaj serijsko
svetijo v LED tehniki; še posebej zanimive so te na zadku,
kajti krasi jih vzorec zastave Združenega kraljestva, s
čimer se pri Miniju poklanjajo svojim koreninam.
Koncept interierja je še vedno dodelan po bavarskem
receptu, kar pomeni, da so prisotni vrhunski materiali
in kakovost izdelave, ergonomija pa je tradicionalno
minijevsko drugačna. Bistvena noviteta je digitalni
kokpit v velikosti 5 palcev, ki pa ga bo treba obkljukati
na seznamu dodatne opreme. Priključno-hibridna
izvedenka Mini Cooper SE Countryman ALL4, ki jo
lahko občudujete na fotografijah, ga kombinira s črno
lakiranimi površinami in z gumbom za zagon, obarvanim
v zeleno. Zeleni karakter izraža tudi njegov pogonski
sistem, ki združuje 3-cilindrskega bencinarja, ki pošilja
moč na prednji kolesi, z električnim motorjem, ki vrti
zadnji kolesni par; s tem hibridni Countryman razpolaga
s štirikolesnim pogonom za fantastično vožnjo v vseh
pogojih, za katerega je pri drugih inačicah potrebno
doplačilo. Skupaj enoti producirata 220 konjskih moči,
baterija pa zagotavlja, da se lahko brez glasu in brez
emisij prevozi do 61 kilometrov.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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oglas
sonax
Pred:
Neprijetne vonjave
zaradi kontaminacije

Higiena zraka
z mikrobakterijskim
učinkom

Potem:
Klimatska naprava z
mikrofloro brez vonja

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
www.ecot.si

t
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Nissan GT-R 50 by Italdesign

i

EDINSTVENI
GT R ZA
MILIJON
EVROV
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Čakanja je naposled le konec; tančico je namreč po
dolgih dveh letih odvrgel ultimativni GT-R, ki pa ga bodo
zgradili v le 50 primerkih, za katere bodo zahtevali
vrtoglavi milijon evrov.
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P

rototip brutalnega GT-R
50, ki je sad sodelovanja
japonskega Nissana in
italijanskega oblikovalskega
podjetja Italdesign, je bil svetu
razkrit predlani na festivalu hitrosti
Goodwood, kjer se je pognal po
znameniti dvokilometrski gorski dirki.
Po dolgotrajnem zbiranju rezervacij
990 tisoč evrov vredne avtomobilske
kreacije bi moral letošnjega marca le
nastopiti pravi trenutek za premiero
serijske verzije na ženevskem
avtosalonu. A ker je korona kriza
vsem avtomobilistom prekrižala
načrte, so se pri Italdesignu odločili,
da edinstveni produkt razkrijejo
kar na domačem dirkališču Tazio
Nuvolari, kjer trenutno zaključujejo
dinamična testiranja, potrebna za
homologacijo vozila za različne trge.
Stranke z zelo globokimi žepi si sicer
še lahko zagotovijo zadnje primerke
ekskluzivne serije, ki bo zgrajena v 50
primerkih. Zakaj ravno 50? Ker je leta
2018, ko se je začelo tkati sodelovanje

Utripajoče srce
ostaja Nismov
ročno izdelani
turbopolnjeni
šestvaljnik, ki
straši s 710
konjskimi močmi.
azijskega in evropskega proizvajalca,
Italdesign praznoval pol stoletja,
medtem ko je ta pomemben jubilej
japonska pošast, znana pod imenom
GT-R, doživela leto kasneje.
Partnerja sta ekstravagantni model
bazirala na najnovejši Nismovi
variaciji, zato utripajoče srce ostaja
ročno
izdelani
turbopolnjeni

šestvaljnik, ki straši s 710 konjskimi močmi in 780 Nm
navora. Navkljub temu sta vrednost vozila dvignila za
petkrat – to je pač cena ekskluzivnosti, ki so jo zbiratelji
pripravljeni plačati.
Prve dostave seksapilnega športnika bodo tako kot so
prvotno načrtovali, stekle konec letošnjega leta, še pred

tem pa bodo morali kupci natanko določiti specifikacije
svojega vozila; ker bodo lahko izbrali še ne videne barvne
kombinacije eksterierja in interierja, bo čisto vsaka izmed
50 enot unikatna mojstrovina.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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BMW Alpina BX7

Superiorna
vozna
dinamika
Pri Alpini, dolgoletnemu tunerju bavarskih vozil na štirih kolesih, so se lotili
največjega modela v prodajni paleti – glOmaznega X7, ki že v osnovi izžareva
moč in avtoriteto. V modelu XB7, ki mu pod pokrovom igra nabrit osemvaljnik z
zajetnimi 621 konjskimi močmi, pa je nadvlada še očitnejša.
52 Avto+šport
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X

7 je paradni konj bavarske družine X, ki
kupce vabi s spojem nastopaškega videza,
ekskluzivnosti in prostornosti BMW-jevih
luksuznih predstavnikov ter dinamičnih
voznih značilnosti njihovih športnih terencev. Ker
čistokrvnega M-a pri znamki belo-modrega propelerja
še niso kreirali, so apetite fanatikov zadovoljili bližnji
sosedi z modelom XB7, ki predstavlja največji približek
velikanu z uradno značko M. Pri Alpini je bila prva stvar
na sporedu vgradnja res impresivne pogonske enote, s
katero bo SUV lahko dominiral vsa vozila v svojem vidnem

polju. Zmogljivost na ravni superavtomobilov omogoča
osemvaljnik s prostornino 4,4 litra, ki s pomočjo dveh
turbopolnilnikov razvija precej več moči kot serijski X7
M50i. Zavidanja vrednih 621 konjev in 800 Nm navora je
na voljo že pri 2.000 vrtljajih na minuto, zato se luksuzni
orjak do stotke premakne v zgolj 4,2 sekunde. Ker so mu
najvišjo hitrost elektronsko omejili šele pri 290 km/h,
se XB7 afirmira kot eden najbolj superiornih športnih
terencev na zemeljski obli.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Iz kakovostnih in svežih sestavin pripravljamo sočne burgerje, slastne tortilje, zdrave
fitnes menije in pregrešne sladice, ki jih prav tako dostavljamo na dom ali v pisarno.

Fast 5 house
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Kajuhova ulica 32 c, Ljubljana

070 250 629
pon-pet 10h-22h

Acura TLX

Nam manj znana luksuzna divizija Honde, imenovana
Acura, je ravnokar povsem posodobila svojo
zastavonošo, športno limuzino TLX, ki navdušuje
z bistveno bolj zanimivim izgledom, na račun
katerega jo ne bodo več primerjali s plebejsko
daljno sorodnico Hondo Accord.
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DRZNEJŠA,
športnejša,
PAMETNEJŠA
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dinamičnimi voznimi scenariji. Moderen športnik bo prav
tako opremljen z večjimi zavornimi diski in Brembovimi
zavornimi čeljustmi, hkrati pa se bo kot prvi model Type
S ponašal z naprednim štirikolesnim sistemom, na račun
katerega naj bi se uveljavil kot najboljša Acurina limuzina
doslej. Njeni refleksi bodo še ostrejši na račun izredno
lahke in rigidne arhitekture ter nove šasije, ki obljublja
preciznejšo vodljivost in večji oprijem v zavojih.

V dovršeni kabini bo Type S svoj napadalni karakter
nakazoval s športnimi sedeži, oblečenimi v prvovrstno
usnje, z obvolanskima prestavnima ročicama, estetskimi
vložki aluminija in mnogimi značkami, ki pričajo, da ne
gre za povsem običajnega TLX-a. Glavna novost interierja
je sicer vgradnja okroglega stikala z logotipom Acure
na osrednji konzoli, ob pritisku na katerega se aktivira
individualni vozni način, s katerim je vozniku v trenutku

na voljo njemu specifična kombinacija delovanja
menjalnika, štirikolesnega pogona, volana, blažilnikov in
preostalih sistemov.
TLX je najbolj popularna limuzina Acure in glede na
ogromen napredek, ki ga je naredila nova generacija,

lahko v prihodnosti pričakujemo še večji uspeh modela,
za katerega bodo v prodajnih salonih zahtevali povsem
razumno ceno 30 tisočakov.

Za odlično
avdio izkušnjo
skrbi nagrajeni
premijski zvočni
sistem ELS Studio
3D s štirimi
stropnimi zvočniki
in subwooferjem,
ki prostor napolni
z globokim
basom in tako
glasbi doda nove
razsežnosti.

J

aponci so svoj luksuzni podaljšek osnovali
pred 35 leti, od takrat pa gradijo predvsem na
ameriškem tržišču, kjer ponujajo pet modelov:
kompaktno limuzino ILX, petsedežnega križanca
RDX, sedemsedežni SUV MDX, elektrificirani superavto
NSX in športno limuzino TLX. Ravno slednja je odšla
pod nož, kjer so kirurgi poskrbeli za drzen dizajn, ki sledi
smernicam koncepta Type S. Ta je narekoval široko držo,
kupejevsko silhueto in razpotegnjen pokrov motorja,
zato je ekipo Acurinega kalifornijskega oblikovalskega
studia čakal ambiciozen projekt: limuzini so morali precej
podaljšati medosno razdaljo, razširiti telesce in znižati
streho. Ključni pozornost vzbujajoči kos predstavlja
drzna maska v obliki pentagona, ki se ji pridružujejo
ostre LED luči, precej atraktivni so tudi izklesani boki, ki
se lepo nadaljujejo v zadek s sveže zarisanimi svetili in z
zajetnima roroma.
Atletsko pojavo bo v nove višave povzdignila
zmogljivostna izvedenka Type S, ki se vrača po dolgih
desetih letih, s seboj pa poleg aerodinamičnih dodatkov
in 20-palčnih platišč prinaša čisto novega 3,0-litrskega
turbopolnjenega šestvaljnika, ki si je prislužil 10-stopenjski
avtomatik, podrobno revidiran za agresiven odziv med
58 Avto+šport

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE OPOZARJA: PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA, ŠKODUJE VAŠEMU ZDRAVJU

rose 2s

Test: BMW X4 M Competition

510KONJSKI
MONSTRUM
Nedolgo nazaj smo na test zapeljali ŠPORTNEGA družinskega SUV-ja X3 M, sedaj pa v
smo v roke dobili ključe njegovega kupejevskega brata, še bolj kontroverznega in
nastopaškega, kateremu se divji M karakter bolje poda.
62 Avto+šport
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X

4 M je tako eden tistih avtomobilskih hibridov,
ki v svoji obliki združujejo oziroma si želijo
združiti kar tri različne karakterje avtomobila.
Če je X3 M želel biti hkrati družinski SUV
potovalnik in športni avtomobil, želi X4 M k temu
dodati še malce kupejevskega šarma, nepreglednosti in
prostorske omejenosti, ki pa mu jo, roko na srce, sploh
ne zamerim. Tako brezkompromisno nakazuje svoj
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športno-divji karakter, pri čemer nastopaštvo v takšni
SUV-kupejevski izvedbi dobi popolnoma nov pomen.
Ogromne odprtine za zrak na maski motorja in v
prednjem odbijaču, prirezana stranska ogledala, na
zadku pa karbonski spojler in štirje zajetni, konkretni rori
nakazujejo, da imamo opravka z modelom iz divizije M.
In točno v takšni, testni barvni kombinaciji, se mi je zdel
še toliko bolj posrečen. Na svetlo srebrno-sivo karoserijo

so se izredno lepo podali črni dodatki, kot so ogledala,
maska, obrobe zatemnjenih stekel, zadnji difuzor in
karbonski spojler, ter prav tako v delno črno barvo
obarvana gromozanska 21-palčna platišča, ki so za seboj
skrivala v modro obarvane zavorne čeljusti M.
Da je zadeva še malo bolj resna, kot je lahko, pa nakazuje
značka M Competition, seveda prav tako obarvana v
črnino, kot tudi vsi drugi preostali zunanji detajli.

V osnovi X4 M razvija 490 konjskih moči, takšen, s
pripisom Competition, pa še 20 več. To pomeni, da v
nosu 3,0-litrski šestvaljnik ob pomoči dveh turbin na vsa
štiri kolesa pošilja 510 konjskih moči, kar je naravnost
brutalno.
Avtomobil je seveda hiter kot satan, do stotice se požene
v štirih sekundah, a zaradi teže avtomobila in nenazadnje
fizike, pospeški niso tako sapo jemajoči, spet po drugi
strani, ko vzameš vse skupaj v obzir, bo gas do podna
utišal še tako zgovornega sopotnika. Šestvaljnik sicer
med samo vožnjo sploh ni tako glasen in razgrajaški, kot
bi lahko bil – med downshiftanjem, ko ga vržemo v visoke
obrate, zna biti zvok kar malce nadležen, kot da se dere
v prazno. Na žalost ni prisotnega nobenega pokanja iz
izpuhov, malce drugače pa je ob prestavljanju navzgor
in ob 100% pospeševanju, takrat motor kar lepo prede,
še najlepše pa se oglaša v štant gasu, na licu mesta, ob
aktiviranih vseh športnih nastavitvah M. Takrat globoko
prede, ne prenaglas, a ko se mu približaš, se kocine
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postavijo pokonci vsakemu plehofilu. In ko v leru nežno
dodajaš gas, začne avtomobil zaradi 510 konjev pod
havbo kar razganjati, vse skupaj se lepo premika sem in
tja v ritmu, kot mu ga voznik narekuje s stopalko za plin.
Interier je klasika prejšnje generacije, kar pomeni, da še
niso v njem vse posodobitve, kot so digitalni merilniki,
nov osrednji zaslon in minimalističen dizajn. Seveda ne
moremo spregledati školjkastih sedežev s svetlečim
emblemom M na vzglavniku, oblečenih v kombinacijo
črnega in bež usnja in alkantare. V slednjo je oblečen tudi

stranski del medsedežne konzole. Sam bi si želel še nekaj
več alkantare, morda na stropu ali na volanskem obroču.
Je pa zato toliko več dodatkov iz pravih ogljikovih vlaken,
ki športnemu interierju dajo tisto piko na i, in pa seveda
dva rdeča gumba M na volanu, ki ju vsi že poznamo.
Nastop v obliki X4 M Competition vas bo stal slabih 140
tisočakov, v soju pozornosti in seveda tudi med vožnjo,
pa boste nedvomno uživali.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

šestvaljni, vrstni, turbobencinski
2.993 ccm
375 kW (510 KM)
600 Nm pri 1.750 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
4,1 s (0-100 km/h)
250 km/h

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

15 l/100 km
239 g/km
4.758 / 1.927 / 1.618 mm
2.045 kg
65 l
525 l
137.196 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 1.449,51 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

AR11309

Test: Nissan X-trail 1.3 DIG-T DCT Tekna

SUV
Z MAJHNIM
MOTORJEM
IN S 2WD
POGONOM

Nissanov X-trail je eden tistih avtomobilov, ki ga je zob časa že pošteno načel, a v
letu 2020 še vedno vztraja, z novim motorjem in novo privlačno barvo, so pa dnevi
aktualni generaciji vsekakor šteti.
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V

erjetno bo nova generacija končno ugledala
luč sveta prihodnje leto, do takrat pa se bodo
prodajali in po cestah vozili še aktualni primerki
enega izmed globalno najbolje prodajanih
Nissanovih modelov. Največji SUV v ponudbi v oranžni barvi
krepko izstopa, za bolj atraktiven in moderen izgled skrbijo
še številni dodatki iz kroma in črnine ter velika, 19-palčna
lita platišča.
Za posodobitev so pri Nissanu poskrbeli z novo paleto
motorjev in barv. Tako je orjaškega SUV-ja poganjal nič kaj
zanj primeren 1,3-litrski turbobencinski motor, ki je nastal
v sodelovanju z Renaultom in Mercedesom, ki zamenjuje
1,6-litrski motor, na dizelski strani pa je dvolitraša zamenjal
1,7-litrski turbo dizel.
1,3-litrski motor s 160 konjskimi močmi in pogonom na
prednji kolesi na papirju ni ravno glavni adut X-traila,
čeprav se zna slednji tudi hitreje kar konkretno premikati
po avtocesti. Seveda bi bilo logično, da je takšen orjak
opremljen s štirikolesnim pogonom, a za kaj takega bo treba
poseči po dizelskemu motorju. Turbo bencinar je namreč na
voljo zgolj v kombinaciji s prednjim pogonom, pri čemer se
je nemalokrat zgodilo, da sta se prednji kolesi ob speljevanju
ali nenadnem pospeševanju radi zavrteli v prazno. Za
prenos moči na sprednji kolesni par skrbi dvosklopčni,
sedemstopenjski samodejni menjalnik, ki ob umirjeni vožnji
niti ni tako moteč in deluje dobro. Njegova hiba se pokaže
ob speljevanju in pri nizkih hitrostih, kjer zna dodobra
cukniti in kasneje ne dovolj hitro prestaviti v prestavo višje.
Podoben minus gre tudi na račun sistema start/stop, ki
enostavno potrebuje predolgo, da motor ponovno prižge
70 Avto+šport

nazaj in spelje, zato sem sistem ročno kar izklopil,
pa še sunkovitega speljevanja ob ponovnem vžigu
motorja sem se tako znebil, pri čemer pa nisem ravno
varčeval s porabo goriva. Ta se je na potovalcu gibala
okoli 9 litrov na 100 prevoženih km.
Da je X-traila že malo povozil čas, se najbolje opazi
v sami kabini, kjer ne moremo mimo zastarelega
sistema infotainment, ki deluje počasi, je nepregleden
in uporabniško zahteven. Na armaturki so še vedno
številni plastični gumbi, ki leta 2020 ne sodijo več
v moderen SUV, prav tako analogni merilniki z
majhnim zaslončkom TFT med njimi. Je pa notranjost
tako kot zunanjost, na račun barve oblazinjenja, sila
atraktivna in nekako vdahne kabini nekaj svežine z
živo oranžnim usnjenim oblazinjenjem, ki krasi tudi
del armaturne plošče in obloge vrat. Prav tako se
X-trail lahko pohvali z izjemno prostorno odmerjeno
notranjostjo. Zadnja sedežna klop je namreč vzdolžno
pomična in tudi njen naklon je spremenljiv, ob čemer
je s 565 litri še vedno dovolj radodaren prtljažni
prostor, katerega vrata se sicer odpirajo elektronsko,
a občutno prepočasi. Vse to, za manj kot 36 tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.332 ccm
117 kW (160 KM)
270 Nm pri 1.800 vrt./min.
7-stopenjski samodejni
11,5 s (0-100 km/h)
198 km/h

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

9,0 l/100 km
154 g/km
4.690 / 1.830 / 1.740 mm
1.581 kg
60 l
565 l
35.780 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 379,28 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

Test: SsangYong Korando 1.5 T-GDi Exclusive

Znamka SSangyong se na slovenski trg po daljšem premoru vrača s popolnoma novim
SUV-jem, ki sliši na ime Korando. Gre sicer že za peto generacijo, a s predhodniki
nima praktično nič skupnega, razen imena.

N

ovi Korando je tako zrasel v vse smeri in
je sedaj po velikosti primerljiv z VW-jevim
Tiguanom ali s Kiinim Sportageom. Gre za
tipično oblikovanega mestnega terenca, ki
je med bolj zadržanimi na cesti, še najbolj zanimiv in
atraktiven del je po mojem mnenju grafika 3D zadnjih
LED luči, ki je malce kičasto podprta s kromirano

72 Avto+šport

vijugasto letvijo. Pod črto pa njegova zunanjost deluje
dokaj diskretno, še posebej v črni barvi, kar niti ni tako
slabo, vsaj na daleč ne kliče pozornosti s kakšno divjo
barvo, zato moraš res bližje in bolje pogledati, za kateri
avtomobil oziroma model sploh gre.
Vsekakor je Korando dobrodošel v ponudbi poplave
mestnih terencev, med katerimi bo izstopal ravno zaradi

NOVI
UP
ZNAMKE
imena znamke, posledično seveda tudi zaradi cene.
Ga skoraj ni konkurenta, ki bi za 16 tisočakov ponudil
toliko avtomobila, kot tale Korando. Prostorsko je eden
izmed boljših in uporabnejših v svojem razredu. Malo je
takšnih, ki zmorejo, na primer, v predalne prekate v vratih
pospraviti večjo plastenko. Tudi zadnja klop je izredno
prostorna, dovolj prostora je za glave višjih potnikov, s

551 litri je prav tako zadovoljiv prtljažni prostor z dvojnim
dnom.
Korando je v koraku s časom tudi v notranjosti, kjer so
vozniku na voljo sredinski zaslon v velikosti 8 palcev,
samodejna klimatska naprava, usnjeno oblazinjenje
in nemalo varnostno-asistenčnih sistemov, kot sta na
primer serijsko samodejno zaviranje v sili in sistem za
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ohranjanje smeri vožnje. A vmesnik osrednjega zaslona
na dotik žal deluje izredno nepregledno, neinovativno in
zastarelo, upravljanje z njim zahteva kar nekaj prilagajanja.
Kljub najbogatejšemu paketu opreme Exclusive, ostajajo
na seznamu doplačil navigacija, polni LED žarometi in
pametni ključ. Serijski so analogni merilniki z manjšim
ekrančkom, ki kaže informacije potovalnega računalnika,
pri čemer me je zmotilo, da se povprečna poraba goriva
resetira ob vsakem zagonu in da ni nekega fiksnega
podatka o porabi. Voznik se lahko odloči za doplačljive
10,25-palčne digitalne merilnike.
Korando je na voljo z dvema motorjema, in sicer z enim
dizlom in enim bencinarjem. Mi smo preizkusili 1,5-litrsko
turbobencinsko različico, ki razvija 120 kW oziroma 163
konjskih moči. Morda se na prvo žogo sliši veliko, a je v
praksi takšna konjaža ravno pravšnja za Koranda, da ni
v nobenem spektru podhranjen, o višku moči pa tudi
ne gre govoriti. Pogon je bil speljan preko ne najbolj
natančnega menjalnika na prednji kolesi, ob doplačilu
pa si je mogoče omisliti tako samodejni menjalnik kot

tudi štirikolesni pogon.
Vsekakor bo Korando našel svoj krog kupcev, to bodo
verjetno starejši, katerim je vseeno za imidž znamke, radi
bi le sedeli in se vozili v visokem, prostornem, z osnovno
tehniko in malo več opremljenem mestnem terencu, in
vse to za zmerno ceno.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

oglas
kenzo
wave

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.497 ccm
120 kW (163 KM)
280 Nm pri 1.500 vrt./min.
6-stopenjski ročni
12 s (0-100 km/h)
191 km/h

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

8,5 l/100 km
179 g/km
4.450 / 1.870 / 1.629 mm
1.505 kg
50 l
551 l
16.490 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 198,11 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

N O V I D I Š AV I

Test: Renault Clio 1.3 TCe EDC Initiale Paris

Renaultov Clio je tako rekoč sinonim slovenske avtomobilnosti, saj velja za najbolj
priljubljen in prodajan model na slovenskih tleh. Slovenci smo ga vzeli za svojega,
saj so jih kar dva milijona izdelali v novomeškem Revozu in tudi Clio pete generacije
ni nobena izjema.

C

lio je tudi sicer, globalno gledano, najbolje
prodajan model francoske znamke, ki so ga v
svoji bogati zgodovini prodali po svetu v več
kot 15 milijon primerkih. Z novo generacijo
oblikovne revolucije niso odkrivali, a je še vedno dovolj
svežih detajlov, ki bodo ločevali model 4. generacije od
povsem novega.
Pri najbolje opremljeni in prestižni izvedenki Initiale Paris,
so na voljo zgolj temne barve karoserije, pri čemer je bil

76 Avto+šport

testni Clio tako ponosno oblečen v črno, sicer barvo, ki
bolje pristaja večjim, bolj prestižnim avtomobilom. A
je treba priznati, da ga ravno črna barva, v kombinaciji
z obilico zunanjega kroma, naredi še bolj prestižnega
in premium. Piko na i zunanjemu izgledu dodajo tudi
zatemnjena, 17-palčna lita platišča.
Največja sprememba pri novem Cliu in ogromen korak
naprej je nedvomno njegova notranjost, kjer je govora
dejansko o revoluciji in ne evoluciji, še posebej če gre

NOV
STANDARD
MED
MALČKI
za paket opreme Initiale Paris, s katerim je bil opremljen
testni Clio. Tako v oči najprej pade svetlo sivo usnjeno
napa oblazinjenje, elegantno prešito z diamantnim
vzorcem, ki ga dopolnjujejo ambientalna osvetlitev, nov
osrednji ekran sistema Easy Link in nasploh popolnoma
predrugačena ergonomija. Edino merilniki še niso v
celoti digitalizirani, glavne informacije so tako prikazane
na manjšem sredinsko nameščenemu ekranu, pri čemer
sta na vsaki strani še vedno digitalno ločeno merilnika za

gorivo in temperaturo motorja.
Mehki in na otip prijetni materiali so zamenjali trdo in
ceneno plastiko, novo obliko je dobil volanski obroč,
nove so tudi komande za upravljanje klimatske naprave
oziroma izposojene iz Daciinih modelov, pri čemer
nimam nobenih pripomb, funkcionalno in ergonomsko
so na mestu. Seveda je s paketom opreme Initiale Paris
na voljo praktično vsa oprema, ki jo Clio premore, zato
niso manjkali niti navigacija, živa vremenska karta,
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večjih hitrostih pa prestavlja hitro, tekoče in nemoteče.
Clio je lahko tudi presentljivo hiter, dvestotico doseže
za šalo, prav prijetno, rahlo športno se oglaša tudi v
štant gasu. Pravijo, da je Clio primeren za povprečnega
Slovenca, vendar se bojim, da bo takšen, za 20 tisočakov,
precej nišen. Sicer pa živelo povprečje.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

in odlično uglašeno podvozje, ki skrbi za dokaj udobno
vožnjo, hkrati pa v načinu Sport lahko voznika prepriča
v tudi bolj suvereno, športno vožnjo, pri kateri se je novi
Clio izkazal.
Veliko zaslug za tako dobro vozno izkušnjo gre še
na račun odličnega, 1,3-litrskega štirivaljnega turbo
bencinarja, ki v Cliu dostavlja, bi lahko rekel, skoraj več kot
spodobnih 130 KM. Moč pošilja na prednji kolesi preko
samodejnega menjalnika EDC s sedmimi prestavami, ki
se izkaže za malce neuigranega zgolj pri speljevanju, pri

aktualne cene goriva na bencinskih črpalkah, gretje
sedežev in volana, niti številni asistenčni sistemi in
še bi lahko našteval. Skratka, po novem ima Clio vse,
kar imajo večji in še več. Recimo prtljažni prostor,
s svojimi 391 litri je največji v zgodovini modela in
tudi v samem razredu tako rekoč kraljuje.
Občutek med vožnjo je, kot da voziš vsaj za razred
večji avtomobil, k temu poleg samega ambienta
in materialov, ki nikakor ne bi rekel, da sodijo v
Clia, botruje tudi bolj odrasla, zrela lega na cesti
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Največja
sprememba pri
NOVEMU cliu
je nedvomno
notranjost, kjer je
govorA dejansko
o revoluciji in ne
evoluciji.
Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.333 ccm
96 kW (130 KM)
240 Nm pri 1.600 vrt./min.
7-stopenjski samodejni
9 s (0-100 km/h)
200 km/h

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

7 l/100 km
129 g/km
4.050 / 1.798 / 1.440 mm
1.248 kg
42 l
391 l
21.410 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 242,09 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

48 Wallytender X

POŽELJIV
FUTURIZEM

Najnovejši produkt Wallyja bo obračal glave, kjerkoli se bo pojavil. Ne zaradi
ostrih linij in modrega telesca, ki je kombiniran s šik tikom in z belimi usnjenimi
blazinami, toda zaradi prvin, ki se nahajajo na krmi. Gre za brutalni četvorček
motorjev Mercury, ki bodo s pomočjo 1.800 konjev spektakularen gliser potisnili
do osupljive hitrosti 55 vozlov.
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M

onaški graditelj Wally
zadnja leta izstopa
s prodajno paleto
športnih jadrnic in
gliserjev sodobnega dizajna, zato ne
preseneča, da ga je opazil navtični
gigant Ferretti Group in ga nedavno
vkomponiral v svoj portfelj, kjer se
je pridružil slovitim imenom Riva,
Pershing, Custom Line, Itama, Ferretti
Yachts, CRN in Mochi Craft. A v
nasprotju z njihovimi produkti, Wally
blesti predvsem na področju seksi
gliserjev z norimi sposobnostmi.
Ker je lansko jesen predstavljeni
model 48 Wallytender beležil
izreden uspeh, so produkt predelali
in ga javnosti pokazali v vedno
sončnem Miamiju, ki je znan kot
vroča točka navtičnega življenjskega
stila na zahodni polobli. Obdržali so
dovršeno estetsko identiteto gliserja
in številne praktične značilnosti, a
so motorje prestavili na krmo, kjer

15-metrski 48
Wallytender
X je zmožen
odštekane
hitrosti 55
vozlov.
si jih bodo z veseljem ogledovali
vsi mimoidoči. Zakaj? Ker gre za
štiri dirkaške enote, na katerih
izstopa številka 450. Da, prav ste
prebrali, 15-metrski 48 Wallytender
X razpolaga z vznemirljivimi 1.800
konjskimi močmi, ki namigujejo na
dih jemajoče avanture na vodi. Ni
pa pomembna zgolj moč motorjev,
ampak njihova lahka gradnja in
nizka poraba. Pri Wallyju so sicer
obravnavali kar nekaj ponudb
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različnih dobaviteljev, vendar so na
koncu za ta izvenkrmni model brez
pomislekov izbrali Mercuryjeve,
na ameriškem ozemlju zgrajene
motorje Verado R, ki osvajajo z
najboljšim razmerjem med močjo in
težo.
Ko to sparimo z inovativno arhitekturo
in s karbonsko konstrukcijo, dobimo
prepričljive rezultate: 48 Wallytender
X je zmožen odštekane hitrosti 55
vozlov, medtem ko lahko pri »bolj
ležernih« 40 vozlih prevozi 320
navtičnih milj, kar pomeni, da se
lahko iz prestolnice Floride odpeljete
vse do Bahamov in nazaj, ne da bi
bili primorani ustaviti na črpalki.
Dnevni izlet bo tako s tem stilsko
ozaveščenim dnevnim cruiserjem
v elegantnem odtenku kraljevo
modre zagotovo kot iz sanj. No, ko pa
si bo kateri izmed dvanajstih gostov
zaželel spanca, bo zavetje našel v

prostorni suiti z detajli karbona in s
pohištvom iz tika. Kljub mirni kabini
z minimalnimi vibracijami, bodo
člani Wallyjeve posadke največ časa
preživeli na palubi, ki je prav tako
udobna kot pri različici z notranjim
motorjem. Poleg poležavanja na
velikodušnih blazinah na premcu
in krmi k počitku vabita še zofi,
med katerima je umeščena miza
za obedovanje na svežem zraku.
Za dodaten izkoristek prostora
so implementirali tudi možnost
razširitve krme, ki pa jo ljubitelji
Wallyja že poznajo. Hkrati so rešili
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dva večja problema izvenkrmnih motorjev – vkrcavanje
na čoln in dostop v vodo s krme. Kvartet pogonskih enot
so domiselno ločili in vmes vtaknili hidravlično operirano
platformo. Rešitev se resda sliši povsem preprosta, a so
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jo Monačani uvedli kot prvi v segmentu in tako zopet
prehiteli svoje tekmece.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

oglas
wasup

Ferretti Yachts 500

NOVA
ERA
LUKSUZA
Pri italijanski znamki Ferretti Yachts se pripravljajo na novo obdobje, ki ga bo
zaznamovala povsem sveža oblikovna smer, odgovorna za to, da se bomo v vseh
modelih prefinjene flote počutili kot doma.

G

lobalni lider navtičnega sveta se je lotil
pogumnega podviga, povsem stilno
revolucionirati svoja plovila. Filozofija
dizajna se bo osredotočala na ustvarjanje
občutka bivanja v prijetnem, domačem in kakopak
tudi prestižnem okolju. To vizijo razkazuje Ferrettijeva
najnovejša študija, krščena z imenom 500, ki bo svojim
lastnikom želela pričarati popolno kombinacijo šika in
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udobja. Strateški prevrat se bo pričel v 15-metrskem
segmentu, nato pa bo zaobjel celotno prodajno paleto,
vključno s poveljnikom flote, flybridge modelom 920,
ki ni izjemen samo zaradi svoje velikosti, ampak tudi
inovativne narave.
Pod zunanji dizajn nove 500-ice se je podpisal arhitekt
Filippo Salvetti, medtem ko so koncept interierja
zasnovali v studiu Ideaeitalia. Povsem italijanski projekt
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dimenzij, v nasprotnem primeru pa bo mogoče
slednjo malenkost zmanjšati in tako najti prostor za
dodatno spalnico.
Potencialni kupci se bodo lahko septembra na
cannskem festivalu navtike prepričali, če privlačna
jahta, ki naznanja novo ero Ferrettija, ugaja
njihovemu petičnemu okusu.

oglas
big r

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

opredeljujejo elegantne zunanje linije
z radodarnimi steklenimi površinami in
topel notranji ambient z naravnimi toni.
Dobro počutje drugega doma na vodi bo
zagotavljala skrbno izbrana, kakovostna
oprema z italijanskim čarom, kot tudi
postavitev prostora, podrejena željam in
potrebam lastnika; spodnja paluba bo lahko
opremljena z dvema kopalnicama, s kabino
za goste in z glavno suito res velikodušnih
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bigg-r.com

Formula 1 – sezona 2020

START F1
v Avstriji

Sezona Formule 1 se bo začela 5. julija v Avstriji. Red Bull Ring v Spielbergu bo
gostil prvi dve dirki v letošnjem letu, ki bosta potekali pred praznimi tribunami.
Iz Avstrije se bo karavana F1 preselila na Hungaroring v sosednjo Madžarsko.
Po enotedenskem premoru pa si bodo sledili trije zaporedni dirkaški vikendi.
Dve dirki bosta v Silverstonu, ENA pa v Barceloni.
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M

esec dni pred začetkom sezone
Formule 1 je zelo živahno v zakulisju
najelitnejšega avtomobilskega športa.
Medtem ko se celotna F1 trudi z
organizacijo dirk in reševanjem sezone, je odjeknila
novica, da Sebastian Vettel ob koncu letošnje sezone
zapušča moštvo Ferrarija. Na njegovo mesto prihaja
Španec Carlos Sainz, ki je tako dobil življensko
priložnost, da pokaže, kaj zmore. Resda je številka
ena pri Ferrariju Charles Leclerc, a z morebitinimi
dobrimi predstavami se to lahko hitro spremeni. To
je v lanski sezoni pri rdečih iz Maranella občutil prav
Vettel.
Na izpraznjeno mesto pri McLarnu bo po odhodu
Sainza prišel Daniel Ricciardo. Avstralec bo po le
dveh sezonah zapustil Renault in se bo v moštvu, ki
bo od prihodnje sezone uporabljalo Mercedesove
motorje, pridružil Landu Norrisu.
A glavni temi, ki burita duhove, sta, kje bo kariero
nadaljeval Sebastian Vettel in kaj pomeni podpisana
predpogodba Fernanda Alonsa z Renaultom?
Vettla mnogi povezujejo z Mercedesom, šef
ekipe Toto Wolff pa bi v srebrni dirkalnik ob bok
Hamiltona raje posadil Georga Russella. Tako bi se v
težavah znašel tudi Valtteri Bottas, ki bi kariero lahko
nadaljeval pri Renaultu ali Red Bullu, saj pogodba
po koncu letošnje sezone poteče tudi dirkaču
rdečih bikov, Alexandru Albonu.
Marsikaj bi se utegnilo spremeniti ob odhodu Wolffa
iz Mercedesa. Mercedes sicer to odločno zanika, a
govorice so vse glasnejše, da bi Daimler svoj delež
ekipe Mercedes zamenjal za obsežen delež Aston
Martina, novo ekipo pa bi vodila prav Toto Wolff in
Lawrence Stroll, ki že ima v lasti ekipo Racing Point.
S precej bolj resnimi težavami pa se ubadajo pri
Williamsu. Legendarna britanska ekipa je ostala brez
glavnega sponzorja, s tem pa je pod vprašajem njen
obstoj. Mogoči rešitvi sta nakup deleža ali popoln
prevzem ekipe, ki je v Formuli 1 dosegla 114 zmag,
zadnjo leta 2012.
S finančnimi težavami zaradi pandemije
koronavirusa se soočajo tudi pri Renaultu in
McLarnu. Pri Renaultu so sicer uradno že potrdili, da
ostajajo v Formuli 1 tudi po letu 2020.
Za lažje preživetje in konkurenčnost manjših ekip
so vodje ekip sprejele sklep, da je v sezoni 2021
maksimalna višina proračuna 132 milijonov evrov.
V naslednjih sezonah se bo ta znesek še zmanjšal.
Najboljša moštva bodo tudi manj časa lahko
preživela v vetrovniku. Slabše uvrščene ekipe v
prvenstvu pa bodo lahko v vetrovniku testirale več
časa.
Kaj bo to prineslo na stezi, bomo videli naslednje
leto. A še prej se mora začeti letošnja sezona.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

oglas
bergant
Vse na enem mestu v primeru poškodb
in okvar vašega vozila.
Avtokleparske in avtoličarske storitve v Ljubljani.

Avtokleparstvo

Avtoličarstvo

Imamo znanje tudi
za najzahtevnejša
avtokleparska popravila.

Uporabljamo najnovejšo
tehnologijo in spoštujemo
okoljske standarde.

Toča

Cenitev škod

Popravila poškod od toče
brez lakiranja in barvanja
vam prihranijo denar.

Nudimo pomoč in vodenje skozi
postopek uveljavljanja
odškodninskega zahtevka

www.avto-bergant.si
BERGANT avtoličarstvo in avtokleparstvo d.o.o.
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BO JEREZ
GOSTIL PRVO
DIRKO NOVE
SEZONE
MOTOGP?

MotoGP – sezona 2020

Po kar nekaj odpovedanih dirkah vse od uvodne preizkušnje v Katarju, kjer so
izpeljali le dirki moto2 in moto3, končno nekaj upanja za ljubitelje motociklizma,
saj se je vodstvo tekmovanja odločilo, španski vladi posredovati predlog za izvedbo
dveh julijskih dirk z začetkom 19. julija, ko bi bila na sporedu prva, in 26. julija, ko
bi bila druga dirka v Jerezu.

K

akšna bo odločitev španske vlade, bo znano
v prihodnjih tednih in potemtakem bi bilo
dirkališče v Jerezu de la Fronteri, ki nosi ime po
legendarnem španskem dirkaču Angelu Nietu,
prva preizkušnja sezone 2020 v razredu motoGP.
Znano je, da bi se po dirkah v Jerezu karavana preselila
v Brno, kjer bi dirkači razreda motoGP odpeljali le eno
dirko za VN Češke. Sledila bi dva zaporedna konca
tedna na Red Bull Ringu pri Spielbergu, potem pa naj
bi se motociklisti znova podali na Pirenejski polotok na
dirkališče Montmelo pri Barceloni. Trinajstega septembra
bi sledila Italija z VN San Marina ter nato znova Španija z
dvojnim programom v Aragoniji. Sezona bi se končala
tako kot že tradicionalno vsa leta na dirkališču Ricardo
Tormo de Cheste pri Valencii z dvema dirkama. Moštva
motoGP so optimistična glede izvedbe sezone, potrjeno
pa je, da bo ta vsaj do Misana sredi septembra potekala
brez gledalcev, pod strogimi higienskimi pravili, in sicer
jih bo od zdajšnjih 4.000 oseb, kolikor jih je bilo lahko v
boksih in na dirkališču, letos le 1.300. Svetovno prvenstvo
v motociklizmu naj bi tako v sezoni 2020 zajemalo
dvanajst dirk, od tega jih bo kar sedem v Španiji. Najbližja
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prizorišča Sloveniji bodo češki Brno, Misano v Italiji in
Red Bull Ring v Avstriji.
Dokler čakamo na odločitev španske vlade, pa je za
dirkači razreda motoGP že četrta virtualna dirka. Na tretji
virtualni preizkušnji za VN Španije, na dirkališču Angela
Nieta v Jerezu, je svoj nastop potrdilo tudi 10 dirkačev
iz razreda moto2 in moto3, ki so odpeljali dirko dolgo 8
krogov, medtem ko se je 11 dirkačev iz razreda motoGP,
(med njimi je bil tudi povabljenec Lorenzo Savadori –
motoE), pomerilo na dirki, dolgi 13 krogov, kar je več kot
50 odstotkov dolžine prave dirke. Da pa je bilo ob tem
zgodovinskem trenutku še malce bolj spektakularno, kot
je bilo na virtualnih dirkah za VN Italije in VN Avstrije, so
tokrat dirkači igrali nedavno izdano videoigro MotoGP 20.
Najprej so se tako kot ob tradicionalnih dirkaških koncih
tedna pomerili dirkači moto3, sledil je razred moto2 in
nato še elitni razred motoGP. V šibkejših razredih sta se
do zmag dokopala Italijan Lorenzo Baldassarri (moto2) in
Argentinec Gabriel Rodrigo (moto3), v razredu motoGP
pa je slavil Maverick Viñales. V videoigri MotoGP 2020 je
v sklopu četrte virtualne dirke na dirkališču Misano slavil
mlajši med bratoma Marquez, ki je ohranil mirne živce in
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v zadnjem ovinku pokosil starejšega brata. Na domačem
prizorišču je nekaj svojih manevrov pokazal tudi povratnik
Valentino Rossi, ki je v zaključku izkoristil padec enega od
glavnih favoritov za zmago Fabia Quartararoja za končno
3. mesto in tako tudi v virtualnem svetu pokazal, da še
ni povsem za odpis. Ker pri Yamahi še vedno verjamejo
v starega lisjaka, so mu ponudili sodelovanje, in sicer
če se bo Rossi odločil podaljšati kariero še za sezono ali
dve, ga odprtih rok čakajo pri »satelitski« ekipi Petronas
Yamaha. Nenazadnje Rossi ostaja magnet za sponzorje,
njegovi navijaški artikli pa se prodajajo kot za med. »S
Petronasom imam dobro priložnost, saj gre za ekipo
najvišjega ranga, kar so dokazali lani s Quartararojem
in z Morbidellijem,« je povedal Rossi. Prav Morbidelli ta
čas z Rossijem in njegovim polbratom Luco Marinijem
že trenira na Rossijevem ranču v Tavullii. Tako kot Rossi,
je dobro prodajano ime tudi Marc Marquez, ki pa ne
skriva, da je imel letos na mizi ponudbo Ducatija, a se
je na koncu februarja odločil za štiriletno podaljšanje s

trenutno ekipo Repsol Hondo. Kako izvrsten dirkač je
Marquez, povedo njegovi dosedanji dosežki. Svoj prvi
naslov je osvojil že pri 17. letih, in sicer v najšibkejšem
razredu do 125 ccm, nato se je pri 18. preselil v razred
moto2 (sezona 2011), kjer je krstno sezono zaključil na
drugem mestu in v naslednjih osmih sezonah (prva
še med moto2, nato v motoGP) kar sedemkrat osvojil
naslov prvaka in le enkrat (leta 2015) naslov prepustil
konkurentoma Valentinu Rossiju in Jorgeju Lorenzu, ki
sta se tisto leto spopadala za naslov prvaka. Pri 27. letih
se mladi talent lahko pohvali že z neverjetnimi osmimi
naslovi svetovnega motociklističnega prvaka, pred njim
sta le Rossi in legendarni Giacomo Agostini. Že v tem
letu pa se lahko izenači z Rossijem in v naslednjih letih
pokosi tudi na videz neulovljivega Agostinija.

Tekst: Jana Mihor
Foto: ISC

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

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

