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Ravnica Mulsanne, stopalka za plin
v poden, stroj dela do kraja svojih
zmogljivosti, hrupno sesa zmes zraka in
goriva in še bolj hrupno bruha izpušne
pline, merilnik za obrate je v rdečem
območju, zrak nabija v čelado in pregled
na cesto je slab, na merilniku hitrost 365
km/h. Veliko! Mogoče? Zame osebni
rekord! Pred 25 leti v Le Mansu z odprtim
prototipom Courage. Formula 1 danes
dosega najvišje hitrosti okrog 320 km/h.
No, pred 30 leti so na ravnici Mulsanne,
ko še niso namestili dveh šikan, hrabri
vozniki dosegli 400 km/h z zgodovinskim
rekordom leta 1988, ko je Roger Dorchy
dosegel rekordno hitrost 405 km/h.
Danes take hitrosti dosegajo serijski super
športni avtomobili, sicer ne na cestah,
ampak na testnih progah. Bugatti Chiron
Super Sport 300+ s 1.600 konjskimi
močmi je na Volkswagnovem nemškem
testnem dirkališču Ehra-Lessien kot prvo
vozilo na svetu dosegel hitrost 483 km/h.
Letos bo dirka 24 ur Le Mansa zaradi
pandemije koronavirusa prestavljena
na 20. september in najhitrejše vozilo
Toyota Hybrid bo na ravnici doseglo
hitrost okrog 330 km/h. Visoke hitrosti,
ki pa niso omejene, saj bo človek izumil
vedno hitrejše stroje in razvoju ni meja.
In mi, Slovenci, o takih avtomobilih in
hitrostih, lahko samo sanjamo. Ostane
nam potovanje po slovenskih avtocestah
s povprečno hitrostjo daleč pod 100
kilometri na uro.
Matjaž Tomlje

365 km/h
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24 ur Le Mansa – Matjaž Tomlje
F1 – VN Madžarske
F1 – VN Velike Britanije in
70. obletnice Formule 1
88 F1 – VN Španije
90 F1 – VN Belgije
92 MotoGP – sezona 2020
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Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost
(ur.l. RS št. 89/98) sodi mesečnik med proizvode,
za katere se obračunava DDV po stopnji 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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MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE OPOZARJA: PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA, ŠKODUJE VAŠEMU ZDRAVJU

oglas
rose

DOMAČE NOVOSTI

Audijeva modelna uspešnica A3 je svojo pot
kot premium kompaktno vozilo začela leta
1996, sedaj pa se kupcem predstavlja v svoji
četrti generaciji, še bolj izpopolnjena, bolj
športna in celovito bolj povezana.
Medosna razdalja je ostala enaka kot pri
predhodniku, je pa avtomobil zrasel v dolžino,
podaljšali so prednji del, zadnji previs pa so
skrajšali, s čimer je pridobljeno nekaj prostora
v notranjosti v drugi sedežni vrsti. Prostornina
prtljažnika s 380 litri je ostala nespremenjena.
Pri Audiju so na novem A3 prvič uporabili
t.i. vdolbine na karoseriji, ki poskrbijo za bolj
športen videz avtomobila. Prednjo masko so
še povečali, sega praktično do spodnjega roba
odbijača, zgoraj pa se skoraj dotika pokrova
motorja. Maska je dobila obliko satovja, ki je
bilo včasih rezervirano zgolj za modele RS.
Izredno športen videz je izrazit že v popolnoma
osnovni različici, ki je že deležna velikanskih
zračnih odprtin v prednjem odbijaču.
Popolnoma prevetrena je notranjost novega
A3. Ta je v celoti digitalizirana, opustili so
okrogle zračne reže in se poslužili bolj čistega
dizajna v nekakšni horizontalni liniji. Prečiščena
je tudi medsedežna konzola, kjer ni več
klasične prestavne ročice, temveč mehanska.
Vstopna cena za model 30 TFSI s 110 KM bo
znašala 25.400 evrov, prvim strankam pa bodo
nudili 2.600 evrov popusta, s čimer računajo
na 130 prodanih avtomobilov do konca leta.
Takrat se bodo ponudbi pridružili štirikolesni
pogon quattro ter dva priključna hibrida v 204in 245-konjski različici.

oglas
s-bike
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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Generalni zastopnik za Slovenijo: Špan d.o.o., Tržaška 547, 1351 Brezovica pri Ljubljani | www.span.si

SBIKES je blagovna znamka podjetja Špan.

Audi A3 Sportback

ZANIMIVOSTI

Do 2030 na cestah 31,1 milijonov električnih vozil
Kljub motnjam, ki jih je povzročila pandemija COVID-19, se še vedno pričakuje, da bo v letu 2020 globalno prodanih
2,5 milijonov električnih vozil. Podjetje Deloitte na podlagi letne stopnje rasti, ki znaša 29 %, napoveduje, da bo prodaja
električnih vozil v letu 2025 dosegla 11,2 milijona; do leta 2030, ko naj bi ta vozila predstavljala približno 81 % vseh
novih prodanih elektrificiranih avtomobilov, pa 31,1 milijonov prodanih vozil. Deloitte napoveduje, da bo na rast
prodaje električnih vozil v naslednjem desetletju ključno vplival spremenjen odnos potrošnikov, saj številne ovire
za sprejemanje te tehnologije postopoma izginjajo. Ker so cene tovrstnih vozil vse bolj primerljive z bencinskimi in
dizelskimi ekvivalenti, se pričakuje porast potencialnih kupcev in obenem povečanje ponudbe električnih vozil. Še
vedno pa sta ključni oviri zaskrbljenost glede dometa teh vozil in pomanjkanje infrastrukture za polnjenje.

BMW M nagrada za zmagovalca dirke motoGP
BMW je izkoristil peto dirko MotoGP, ki je potekala na bližnjem dirkališču Red Bull Ring na avstrijskem Štajerskem,
za razkritje težko pričakovanega modela M4 Coupe, ki ga je prav tako podaril zmagovalcu dirke za VN Štajerske,
portugalskemu dirkaču Miguelu Oliveiru. Divizija M bavarske družbe sicer ob koncu sezone MotoGP že dolga leta
dirkača z najboljšimi kvalifikacijskimi časi nagrajuje s svojim trenutno najbolj aktualnim športnim vozilom, toda tokrat
so prvič avtomobil poklonili zmagovalcu dirke. M4 Coupe, ki je romal v roke manj znanega Portugalca iz ekipe Red
Bull KTM Tech 3, je sicer še nosil kamuflažo, ki jo bo dokončno odvrgel v sredini septembra po opravljenih finalnih
testiranjih. Kot je v navadi pri vozilih M, bo M4 Coupe na voljo v dveh izvedenkah, izmed katerih bo dirkaško fokusiran
model Competition generiral 510 konjskih sil in jih na cesto prenašal preko 8-stopenjske avtomatike.
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Najbolje prodajani električni SUV je Audi e-tron
E-tron, ki je prvi predstavnik novega klana povsem električnih Audijev, je premierno pod sojem luči zažarel leta
2015 na frankurtskem sejmu IAA, sicer še v konceptni preobleki, na trg pa se je pripeljal šele lani. A ne glede na
mladost je postal svetovni in evropski vodja segmenta električnih SUV-jev. Prvi električar znamke štirih krogov je v
prvi polovici letošnjega leta našel 17.641 lastnikov, kar kaže na 86% povišanje v primerjavi z lanskim letom. In če jim
je to uspelo kljub težki situaciji zaradi koronavirusa, potemtakem ne preseneča dejstvo, da Audi vztrajno nadaljuje s
svojo električno ofenzivo z modeloma e-tron GT (štirivratni gran turismo) in Q4 Sportback e-tron (kupejevski SUV),
ki sta napovedana za prihodnje leto. Do leta 2025 pa naj bi imel proizvajalec iz Ingolstadta v prodajnem portfelju
kar 20 povsem električnih predstavnikov.

Goodyear razvil pnevmatike za prvenstvo Pure ETCR
Avtomobili, ki se bodo pomerili na prvenstvu Pure ETCR – novi dirkalni seriji za električne turne avtomobile – bodo
opremljeni s po meri narejenimi Goodyearovimi pnevmatikami Eagle F1 SuperSport ETCR, ki bodo najmočnejšim
turnim avtomobilom na svetu zagotavljale stabilnost in zmogljivost v zavojih. Kot soustanovitelj in izključni
dobavitelj pnevmatik za prvenstvo je Goodyear razvil dirkalno pnevmatiko z edinstvenim dezenom Eagle F1
SuperSport ETCR, ki je osnovana na podlagi cestne pnevmatike Eagle F1 SuperSport. Tako cestna kot dirkalna
pnevmatika se ponašata s tehnologijama Power Shoulder in High Force Construction, ki sta ključni za maksimalno
zmogljivost Pure ETCR dirkalnikov. Pnevmatiko Eagle F1 SuperSport ETCR so po večmesečnem razvoju prvič
preizkusili v začetku avgusta na dirkalni progi Alès v Franciji, testiranja pa bodo potekala vse do prvih dirk.
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Ford GT Heritage Edition
Boj za prevlado v svetu ekstravagantnih avtomobilov je danes tako kot pred 44 leti v zenitu. Velike avtomobilske
znamke se bojujo za prestiž in zmage. Leto 1966 je zgodovinsko za Ford, saj so takrat zmagali na legendarni dirki 24 ur
Le Mansa in premagali sloviti Ferrari. Pred kratkim so to zmago podoživljali vsi ljubitelji avtomobilov v hollywoodskem
filmu Izzivalca. Ameriški proizvajalec Ford proslavlja to zmago tako, da bo 40 posameznikom ponudil limitirano serijo
modela GT z oznako Heritage Edition, ki bo podobna kot zmagovalno vozilo GT40 MK II iz Le Mansa, saj bo ohranila
dizajn in barve izpred 44 let. Poleg športne barvne kombinacije belo-črno-rdeče bo imelo vozilo vgrajeno nešteto
karbonskih dodatkov. Velika zlata 20-palčna kolesa, rdeče pobarvane Brembo čeljusti in notranjost v novih športnih
odtenkih bodo popestrile že tako atraktiven videz prestižnika.

Maserati Ghibli Hybrid
Kot drugi avtomobilski proizvajalci se tudi Maserati podaja na pot elektrifikacije svojih vozil. Prvi izmed njih je Ghibli, ki
je postal hibrid. Ta model orje ledino za znamko trizoba zaradi svoje popularnosti – od lansiranja v letu 2013 so prodali
preko sto tisoč enot. Dizajn hibridnega Ghiblija je v hipu prepoznaven, vendar ga bomo od tradicionalno gnanih
bratov ločili po določenih poudarkih, ki bodo v prihodnosti zaznamovali vsa hibridna vozila Maserati. Oblikovalci
iz Modene so v modro obarvali trojne stranske reže za zajem zraka, zavorne čeljusti in puščico, ki obdaja emblem
trizoba na zadnjem stebričku. Plava je našla pot tudi v notranjost vozila v obliki okrasnih vezenin. Bistvenega pomena
je uvedba 48-voltne blage hibridne tehnologije, ki izboljšuje zmogljivost Ghiblija, hkrati pa reže porabo in emisije. Ta
sodeluje z 2,0-litrskim štirivaljnikom, ki razvija 330 konjev in 450 Nm navora ter omogoča šprint do 100 km/h v 5,7 s.
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Kia Stinger
Kiin atraktivni gran turismo Stinger je prejel stilno osvežitev, da bo lažje dosegel svoj cilj redefinicije segmenta, ki
mu kraljuje nemška trojica. Značilno masko v obliki tigrovega nosu obkrožajo novi LED žarometi, ki športni limuzini
podajo bolj sodoben izgled, medtem ko zadek uvaja svetlobno pasico, ki se razteza čez celotno širino avtomobila.
To je še največja vizualna sprememba, ki jo spremljajo novi paketi zunanjosti ter 18- in 19-palčna platišča z
geometričnim dizajnom. Medtem ko arhitektura kokpita dodelanega Stingerja ostaja nespremenjena, so konceptu
petsedežne kabine vcepili mininalne modifikacije, ki bodo doprinesle k bolj luksuznemu ambientu. Gre za širšo
paleto barv ter nove okrasne elemente, prav tako pa je vzvratno ogledalo izgubilo okvir in tako prejelo bolj izčiščen
izgled. Poleg tega so nadgradili tehnologijo ambientalne osvetlitve in funkcije informacijsko-zabavnega sistema.

Nissan Ariya
Nissan širi svojo ponudbo električnih vozil s povsem novim križancem Ariya, za katerega obljubljajo velikodušen
doseg do 500 kilometrov. Japonci na Ariyo polagajo veliko upov, saj utrjuje njihovo pot v novo ero avtomobilizma,
kjer bosta v ospredju elektrifikacija in umetna inteligenca. Zasnovali so jo na skupni konstrukcijski osnovi za
električna vozila zveze Renault–Nissan–Mitsubishi in jo oborožili s svojimi inovativnimi tehnologijami za doseganje
glavnega smotra: prihodnosti vozil z ničnimi izpusti in brez smrtnih žrtev v prometu. Križanec z zeleno noto pa ne
osvaja le na račun naprednih rešitev avtomatizacije, glasovnega upravljanja in povezljivosti, ki ustvarjajo udobje in
prikladnost za potnike, ampak predvsem zaradi kupejevskega zunanjega oblikovanja in moderne kabine. Nissan
bo ponudil kar pet različic električnega pogona, s čimer želi zadostiti voznim potrebam širokega kroga kupcev.
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VOZNIKOVI MODNI DODATKI
Časomer Franck Muller Crazy Hours Black Badge
Ekskluzivno sodelovanje, ki sta ga dogovorila Franck Muller iz Ženeve
in tamkajšnja divizija podjetja Rolls-Royce, se zrcali v tem, da bo
najzmogljivejšega predstavnika linije Black Badge, gran tourisma Wraith,
obarval v temno modre barve in izpostavil prepoznavne kombinacije številk
Franck Mullerjeve kolekcije Crazy Hours tako na zunanjosti kot v notranjosti
vozila, s čimer bo srečne potnike popeljal na magično popotovanje.
Švicarski urar, znan po svojih tourbillon kreacijah s sofisticiranimi detajli, pa
bo svoj izredno limitiran časomer Black Badge oblikoval v isti temno modri
zasnovi s paščkom iz krokodilje kože. Naročnik avtomobilske mojstrovine
bo tako ob nakupu prejel še zapestno uro v enaki oblikovni in barvni
kombinaciji. Združitev najboljšega iz sveta avtomobilizma in visokega
urarstva bo tako obrodila dva premikajoča se produkta za poznavalce, ki
odražata partnerjeve vrednote odličnosti, kreativnosti in ročne izdelave.

Časomer Breitling Chronomat Bentley
Bentley praznuje 17-letno partnerstvo z urarskim
podjetjem Breitling s športno-elegantnim
časomerom, zasnovanim za aktivno življenje,
polno avantur. Gre za nov primerek iz linije
Chronomat, ki je luč sveta ugledala leta 1984
in hitro osvojila oboževalce ur s tehnično
dovršenostjo in z estetskim dizajnom. Skoraj 40
let kasneje sodobno preoblikovani Chronomat
navdušuje s športnim šikom, ki ga ustvarjata
pašček in ohišje iz nerjavečega jekla, ki hrani
zeleno številčnico s kontrastnimi črnimi poudarki.
Časomer Jacob & Co. Twin Turbo Furious 300+
Bugatti je lani stopil na novo pot z izbiro drugega urarskega partnerja, ameriškega igralca Jacob & Co., ki kreira kompleksne
časomere in prestižen nakit. Znamki sta skupaj pripravili že tri krasne časomere, sedaj pa je napočil čas za novo lansiranje.
Edinstveni merilec časa Twin Turbo Furious 300+ se poklanja Chironu Super Sport 300+, najhitrejšemu serijskemu
avtomobilu v zgodovini, ki razvija 1.600 konjskih sil, ki mu omogočajo, da se požene do vrtoglavih 483 km/h. Ker bo
ustvarjen v zgolj 30 enotah, tudi časomer ohranja ekskluzivno noto in bo zaživel v treh kosih. Ekstremnemu Chironu se
poklanja z dovršenim tourbillon gibanjem, ki se nahaja v karbonskem ohišju z okrasnima oranžnima pasicama.
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OGLAS
givenchy
NOVA PARFUMSKA VODA BOISÉE

Lamborghini je vstopil v dobo elektrifikacije, kar pa
nikakor ne pomeni, da bodo začeli delati dolgočasna
vozila. Največji dokaz tega je hibridni Sián, ki je
perfekten izraz spektakularnega oblikovanja in dih
jemajočih zmogljivosti. Italijani so najmočnejšemu
modelu v svoji zgodovini odrezali streho in ga za
nerazkrito, a zagotovo astronomsko visoko ceno
prodali 19 srečnim kupcem.

Lamborghini Sián Roadster

NOVOSTI

ULTIMATIVNI
DIVJI BIK
16 Avto+šport
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L

ansko leto je bilo za
Lamborghini izjemnega
pomena. Pa ne zato,
ker so v manufakturi
zabeležili odlične prodajne
rezultate, ampak zaradi vstopa
v novo, elektrificirano ero. V
svojem stilu so to naredili na
veliko, z združitvijo ikoničnega
dvanajstvaljnika s hibridno
tehnologijo, kar so zapakirali v
superavtomobil prihodnosti, ki
ga opredeljuje vizionarski dizajn.
Zanj so izbrali prilično ime
Sián, ki v njihovem domačem
bolonjskem dialektu pomeni
strela.
A napredno vozilo, ki smo
ga prvič uzrli pred natanko
12 meseci na frankfurtski
avtomobilski razstavi, ni zgolj
ultra
ekskluzivni
produkt
Lamborghinija in prvi hibrid
znamke, ampak se hkrati pohvali
18 Avto+šport

Različica brez strehe bo še bolj
ekskluzivna kot njen kupejevski brat,
saj ne bo zaživela v 63, ampak le 19
primerkih, ki so jih že rezervirali najbolj
vplivni in premožni zbiratelji pod soncem.

Dvanajstvaljni motor s pomočjo
elektrifikacije omogoča neprekosljivo
zmogljivost v hibridni sferi – 819 konjskih
moči, na račun katerih se Sián Roadster
uveljavi kot najmočnejši Lambo od
ustanovitve podjetja leta 1963.

z naslovom najbolj zmogljiv divji
bik doslej. Ker je jasno kot beli
dan, da Sián za avtomobilsko
podjetje predstavlja pomembno
prelomnico, saj želijo z njim
dokazati, da bodo še kako
relevantni in konkurenčni tudi z
neizogibnim prehodom v svet
elektrifikacije, si model kakopak
zasluži tudi različico brez strehe.
Ta bo še bolj ekskluzivna kot njen
kupejevski brat, saj ne bo zaživela
v 63, ampak le 19 primerkih, ki so
jih že rezervirali najbolj vplivni in
premožni zbiratelji pod soncem.
Ti bodo za resnično unikatnost
sami specificirali barvno paleto
in materiale svojega Sián
Roadsterja, ki si bo podredil
prav vsakega konkurenta. Kako,
vprašate? Dvanajstvaljni motor s
pomočjo elektrifikacije omogoča
neprekosljivo zmogljivost v
hibridni sferi – 819 konjskih
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moči, na račun katerih se Sián Roadster tako kot svoj
kupejevski ekvivalent uveljavi kot najmočnejši Lambo
od ustanovitve podjetja leta 1963, ki se do stotke izstreli
v 2,9 sekunde in nadaljuje svoj pohod do 350 km/h.
E-tehnologijo dostavljata 48-voltni električni motor,
ki so ga vkomponirali v menjalnik za takojšnji odziv in
izboljšano vozno izkušnjo ter kot podporo pri parkirnih
manevrih, in superkondenzator, ki je v Siánu premierno
uporabljen za zbiranje energije namesto klasične litij-

ionske baterije, saj je 3-krat močnejši kot baterija enake
teže. Celoten sistem tehta zgolj 34 kilogramov, s čimer
je doseženo odlično razmerje med težo in močjo – 1,0
kg/KM.
Hibridni roadster, ki prikazuje prihodnjo usmeritev
italijanske znamke, je ohranil futuristično oblikovanje
z drznimi linijami in ekstremnim aero paketom; pretok
zraka je usmerjen preko prednjega splitterja in pokrova
motorja, čez stranske škrge in skozi zadnji spojler, prav

19 srečnih kupcev bo za
resnično unikatnost po svojih
željah specificiralo barvno
paleto in materiale
Sián Roadsterja.

tako pa so za tehnološko učinkovitost kot prvi na svetu
ob izpušni sistem implementirali patentirane lopatice, ki
zagotavljajo elegantno hladilno rešitev.
V oči najprej pade prepoznaven obraz s svetili v obliki
črke Y, ki so jih Italijani originalno zasnovali leta 2017 za
električno študijo Terzo Millennio, nič manj dominanten
pa ni tudi zadek z aktivnim spojlerjem, vpadljivimi lučmi
in masivnim difuzorjem. Agresiven dizajn avtomobila
tako opazovalca odlično pripravi na njegove nore
zmožnosti.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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NOVOSTI

BENTLEY BENTAYGA

IZPILJENJE
USPEŠNEGA
RECEPTA

Še preden so na sceno zapeljali Lamborghini Urus, Aston Martin DBX in Rolls-Royce
Cullinan, je srca ljubiteljev prestižnih SUV-jev osvojila Bentleyjeva Bentayga, ki
je doslej našla okroglih dvajset tisoč kupcev. Na tem uspehu gradi prenovljena
različica, ki obljublja še več moči, luksuza in vsestranskosti.
24 Avto+šport
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v ospredju je NOV CENTRALNI zaslon v velikosti 10,9 palcev.

BRITANCI NISO POZABILI NITI NA NAJMANJŠE DETAJLE.

Dodobra adaptirana
Bentayga bo sprva na voljo
v preobleki V8, ki balansira
zmogljivost z uporabnostjo.

“V12 verzija
Speed s kar
626 KM je
poznana kot
najhitrejši
serijski SUV,
ki vlece vse
do brutalnih
306 km/h.”

B

entayga vse od debija leta 2015 opredeljuje
segment ultimativnih športnih terencev in da je ne
bi prehitel kateri od konkurentov, ki se v zadnjem
času pojavljajo kot gobe po dežju, so jo ustvarjalci
temeljito posodobili. Prva stvar na sporedu je bila osvežitev
dizajna, da bo v skladu z znamkinim oblikovnim DNK-jem,
ki ga je leta 2017 uvedla 3. generacija prečudovitega grand
tourerja Continental GT. Stilistična razlika je tako več kot
očitna. Spredaj so preoblikovali vsak panel za bolj izčiščen
in moderen izgled, kateremu kraljuje zajetnejša maska z
novimi žarometi, ki zaradi ostrih robov notranjih površin
delujejo kot iluminirani kristali. Zadaj so medtem presenetili
z razširitvijo prtljažnih vrat, s selitvijo registrske tablice in s
transformacijo luči v elipse, ki so zdaj v skladu z izpušnima
cevema. Če potegnemo črto, izgled deluje precej bolj
prepričljivo in ne pušča dvoma o Bentayginih zmogljivostih
na in izven zahtevnega terena.
Kot se spodobi za avtomobil razkošne britanske znamke,
je interier pravo zatočišče pred elementi. Poleg na novo
zasnovanih sedežev, volana in zračnikov, je v ospredju
centralni zaslon v velikosti 10,9 palcev, ki ga zaznamuje
operacijski sistem nove generacije. Ta prinaša razširjene
možnosti povezljivosti kot tudi večjo tablico, s katero bodo
funkcije informacijsko-zabavnega sistema lahko upravljali
potniki na zadnjih sedežih.
Dodobra adaptirana Bentayga bo sprva na voljo v preobleki
V8, ki balansira zmogljivost z uporabnostjo, kasneje pa se ji
bosta pridružili priključno-hibridna inačica in dvanajstvaljna
verzija Speed s kar 626 KM, poznana kot najhitrejši serijski
SUV, ki vleče do brutalnih 306 km/h.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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NOVOSTI

FORD BRONCO

POVRATEK
IKONE

L

jubitelji Bronca so po 24 letih naposled
dočakali njegov povratek v tekmo za kralja
izredno priljubljenega ameriškega off-road SUV
segmenta. Vsak ve, da so Američani pač nori na
mišičaste pick-upe in terence, zato ni nič čudnega, da je
Ford kot eden izmed velikih treh ameriških proizvajalcev
odločen odrezati si svoj kos donosnega kolača.
Toda novi Bronco bo namenjen širši publiki, saj bo
prodajna linija poleg dvovratne klasike, ki so jo izdelovali

28 Avto+šport

od leta 1965 do 1996, premierno vključevala štirivratno
verzijo kot tudi manjšo in bolj cestno fokusirano
iteracijo Bronco Sport. Najbolj zanimiva sta seveda rivala
Jeepovemu Wranglerju, ki napovedujeta mnogo zabave
na zahtevnem terenu. Njuna misija, kot pri originalnem
Broncu, ostaja dostavljanje vsekolesne zmogljivosti,
ki daje samozavest tudi manj izkušenemu vozniku.
Ključnega pomena je prav tako trpežnost vozila, ki naj
bi zagotavljala dolgoletne neokrnjene sposobnosti tudi

Pri Fordu so se odločili za obuditev najbolj slovite modelne oznake poleg
legendarnega Mustanga; mislimo seveda na robustnega 4×4 SUV-ja Bronca,
ki se vrača v 6. generaciji, da v prahu pusti Jeepovega Wranglerja.

v najtežjih pogojih. Srčiko klenega terenca predstavlja
tehnologija 4×4, ki jo podpira kar sedem različnih
voznih programov za perfektno obvladovanje vseh
vrst terena, svoj del pa bo doprinesla še elektronska
zapora diferenciala, ki na brezpotjih poišče maksimalen
oprijem pod kolesi. Spopad z blatnimi jarki, s peščenimi
sipinami in z nevarnimi strminami bo mogoč tudi na
račun skoraj 30-centimetrske oddaljenosti od tal in
možnosti brodenja po vodi, visoki do 85 cm. Prepričljive

karakteristike zaključuje namestitev 35-palčnih off-road
pnevmatik ter vgradnja vlečnih kljuk in jeklenih odbijačev
z integriranim vitlom. Da pa se ne bi terenske avanture
zaključile s slabo voljo zaradi poškodovanega podvozja,
so Broncu kritične dele zaščitili z jeklenimi pokrovi.
Za pogon bosta skrbela dva bencinska motorja:
2,3-litrski štirivaljnik z 270 KM in močnejši šestvaljnik,
ki iz prostornine 2,7 litra razvija 310 konjev; in slednji je
edina prava izbira za razburljive dogodivščine v divjini.
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Enoti EcoBoost bosta delovali bodisi v
kombinaciji s 7-stopenjskim ročnim bodisi z
10-stopenjskim samodejnim menjalnikom.
Ljudje smo vizualna bitja in zato nas ne
morejo navdušiti le zgoraj navedene
značilnosti. Pri Fordu so ohranili funkcionalno
obliko s kvadratnimi proporcijami, kratkimi
previsi in široko držo, ki služi življenjskemu
namenu Bronca, vendar so ta retro stil sparili s
privlačnimi elementi, ki avtomobil pripeljejo
v 21. stoletje. Kupce želijo prepričati tudi s
snemljivimi strešnimi in vratnimi paneli, za
katere obljubljajo hitrejšo odstranitev kot pri
modelovem glavnem antagonistu. 4-vratni
Bronco lahko vsa vrata celo shrani v svojem

prtljažnem prostoru v posebnih vrečah.
Težko pričakovana terenska družina čez lužo
kaže izjemen potencial, saj je v prvih treh
tednih od razkritja več kot 165.000 strank
z vplačilom stotih dolarjev izkazalo interes
za nakup svojega Bronca, za kar pri znamki
modrega ovala trdijo, da je brez primere v
njihovi zgodovini. Navkljub temu so odločni,
da modela ne bodo pripeljali v evropske
prodajne salone, saj so ga razvili izključno
za severnoameriški trg. Tako se morajo pod
nosom obrisati vsi, ki bi želeli Bronca pognati
po slovenskih brezpotjih.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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OGLAS
fuji

OPEL MOKKA

Acura TLX
NOVOSTI
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Oplov kompaktni SUV Mokka kljub dobrim prodajnim številkam
med kupci nikdar ni vzbujal posebnih občutkov. Šlo je za
nekakšen povprečen avtomobil brez karakterja. A Nemcem je
uspelo nemogoče: ne samo, da so Mokko prelevili v atraktivno
izbiro v zelo tekmovalnem razredu, ampak so ji hkrati podarili
električno srce z obilnim dosegom preko 300 kilometrov.

iz žabca
v princa
Avto+šport 33

V središču novega oblikovalskega jezika je
identiteta prednjega dela z elementom, ki
so ga poimenovali »vizir«. Ta je posebnega
pomena zato, ker bodo takšen stil prejeli
vsi bodoči modeli znamke iz Rüsselsheima.

T

o, da je segment križancev zadnjih nekaj let v
izrednem porastu, ni nič presenetljivega, zato
tudi dejstvo, da ima praktično vsaka znamka
v tem segmentu svojega predstavnika, ne
preseneča. Opel je med križance zapeljal leta 2012 z
Mokko, ki je sedaj postala proizvajalčev prvi električni
predstavnik. Toda nova generacija ni drastično drugačna
le zaradi novo pridobljene ekološke naravnanosti, ampak
predvsem na račun vseobsegajoče modne preobrazbe.
V središču novega oblikovalskega jezika je identiteta
prednjega dela, katerega glavna značilnost sta osi, ki
sekata Oplov blisk. Ob tem žaromete in emblem obdaja
oblikovni element, ki spominja na odprtino za oči pri
čeladi in so ga zato Nemci poimenovali »vizir«.
Praktično neprepoznavna je tudi kabina urbane Mokke,
ki je naredila ogromen korak naprej. Oblikovalci so se
znebili kopice fizičnih stikal in raje ubrali pot izčiščene
estetike, ki je uvedla povsem digitaliziran kokpit
z 12-palčno instrumentalno ploščo in s prav tako
velikodušnim osrednjim zaslonom v velikosti 10 palcev.
Nova Mokka bo s svojim svežim pristopom najverjetneje
pri mnogih potrošnikih spremenila percepcijo znamke
Opel in jih morda celo prepričala v nakup.

“Brez težav lahko trdimo, da se je Oplov kompaktni
SUV prelevil iz žabca v princa, ki že na prvi mah
osvaja z izredno mladostnim dizajnom.”

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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NOVOSTI

AMG GT BLACK
SERIES

Absolutni
vladar

Pri Mercedes-AMG-ju so dobili novega vladarja s popolno in neomejeno oblastjo.
Na čelo družine dvosedežnikov GT je namreč pridirkal zlonamerni Black Edition,
ki bo na račun najbolj zmogljivega osmaka iz Affalterbacha svetovne ceste
obvladoval z brutalno mero moči.
36 Avto+šport
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I
Interier razvaja z najboljšim
nappa usnjem, ki je kombiniran
s črnimi mikrovlakni, z okrasnimi
oranžnimi šivi in z mat
karbonskimi poudarki.

zvedenke iz linije Black Series vse
od lansiranja leta 2006 predstavljajo
izredno posebna vozila, ki izražajo
brezkompromisno športnost, sparjeno
s seksapilnim dizajnom in z napredno
tehnologijo, preneseno direktno iz AMGjeve zelo uspešne motošport divizije.
Temu etosu sledi tudi najnovejša, že
šesta avtomobilistična ekskluziva, ki ni
zasnovana za to, da se na njej nabira prah
v prostranih garažah milijarderjev, ampak
njen dom navkljub dovolilnici za običajne
ceste predstavljajo dirkalne piste.
Glavce na sedežu nemške družbe so pri
snovanju sledile tradiciji, a so ob tem
naredile še korak naprej – pod pokrov
zweisitzerja so vtaknile najzmogljivejši V8,
kadarkoli vgrajen v vozilo AMG. Ta nabrita
enota s pomočjo turbin razvija natanko
730 konjskih sil, ki skupaj z dovršeno
aerodinamiko in inteligentnimi materiali
obljubljajo briljantno vozno izkušnjo.
Naročilo inženirjem je bilo kristalno jasno:
hočemo znatno več moči, maksimalen
navor in še ostrejši odziv stopalke. 4,0-litrski
motor so zato radikalno predelali, da bi
uresničili njen zmogljivostni potencial,

ki se prevaja v vznemirljive specifikacijske številke:
0-100 km/h v 3,2 sekunde in 0-200 km/h v manj
kot 9 sekundah. Te podvige gonijo zadnja kolesa, ki
sodelujejo s 7-stopenjsko avtomatiko, prilagojeno
za vožnjo na limitu, kjer števec kaže hitrosti nad 300.
Temu primerna je nadgradnja dirkaškega voznega
programa in namestitev ultra športnih pnevmatik.
GT Black Series je prejel tudi rigorozen shujševalni
program, ki predpisuje veliko količino ogljikovih
vlaken. S to potezo so dobro opravljeno delo
pogonskih specialistov poudarili njihovi kolegi v
oblikovalskem oddelku, katere je navdihnil AMG-jev
tekmovalec v kategoriji GT3. Tako ni težko razumeti,
da so vozilo oborožili s takšnimi in drugačnimi aero
dodatki, ki že tako ekspresiven dizajn GT-ja spremenijo
v povsem pošastno podobo, ki na daleč prepričuje
o svojih sposobnostih. Izvedenka Black Series tako
mnogo bolj kot na svoje serijske brate spominja na
motošport bolide, s katerimi so ekipe Mercedes-AMG
Customer Racing v lanskem letu osvojile številne
dirke in prvenstva po vsem svetu. No, temu le ni
tako, ko govorimo o interierju novinca, ki v nasprotju
z oskubljenimi kabinami s kletkami in 6-točkovnimi
varnostnimi pasovi razvaja z najboljšim napa usnjem,
ki je kombiniran s črnimi mikrovlakni, z okrasnimi
oranžnimi šivi in z mat karbonskimi poudarki.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Samo 50 posameznikov bo doletela čast voziti
unikatno izdajo Rolls-Roycevega kabrioleta
Dawn, ki prežet z britansko prvovrstnostjo
združuje nostalgijo preteklosti z inovacijami
prihodnosti. Srebrna puščica brez strehe
tako predstavlja odličnega kompanjona
za raziskovanje najboljših cest na svetu z
občutkom brezkompromisne svobode.
40 Avto+šport

ODA
UŽIVAŠTVU

RR DAWN SILVER BULLET

NOVOSTI
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Napočil je čas,
da Rolls-Royce
res pokaže, kaj
zna in za 1 %
najbogatejših
Zemljanov kreira
unikatnega Dawna.

A napočil je čas, da Rolls-Royce res pokaže kaj zna in
za 1 odstotek najbogatejših Zemljanov kreira unikatno
različico Dawna, ki pa tokrat ne bo izkušnja, ki jo je treba
deliti, saj bosta v vrhunskem stilu in udobju potovali le
dve osebi. Mojstre britanske manufakture so navdihnila
burna dvajseta leta, zato je posebna izdaja Dawn Silver
Bullet oda dekadenci in uživaštvu. Zgledujoč po takratnih
glamuroznih roadsterjih so za današnje nekonformiste in
iskalce vsega lepega ustvarili vizijo drzne elegance.
Kot mnogokrat v svoji bogati zgodovini, so tudi tokrat
izbrali mogočno srebrno, ki dotični kabriolet transformira
v srebrno puščico, ki brez truda premaguje velike razdalje,
in to v objemu prestiža. Z metalik obleko se perfektno
sklada črn nakit, ki plemeniti žaromete, masko in prednji
odbijač.
Osrednjo vlogo pri zapeljivemu Dawnu igra
aerodinamični pokrov, ki zaseda zadnja dva sedeža in
s tem povsem spremeni značaj vozila. Silhueta deluje
mnogo bolj dinamično, poleg dobrodošle vizualne
modifikacije pa pogruntavščina iz titana in usnja skrbi
za usmerjanje zraka v kabini in za povečanje udobja
potnikov. Obenem ponosno razkazuje slovito ime Silver
Bullet in skico avtomobilske kreacije.
Najverjetneje ni treba posebej poudarjati, da Dawnovi
grandiozni notranjosti ni para. Kot pri legendah iz
preteklosti, ki so slišale na imena Silver Dawn, Silver
King, Silver Silence in Silver Spectre, interier predstavlja
spoj preciznega rokodelstva in najboljših materialov
današnjega časa.

L

eto 2015 je bilo odlično za iskalce sončnih
žarkov z debelo denarnico, saj je ravno tedaj
britanski Rolls-Royce razkril svoj štirisedežni
kabriolet Dawn, ki bi ga lahko opisali s pridevniki
razkošen, osupljiv, izjemen. Pod kožo je bil resda enak
Wraith Coupéju, toda z novimi krivuljami tako poželjiv,
da ga je Rolls-Royce ob debiju okronal za najbolj seksi
avtomobil, ki so ga kdajkoli izdelali. Tudi notranjost
ni razočarala: kombinacija mehkega usnja v odtenku
mandarine in črne, sofisticiranih volnenih preprog in
prefinjenega lesa (uporabili so največjo količina lesa v
serijskem avtu doslej) je nasmeh na obraz narisala še
nadutim petičnežem. Prav tako jih je impresioniral stvor,
ki se skriva pod pokrovom – 6,6-litrski turbopolnjeni
dvanajstvaljnik, ki s 563 konjskimi močmi pričara krasen
občutek vetra v laseh.
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Temu primerna je butična proizvodnja 50
specimenov, kar pa je vseeno več kot pri
historičnemu modelu Silver Dawn Drophead
Coupé, ki je služil kot osnova za ekskluzivo 21.
stoletja. Originalnih srebrnih puščic so namreč
med leti 1950 in 1954 izdelali le 28, zato njihova
vrednost s časom le raste in se približuje
zasoljenemu milijonu evrov.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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oglas
boss

NOVOSTI

BMW IX3

iX3 bo služil kot pionir za 5. generacijo
znamkine tehnologije eDrive, sledila
pa mu bosta brata iNEXT in i4,
katerih datum poroda bo v 2021.

BMW-jeva terenska družina
X in ekološko ozaveščena
družina i sta z veseljem
pozdravili novega člana, ki
združuje najboljše iz obeh
svetov. Premijski križanec
iX3 je čisto svež produkt,
s katerim BMW kaže svojo
zavezanost električni
mobilnosti.

ELEKTRIKA
je prihodnost

V

bavarski družbi BMW se še kako dobro zavedajo
neizogibnega prehoda iz tradicionalnega
avtomobilskega proizvajalca v ponudnika
raznolikih možnosti mobilnosti. Prav zato
so že leta 2013 svetu predstavili električni model i3, ki
je lansiral danes vsem poznano znamko brezemisijskih
vozil i, od takrat pa nenehno širijo svojo prodajno paleto
elektrificiranih vozil. A kljub temu da izmed tovrstnih
prihajajočih novosti iz Münchna največ seksapilnega
potenciala kaže njihov tekmovalec v premijskem
srednjem razredu – i4, ki bo združeval dinamičnost vožnje
46 Avto+šport

in športno-eleganten dizajn štirivratnega Gran Coupéja z
zelenim pogonskim sklopom, bo najverjetneje množice
bolj zanimal praktični križanec, ki sliši na ime iX3.
Segment eko kruzerjev mestnih ulic na hoduljah
je namreč v vztrajnem vzponu, saj se njihovega
ekonomskega potenciala zavedajo kravatarji tako
največjih proizvajalcev kot majcenih start-upov. Na stari
celini so v tekmo za cekine ekološko ozaveščenih strank
z globokimi žepi že vstopili Mercedes-Benz EQC, Jaguar
I-Pace in Tesla Model Y, toda iX3 bo v prvi vrsti tekmoval
s sonarodnjakom Audijem e-tron, ki ponosno drži

naslov svetovne vodje segmenta. Prvi električar znamke
štirih krogov je v prvi polovici letošnjega leta našel kar
17.641 lastnikov, kar kaže na 86% povišanje v primerjavi
z lanskim letom. In če jim je to uspelo kljub težki situaciji
zaradi pandemije koronavirusa, je trg pripravljen na še
enega švabskega električnega križanca s premijskim
čarom. Na to se definitivno zanašajo pri BMW-ju, kjer so se
odločili, da bo ravno iX3 služil kot pionir za 5. generacijo
znamkine tehnologije eDrive, sledila pa mu bosta brata
iNEXT in i4, katerih datum poroda bo v letu 2021. Bavarci
trdijo, da so napredek dosegli na področju gostote moči,

dosega, teže, velikosti in fleksibilnosti sistema. Križanec
z obliko, povzeto po popularnem kompaktnežu X3, bo
tako uporabljal 80 kWh baterijo z dosegom 460 km in
električni motor z 286 konjskimi strelami in s 400 Nm
navora, ki se bodo presenetljivo speljevali le na zadnji
kolesni par. Šlo bo torej za člana familije X brez xDrivea, s
čimer so stvaritelji že naredili en korak nazaj v primerjavi
z liderjem razreda e-tronom, pri katerem za optimalno
vlečno silo in dinamiko skrbi pogon quattro.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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NOVOSTI
Porsche Panamera

SIMBIOZA
nasprotij

V Stuttgartu so se pred desetletjem lotili novega segmenta s Panamero, ki že od
uvedbe prve generacije mojstrsko združuje zmogljivosti športnega avtomobila
in udobje razkošne limuzine. Zmagovalno kombinacijo so ravnokar še dovršili, da
tako predstavlja simbiozo nasprotij.
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“Visoke ambicije
za dostavo najbolj
zmogljivega
primerka v
segmentu
so očitne pri
zastrašujoči
variaciji Turbo S s
630 konjeniki in z
820 Nm navora.”

Sport Cup 2, ki bodo po oktobrskem lansiranju na trg
na voljo opcijsko. Nova Panamera je bila približno 13
sekund hitrejša od svoje predhodnice, ki se je pred štirimi
leti dokazovala na najzahtevnejši dirkalni stezi na svetu.
To nakazuje na temeljito nadgradnjo modela, pri čemer
Nemci razlagajo, da so največjega pomena izboljšave
na podvozju in pogonu Panamere, ki zagotavljajo
nadzorovan prenos moči, stabilnost v ovinkih in
natančnost krmiljenja.

Visoke ambicije za dostavo najbolj zmogljivega primerka
v tem avtomobilskem segmentu so očitne pri zastrašujoči
variaciji Turbo S, ki namerava tekmece nadvladati na
račun 630 konjenikov in 820 Nm navora. Ob vklopu
programa Sport se prične ultimativna vozna zabava,
saj se tedaj vročično vozilo iz 0-100 km/h katapultira
v 3,1 sekunde – res impresiven dosežek na ravni
superavtomobilov, ki ga je omogočila implementacija
modificiranega štirilitrskega osemvaljnika.

Prenova športno naravnane, a udobne limuzine z
nemškim potnim listom prinaša tudi nov priključnohibridni model, s katerim Porsche sledi svojemu
elektrifikacijskemu planu. Panamera 4S E-Hybrid se
ponaša s kar 30% povišanim električnim dosegom v
primerjavi z dosedanjimi hibridnimi brati; v tišini in brez
emisij bo tako prevozila do 54 kilometrov, a naj vas njen
zelen karakter ne zavede. Na račun nič kaj skromnih
560 KM in paketa Sport Chrono se zna nabildan hibrid
do stotke potisniti manj kot sekundo počasneje kot
zloglasni Turbo S.

Za zadostitev raznolikih okusov bo limuzinska Panamera
kot doslej na voljo še v karoserijskih izvedenkah Sport
Turismo in Executive s podaljšano medosno razdaljo,
izmed katerih so prav vse serijsko opremljene s paketom
Sport Design, ki prinaša markantnejše škrge in ostrejše
linije. To pa je načeloma vse, kar se dotika kozmetičnih
popravkov, saj se največje spremembe kot rečeno
skrivajo pod pokrovom.

Kozmetični popravki so skopi,
saj se največje spremembe
skrivajo pod pokrovom.

N

ova iteracija štirivratne športnoluksuzne Panamere je še pred uradnim
debijem dokazala svojo zmogljivost z
novim rekordom na sloviti Severni zanki
Nürburgringa. Testni voznik Lars Kern je namreč
20,832 kilometra dolgo stezo z zamaskirano
verzijo serijskega vozila prevozil v 7 minutah in
29,81 sekundah. Rekorderka v kategoriji višjega
avtomobilskega razreda je bila opremljena z
dirkalnim sedežem, z varnostno kletko in s posebej
razvitimi športnimi pnevmatikami Michelin Pilot
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Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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NOVOSTI
Mercedes-Benz razred S

Nova
dimenzija
LUKSUZA

Velika nemška limuzina ohranja preverjeno eleganten izgled
in si še vedno določene oblikovne elemente deli s sorodniki
v prodajni paleti, a hkrati uvaja zanimive novosti,
kot so v karoserijo skriti ročaji vrat.

“Novi vladar
luksuza se bo
ponašal s tretjo
stopnjo standarda
SAE, kar pomeni,
da bo lahko
samostojno
vozil v gostem
prometu do
hitrosti 60 km/h."

Razred S je že od nekdaj paradni konj
trikrake zvezde in z novo generacijo,
ki pionirske tehnologije zavija v
moderno embalažo, ni nič drugače.
Oblikovalci so ustvarili čudovit
ambient v stilu razkošne dnevne
sobe, na čelu katere ponosno
stoji obsežen vertikalno
pozicioniran zaslon.

L

egenda, ki jo širom sveta poznamo pod črko S, je
ponos in veselje proizvajalca iz Stuttgarta, zato ne
preseneča dejstvo, da so Nemci z novo generacijo
pripravili produkt, ki na področju naprednih
voznih rešitev kot tudi doživetja v kabini, redefinira
luksuzni segment. Mercedes-Benz kot pionir avtomobila
nadaljnje izvršuje svoje poslanstvo in želi orati ledino
v prihajajočem novem obdobju osebne mobilnosti.
To so si zamislili kot bolj varno in manj stresno, zato
so razvili in implementirali številne inovacije v areni
asistenčnih sistemov, z zanašanjem na digitalizacijo pa
so svojo operacijsko enoto MBUX naredili še pametnejšo.
Pomočnik, ki se ga aktivira z nagovorom »Hey Mercedes«,
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je poleg upravljanja z raznolikimi funkcijami sedaj
zmožen odgovarjanja na vprašanja splošnega znanja,
na račun kamer pa tudi prepoznavanja in predvidevanja
želja in namer potnikov. Edinstveni tehnološki biser
kabine je tudi digitalna instrumentalna plošča, ki vozniku
pričara tridimenzionalni efekt brez uporabe posebnih
očal. Novi vladar luksuza s 70-letno tradicijo se bo od
druge polovice leta 2021 dalje ponašal s tretjo stopnjo
standarda SAE, kar pomeni, da bo lahko samostojno vozil
v gostem prometu do hitrosti 60 km/h, voznik pa se bo
medtem lahko prepustil drugim dejavnostim.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
Avto+šport 53

TESTI
BMW X6 M50d

IDEALEN
ZA NASTOP
in velik
54 Avto+šport

Poseben, kontroverzen, nesmiseln? Še dandanes marsikomu ne gre v račun,
kakšen avtomobilski miKS pravzaprav je X6, a dejstvo je, da je pritegnil pozornost
kupcev in konkurenčnih znamk, ki so vzorec X6, športno kupejevskega SUV-ja,
začele pridno kopirati.
Avto+šport 55

X6-ica je izstopala s prekrasno
belo usnjeno notranjostjo s pravimi
karbonskimi vložki, za še dodaten
prestiž pa je poskrbel črn strop,
odet v alkantaro.

X

6 je tako rekoč »tatamata« kontroverznega
segmenta športno-kupejevskih terencev,
ki roko na srce, na koncu niso niti eno niti
drugo. So nekaj vmes, nekakšen hardcore
avtomobilski koktejl, katerega primarna naloga je
biti vpadljiv in opažen, skratka izstopati iz povprečja
avtomobilske pločevine. Lastnik takšnega avtomobila
verjetno izstopa tudi v vseh drugih aspektih svojega
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življenja, zato ni čudno, da želi izstopati tudi na cesti.
S takšnim avtomobilom, kot je X6, tako lastnik želi
pokazati svojo moč, vpliv in pomembnost. Le kdo bi za
sicer ogromen, a hkrati niti ne tako uporaben avtomobil,
plačal dvakrat večjo ceno? Odgovor je preprost. Tisti, ki
lahko. Ostali pa lahko samo gledamo in komentiramo. In
prav je tako, da so tudi takšni »nedosegljivi« avtomobili,
ki so bolj kot ne statusni simbol nekaterih, ki so v življenju

Takšen ekstravaganten X6 je
bolj kot ne statusni simbol
nekaterih, ki so v življenju
uspeli in jih tega ni strah
oziroma sram pokazati.

uspeli in jih tega ni strah oziroma sram pokazati.
In potihem morem priznati, čeprav sam nisem
velik ljubitelj takšnih ekstravagantnih, prepotentnih
posebnežev, da mi je dotični novi X6 kar malce zlezel
pod kožo. O notranjosti nima smisla zgubljati besed, je
popolnoma enaka kot v bratski X5, materiali so vrhunski,
ravno tako udobje, kakor tudi sama ergonomija vseh
stikal in funkcij. X6-ica je izstopala s prekrasno belo

usnjeno notranjostjo s pravimi karbonskimi vložki, za še
dodaten prestiž pa je poskrbel črn strop, odet v alkantaro.
Seveda je dotični avtomobil do ledvičk oborožen z vsemi
asistenčnimi pomagali in s sistemi, ki vozniku olajšujejo
vozno izkušnjo. Slednja je res nekaj posebnega, na lepi
cesti kilometre požira kot za stavo in to počne najbolje
pri višjih hitrostih, kjer se počuti kot vlak na tirih.
V novi podobi je X6 še bolj ekstravaganten in vpadljiv,
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“V ponudbi je nova barva karoserije,
vojaško zelena, kot jo nosi testna X6."

oblikovno se zdi dosti bolj
skladen in preprosto, lepši. Velik,
dvignjen zadek je sedaj z bolj
povezanimi linijami zanimiv,
lepo mu pristaja tudi nov par
ozkih in podolgovatih LED luči.
V ponudbi je tudi popolnoma
nova barva karoserije, vojaško
zelena, kot jo nosi testna X6,
pa nov dizajn platišč, seveda so
nekoliko spremenili tudi sprednji
del, kjer najdemo bolj oglato
masko, ki po novem vsebuje
osvetljene ledvičke, zaradi katerih
bo avtomobil še bolj izstopal in
privabljal pozornost.
Piko na i doda oznaka M50d na
zadku, ki razkriva, da je trolitrski
turbo dizel podkrepljen s kar

štirimi turbinami in da razvija
400 konjskih sil in brutalnih 760
Nm navora. Več kot 2,3 tone
gmote se tako do stotice izstreli
v vsega 5,2 sekunde in kaj hitro
doseže tudi elektronsko omejeno
končno hitrost 250 km/h. Poraba
pri vseh teh številkah? Seveda ni

pomembna, a je zanemarljivo
majhna, okoli 10 litrov se je vrtela
v času testa. Ne vem, če se kateri
avtomobil pri ceni nad 140.000
evrov lahko pohvali s takšno
porabo.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

“Trolitrski
turbo dizel,
podkrepljen
s kar štirimi
turbinami,
razvija 400
konjskih sil."

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

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

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

10,0 l/100 km
181 g/km
4.935 / 2.004 / 1.696 mm
2.335 kg
80 l
580 l
143.844 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 1.499,59 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

oglas
sony
Zvok in slika v popolni harmoniji
Z zaslonom, ki je zvočnik. Izredna kakovost slike združena z osupljivim
zvokom za resnično impresivno TV doživetje, zahvaljujoč našemu zmogljivemu
»X1 Ultimate« procesorju slike in »Acoustic Surface Audio« tehnologiji.

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

TESTI
Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid Allgrip Elegance Top

VSESTRANSKI
MESTNI SUV

Suzukijeva Vitara ostaja eden izmed najbolj priljubljenih manjših SUV-jev s
štirikolesnim pogonom pri nas in je realno tudi eden izmed najboljših, kar se
tiče terenskih voznih lastnosti v razredu v kombinaciji
z vsakdanjo uporabnostjo in udobjem.
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Bistvo testne Vitare je temeljilo na
1,4-litrskem turbobencinskem štirivaljniku,
ki skupaj z električnim motorjem in
manjšim litij-ionskim akumulatorjem tvori
48-voltni blagi hibridni sklop.

uzukijeva aktualna Vitara že prihaja v leta in
počasi bo čas za kakšno večjo nadgradnjo,
morda celo novo generacijo, a zaenkrat so
Vitari vdahnili nekaj mladosti z novim blago
hibridnim pogonskim sklopom in nekaj kozmetičnimi
popravki. Še vedno ostaja vizualno robustna, z ostrimi
linijami, predvsem na zadku, kjer se v lučeh skriva nova
LED grafika, spredaj pa je nekoliko bolj moderna z nekaj
več dodanega kroma. Izgleda celo šminkerska, čeprav
zelo rada zapelje izven urejenih cestišč, kjer s svojim
štirikolesnim pogonom tudi blesti, možnost zaklepa
sredinskega diferenciala pa ji omogoča premagati še
kakšno neurejeno pot več in lažje preplezati kakšno
manjše skalovje.
Z rahlo prenovo so ponudbi dodali nove barve in platišča
ter možnost izbire dvobarvne karoserije, pri čemer je
imela testna Vitara v črnino odeto streho, stebričke in
stranska ogledala, za še večji kontrast z rdečo karoserijo
so bila zatemnjena tudi stekla.
Bistvo testne Vitare je tokrat temeljilo predvsem na že
dobro uveljavljenem 1,4-litrskem turbobencinskem
štirivaljniku, ki skupaj z električnim motorjem in manjšim
litij-ionskim akumulatorjem tvori 48-voltni blagi hibridni
sklop. Električni motor poleg tega, da pomaga pri
rekuperaciji energije in zagonu motorja, dejansko tudi
asistira bencinskemu pri pospeševanju in speljevanju.
Nov hibridni pogonski sklop je sicer motorju odvzel 10
konjskih moči – sedaj jih razvija 130, a je zato pridobil
15 Nm navora, dejansko pa bistvene razlike v moči v
primerjavi s predhodno zasnovo motorja ni občutiti.
Zaenkrat je edina hiba tega pogonskega sklopa ta, da
ga ni mogoče združiti s samodejnim menjalnikom, zato
je trenutno na voljo le v kombinaciji s 6-stopenjskim
ročnim.

Vožnja je še vedno dokaj dinamična, motor se rad zavrti v
višje vrtljaje, pri čemer poraba nima nič proti, vseskozi se
je namreč gibala med 6 in 7 litri na 100 km, kar je super
številka. Avtomobil se sicer pelje izredno lepo, je udoben
in prostoren, le volanski mehanizem bi bil za vožnjo po
običajnih cestah lahko malce bolj obtežen, ga je pa zato
toliko večji užitek vrteti na neurejenem terenu, kjer je
Vitara praktično doma.
Delovno okolje ostaja v večini nespremenjeno, še
zmeraj je kar nekaj robustne trde plastike, a to Vitari ne
gre zameriti, je in ostaja pravi delovni stroj z elegantnomestnim priokusom po dostopni ceni, pri čemer še vedno
potniki lahko uživajo v vseh multimedijskih in varnostnih
funkcijah, v ogromnem panoramskem strešnem oknu,
se vozijo na udobnih, v alkantaro oblečenih sedežih
in nenazadnje to lahko počnejo na neurejeni podlagi,
brezskrbno z odličnim štirikolesnim pogonom.

Vitara ostaja pravi delovni stroj z
elegantno-mestnim priokusom
po dostopni ceni.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
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štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.343 ccm
96 kW (130 KM)
340 Nm pri 1.750 vrt./min.
6-stopenjski samodejni
10,2 s (0-100 km/h)
190 km/h

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

6,8 l/100 km
141 g/km
4.175 / 1.775 / 1.610 mm
1.320 kg
47 l
375 l
23.690 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 266,09 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

TESTI
Renault Captur 1.3 TCe 150 EDC Initiale Paris

FRANCOSKI

šarm in šik
V enem izmed najbolj
vročih segmentov,
med križanci
razreda B, se Captur
predstavlja v svoji
drugi generaciji,
ki skorajda
predstavlja pravo
malo revolucijo
v primerjavi z že
tako uspešno prvo,
v opravi Initiale
Paris pa je še kako
eleganten.

O

blikovno je novi Captur
zaradi bolj odločnih,
odrezanih linij dosti bolj
atraktiven in odrasel že
na prvi pogled. Sprednji del se ponaša
s popolnoma novim odbijačem, ki
v sebi skriva prave zračne reže in ne
nosi več dnevnih LED luči v obliki črke
C. Slednje so lepo integrirali v glavne
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žaromete, ki v polni LED tehniki
svetijo serijsko že od vstopnega
paketa naprej, so pa zato zadnje LED
luči po novem povzele obliko črke C.
Prednja maska je nekoliko širša in
po novem nosi dodatne okrasne
elemente, oprema Initiale Paris pa
doprinaša še veliko mero kroma
na maski, na stranskih pragovih in
obrobah stekel. Svoj del h končnemu
izgledu prispevajo tudi izredno velika,
18-palčna lita platišča, zaradi katerih
zna biti vožnja na ne najbolj ravnem
cestišču malce neudobna.
V drugi generaciji je Captur daljši za kar
11 centimetrov, dobra 2 centimetra je
daljše tudi medosje, kar se še posebej

pozna pri prostoru za kolena potnikov
zadaj, pri čemer malce pomaga tudi
za 16 centimetrov vzdolžno pomična
zadnja klop. Prostornina prtljažnega
prostora je tako odvisna od njenega
položaja in lahko meri 422 litrov, ko je
klop pomaknjena popolnoma nazaj,
in 536 litrov, ko je klop pomaknjena
popolnoma naprej, pri čemer potem
izgubimo na prostoru za noge
potnikov.
Tudi notranjost novega Capturja je
povsem nova, idejno zasnovo pa
smo že spoznali pri novem Cliu. V
ospredju je tako pokončen ekran na
dotik z odlično grafiko in malenkost
slabšo odzivnostjo, izstopa tudi

tako imenovana lebdeča osrednja
konzola, ki jo dobite skupaj s posebno
elektronsko ročico samodejnega
menjalnika. Seveda tisti premium
pridih doda oprema Initiale Paris,
po zaslugi katere so sedeži odeti
v usnje in prešiti s karo vzorcem s
kontrastnimi rjavimi šivi. Na njen
račun je na ekranu tudi 360-stopinjska

Premium
pridih doda
oprema
Initiale Paris,
po zaslugi
katere so
sedeži odeti
v usnje in
prešiti s karo
vzorcem s
kontrastnimi
rjavimi šivi.
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kamera s sistemom za opozarjanje na prečni promet
in še cel kup druge dodatne opreme, tako varnostno
asistenčne, kot tudi multimedijske. Testni Captur je
imel še veliko panoramsko strešno okno, za katero
je treba doplačati 1.600 evrov. A poleg tega, da lepo
osvetli kabino z naravno svetlobo, vzame tudi nekaj
centimetrov strehi, tako da se bodo visokorasli za
volanom počutili malce utesnjeno.
Pod pokrovom smo vozili 1,3-litrski turbobencinski
motor s 150 konjskimi močmi, ki se na prednja kolesa
prenašajo preko 7-stopenjskega EDC-ja. Menjalnik je
zgodba zase, po eni strani je dober in zna pametno
prestavljati, po drugi ga še vedno muči speljevanje
in cukanje pri tem. Tudi zmede se, ko voznik bolj
dinamično pohodi pedalo za plin, a če se ga lotiš
lepo in počasi, z občutkom, ne razočara. Pri vsem ni
najbolj pohvalna poraba, z dobrimi osmimi litri na sto
kilometrov, pričakoval sem kakšen liter manj.
Nova generacija, skoraj popolna digitalizacija,
najzmogljivejši motor v ponudbi s samodejnim
menjalnikom in najbogatejša, skorajda premium
oprema Initiale Paris, seveda imajo svojo ceno, in ta je
malo pod 30 tisočaki. Velja pa omeniti, da popolnoma
osnovni Captur stane natanko polovico manj.

oglas
Izkoristi jo!
subway
Svet spreminja
svojo realnost.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tudi INTERIER
novega
Capturja je
povsem nov,
idejno zasnovo
pa smo že
spoznali pri
novem Cliu.

Kje?

18. 9.

Hotel InterContinental
SLIKAJ QR KODO IN SE PRIJAVI
subwainvestorsummit.si/prijava

Zakaj se dogodka udeležiti?

Î Aktualni in praktični nasveti za
investiranje in poslovanje.
Î Vsebino predstavljajo najuspešnejši
podjetniki, direktorji in investitorji.

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

Kdaj?

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.330 ccm
113 kW (155 KM)
270 Nm pri 1.800 vrt./min.
7-stopenjski samodejni
8,6 s (0-100 km/h)
202 km/h

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

8,0 l/100 km
128 g/km
4.227 / 1.797 / 1.576 mm
1.241 kg
48 l
377 l
29.425 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 330,50 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

Î Luksuzna lokacija z nadstandardno
poslovno vsebino.
Î Možnost mreženja s
slovensko poslovno elito.

TESTI
Ford Focus ST
Bili so časi, ko so bile takšne kombilimuzine najbolj vroč in najbolj zaželen segment
avtomobilov na trgu, Golf GTI pa je bil nesporni kralj vseh, brez prave konkurence.
In ker se časi spreminjajo, so sedaj najbolj popularni družinski SUV-ji, med hot
hatchi pa ima legendarni GTI malo morje konkurentov.

NOV
ŠAMPION
SEGMENTA?
68 Avto+šport
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Ko pokukaš v notranjost, so sedeži
tista prva stvar, ki ti da vedeti, če ti že
izstopajoča zunanjost ni, da gre za
malce bolj resen in močan stroj.

I

n eden izmed bolj trdih trnov v peti GTI-ja je poleg
izredno popularnega Megana R.S. Fordov Focus v
športni različici ST, ki bo prevzel štafetno športno
palico v Fordovi ponudbi, saj se namreč z naslednjim
letom še bolj brutalni in dirkaško napiljeni Focus z
oznako RS poslavlja. Športna različica ST je lahko na
voljo tudi v dizelski izvedbi, kakršno smo preizkusili v
karavanski inačici Focusa, kjer razvija 190 KM. Tokrat smo
na test zapeljati pravi puristični, športno nastrojeni paket
z bencinskim motorjem, ki razvija kar 280 konjev, ki jih
voznik na prednji kolesi prenaša preko 6-stopenjskega
ročnega menjalnika.
Že sama pojava naježi kožo, jezna črna maska, antracit lita
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platišča, strešni spojler, difuzor, dvojni zaključek izpušne
cevi in nenazadnje, v oči bodeča, strupena rumenooranžna barva, ki poskrbi, da se bodo mimoidoče glave
obračale kot po tekočem traku, pa tudi vsi pred vami
vozeči na avtocesti se bodo iz prehitevalnega umikali na
vozni pas in vam odstopali prednost.
Nemudoma, ko pokukaš v notranjost, so sedeži tista prva
stvar, ki ti da vedeti, če ti že izstopajoča zunanjost ni, da
gre za malce bolj resen in močan stroj. Še posebej, ko se
zliješ v eno s športnimi sedeži Recaro in položiš roke na
odebeljen, v usnje oblečen in z rdečimi šivi prešit volan, ki
je na spodnjem delu ostro odrezan, veš, da imaš opravka
z avtomobilom, ki ljubi hitrost in ovinke, in obeta, še

“Ko prižgeš motor, se ti na usta prikrade takšen hudomušen nasmeh, ker se
zavedaš, da boš v naslednjih nekaj sekundah na cesto pognal 280 konjev."
preden sploh stisneš gumb za zagon motorja. Sicer pa je
zasnova delovnega okolja z izjemo sedežev, športnega
volana in značk ST, praktično identična preostalim, bolj
plebejskim Focusom.
Ko prižgeš motor, se ti na usta prikrade takšen
hudomušen nasmeh, ker se zavedaš, da boš v naslednjih
nekaj sekundah na cesto pognal 280 konjev, ki jih z
izredno natančno prestavno ročico s kratkimi prestavnimi
razmerji krotiš po svojih zmožnostih in željah. Super
izkušnja in zadeva, ki sem jo nemudoma opazil, je ta,

da motor samodejno dodaja tako imenovan medplin
in turbino vseskozi drži v nekem optimalnem območju
vrtljajev, kar pomeni, da bo vsakokrat, ko boste spustili
stopalko za plin, ob ponovnem pritisku na istih vrtljajih in
brez turbo luknje pripravljen na novo pospeševanje. Še
preden sploh voznik do konca postavi ročico menjalnika
v položaj nižje, recimo iz tretje v drugo, prestava svoje
delo opravi predčasno, kar se občuti v ročici, na sklopki,
kakor tudi pri samem motorju.
ST se najbolje počuti na grobem asfaltu in v seriji zavojev,
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Tesla HyperLight

Dotični Focus ST do stotice
z mesta poskoči v manj kot
6 sekundah in na papirju
pospešuje vse do 250 km/h.

HyperLight. HyperLife.

oglas
zepter

na gladkem se namreč športne pnevmatike rade
zavrtijo v prazno, po ravnem voziti takšen avto
pa nima ne smisla, še manj užitka. Do stotice
z mesta poskoči v manj kot 6 sekundah in na
papirju pospešuje vse do 250 km/h.
Pristne, puristične dirkaške užitke pomaga
ustvariti tudi trše in nižje podvozje, kakor tudi
izboljšan in obtežen krmilni mehanizem, ki je pri
Fordih nasploh odličen, v ST paketu pa je vrhunski.
Pogrešal sem edino malo več akustične drame
iz izpušnih cevi in malo manj umetnega zvoka
preko zvočnikov v kabini. Ampak ko 2,3-litrski

EcoBoost dovolj ogreješ, se tudi on lepo oglaša
ob visokih vrtljajih, ob nizkih pa malce zadržano,
a še vedno ravno prav globoko grgra. Ko pa si
tako ali tako v elementu med ovinki, šteje samo
eno, in to je pristni vozniški občutek na volanu,
ki ga Focus ST pričara z odliko.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
2.298 ccm
206 kW (280 KM)
420 Nm pri 3.000 vrt./min
6-stopenjski ročni
5,7 s (0-100 km/h)
250 km/h

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

10,5 l/100 km
179 g/km
4.378 / 1.825 / 1.452 mm
1.333 kg
52 l
375 l
39.530 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 443,27 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

www.zepter.com

NAVTIKA

SUNSEEKER PREDATOR
60 EVO

Slog

&

ZMOGLJIVOST
Osupljivo oblikovan Predator 60 EVO je prvorojenec novega razvojnega plana,
s katerim želi Sunseeker pretresti pomorski svet. Po njihovem mnenju je recept
za uspeh fuzija športnega stila z dovršeno praktičnostjo in ob ogledu finalnega
produkta ne ostane drugega, kot da jim pritrdimo.
74 Avto+šport
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G

lavna atrakcija novega
Predatorja je izredno
dinamična nadgradnja,
ki
ponazarja
drzno
oblikovno
smer
priznanega
britanskega proizvajalca. Karbonska
streha z ukrivljenimi steklenimi
površinami ni zgolj estetska, a
hkrati izredno funkcionalna, saj jo je
mogoče elektronsko odpreti, s čimer
kokpit in lounge obsije sonce. Nov
dizajn ima tudi trup, ki se ponaša
s sijajnimi detajli iz nerjavečega
jekla, medtem ko oranžni poudarki
pričajo o športnem karakterju
18-metrskega plovila. A če kateremu
izmed potencialnih kupcev ta
barvna zasnova ne bo ugajala, si bo
lahko po svojih željah izbral odtenek
zunanjosti, s čimer bo ustvaril
resnično unikatnega Sunseekerja.
Da bi brezhibno povezali notranje
in zunanje prostore, so inženirji
domislili poseben vratni mehanizem,

pri Predatorju
60 evo gresta
slog in
zmogljivost z
roko v roki.
ki
poleg
konvencionalnega
odpiranja omogoča, da se vrata
povsem skrijejo pod krov jahte.
Tedaj se sodobno zasnovan bivalni
del na krmi združi s sofisticiranim
interierjem, ki ga gradijo bele
usnjene površine in leseno pohištvo.
Šik ambient s poudarkom na lične
materiale, nežne teksture in obilico
svetlobe je repliciran v prostorih
na spodnji palubi, kjer domujejo
ladijska kuhinja, dnevna soba, dve
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18-metrska jahta, ki na krov sprejme
ducat gostov, na račun okretnosti
in izbrane pogonske enote ustvarja
impresivno figuro na vodi.

kopalnici in tri kabine, ki v objem
elegance sprejmejo šest oseb. Zanje
bo skrbel član posadke, ki bo na ukaz
iz garaže v vodo spustil Williamsov
tender Sportjet 345 za dostop do
mesta, sprehod po promenadi in
obed v najboljši lokalni restavraciji.
Kot prvi model, ki zaznamuje
preobrazbo
Sunseekerja,
se
Predator 60 EVO logično pohvali
tudi z optimizirano vodljivostjo
na račun zmogljivostnega paketa,
ki minimalizira vibracije in upor
ter s tem poveča moč. Voznik bo
preko vizualno in ergonomično
dodelanega volana ter naprednih
zaslonov Simrad, združenih v
intuitivno
zasnovano
krmilno
postajo, upravljal s plovilom, ki
na račun okretnosti in izbrane
pogonske enote ustvarja impresivno
figuro na vodi. Za premikanje namreč
skrbi dvojica Volvovih motorjev,
zmožnih dosega hitrosti 34 vozlov,
s čimer gresta pri Predatorju slog in
zmogljivost z roko v roki.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Glavna atrakcija novega
Predatorja je izredno dinamična
nadgradnja, ki ponazarja drzno
oblikovno smer priznanega
britanskega proizvajalca.

oglas
big r
bigg-r.com

78 Avto+šport

ŠPORT

T

omlje je leta 1994 osvojil bronasto kolajno
na legendarni dirki 24 ur Le Mansa in s tem
enega največjih dosežkov slovenskega
avtomobilizma. Originalna čelada, ki je
razstavljena v Winners Loungeu, ima zmagovalno
patino, saj je Tomlje z njo zmagal na 25-ih dirkah v
Jugoslaviji in Sloveniji, postavil 25 rekordov prog,
zmagal na evropskem prvenstvu za gorske dirke
v Avstriji in njegov osebni triumf v Le Mansu za
volanom dirkalnika Porsche 911 RSR. Tomlje se je na
praznovanju, ki je bilo okrnjeno zaradi COVIDA-19, za
čast zahvalil direktorju Austria Trend hotela Jerneju
Ostermanu, za darilo direktorju Slowatcha Mitju
Erjavcu in za sponzorstvo direktorici marketinga
Goodyera, gospe Romani Stare. Pred številnimi
televizijskimi kamerami in fotografi je izjavil, da mu

24 UR LE MANS - MATJAŽ TOMLJE

PRAZNOVANJE
KOLAJNE IZPRED
CETRT STOLETJA
25

Mitja Erjavec – direktor Tag Heuer – Slowatch

Ljubljanski hotel Austria Trend
je počastil Tomljetovo bronasto
kolajno iz Le Mansa, ki jo je
osvojil leta 1994, tako da so v
svojem Winners Loungeu poleg
Dončičevega dresa razstavili
njegovo slovito čelado. Urarska
manufaktura Tag Heuer pa je
Tomljeta ob obletnici triumfa
obdarila z dragoceno uro Tag
Heuer Carrera Tourbillon.

še zdaj ni jasno, kako mu je uspel
tak podvig, saj ni imel izkušenj s
svetovnih dirk, ni imel aparata, ki bi
delal zanj, in ni imel denarja. Dejal je,
da je bila to velika želja, energija in
seveda usoda, ki kroji prenekatere
velike kariere.

Urarska manufaktura Tag Heuer
je Matjaža Tomljeta ob obletnici
triumfa obdarila z dragoceno uro
Tag Heuer Carrera Tourbillon.
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Pred številnimi televizijskimi
kamerami in fotografi je
Matjaž Tomlje izjavil, da mu še
zdaj ni jasno, kako mu je uspel tak
impresiven podvig.

Tekst in foto: Rok Tomlje
Romana Stare – direktorica marketinga Goodyear
in Jernej Osterman – direktor hotela Austria trend
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ŠPORT
F1 – VN Madžarske

HUNGARORING
osmic Hamiltonu

Magnussen. Medtem se je v ospredju oblikovala trojica
Hamilton, Verstappen, Stroll, iz ozadja pa se je na četrto
mesto prebil Bottas. Po postankih je Bottas skočil na
tretje mesto in se spustil v lov na Verstappna. Kljub bolj
svežim pnevmatikam Verstappna nikdar ni ogrozil in je
dirko razočaran končal na tretjem mestu. Lewis Hamilton
je štiri kroge pred koncem v želji po točki za najhitrejši
krog še enkrat zamenjal gume in ob koncu dirke tudi
odpeljal najhitrejši krog. Z osvojenimi 26 točkami je
prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Prednost pred
Bottasom je znašala pet točk, Verstappen je na tretjem
mestu zaostajal že 30 točk.
Med vodilnimi dirkači ni bilo dirkačev Ferrarija. Sebastian
Vettel je na koncu sicer osvojil šesto mesto, v boju za peto
je bil hitrejši Albon v Red Bullu. Medtem je Leclerc že
drugič zapored ostal brez točk. Letošnjo formo Ferrarija
najbolj prikazuje stanje na lestvici konstruktorjev, kjer je
bil po treh dirkah zaostanek rdeče konjenice za vodilnim
Mercedesom neverjetnih 94 točk.
Odlično se je zopet odrezala ekipa Racing Point, Lance
Stroll je osvojil četro mesto, Sergio Perez sedmo. Po
dirki je protest proti njim zopet vložil Renault, ki je na
Hungaroringu z Ricciardom osvojil osmo mesto. Točke je
z devetim mestom zaključil Sainz.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC

Lewis Hamilton (Mercedes) je zmagovalec tretje dirke letošnje sezone formule 1.
Dirko na sosednjem Madžarskem je na drugem mestu končal Max Verstappen (Red
Bull), tretji je ciljno črto prečkal Hamiltonov moštveni kolega Valtteri Bottas.

P

rava drama se je odvila še pred štartom.
Verstappen je pri vožnji iz boksov na štartno
mesto zdrsnil iz mokre steze in poškodoval
sprednji del dirkalnika. Nekako se mu je uspelo
privleči do svojega štartnega mesta in mehaniki so morali
hitro zavihati rokave. Čudežno so pravočasno popravili
dirkalnik, s katerim je Nizozemec na koncu osvojil drugo
mesto. Po dirki je priznal, da je drugo mesto tokrat kot
zmaga in uspeh posvetil svojim mehanikom.
Tudi sicer je bil začetek dirke zelo zanimiv. Steza je bila
mokra, to pa vedno zagotavlja razburljivost. S prvega
mesta je dobro štartal Hamilton, prav nasprotno pa
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se je zgodilo Bottasu na drugi štartni poziciji. Ob
ponesrečenem štartu je kar precej dirkačev prišlo pred
njega. Tako se je na drugem mestu znašel Lance Stroll
(Racing Point), iz sedmega na tretje mesto je takoj po
prvem ovinku prišel Verstappen, za njim pa oba Ferrarija.
Proga se je sicer hitro začela sušiti in vsi dirkači so eden
za drugim prihajali v boks po gume za suho stezo. Z
odlično taktiko sta se na tretjem in četrtem mestu znašla
oba Haasova dirkača, ki sta štartala iz boksov z gumami
za suho progo. Seveda se dolgo časa nista mogla upirati
hitrejšim dirkačem, a tlakovana je bila pot do prve
letošnje točke. Z desetim mestom jo je na koncu osvojil
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ŠPORT
F1 – VN Velike Britanije in VN 70. obletnice F1

ŠS OKANTNI
DIRKI V
SILVERSTONU
Silversto
ne j
1. Na prvi e gostil dirko za VN
pre
Ve
zapeljal L izkušnji je v šokan like Britanije in dir
tne
ko
ew
opravil z is Hamilton, medtem m zaključku skozi c ob 70. obletnici For
Mercedes
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rugi dirki jno črto s počeno g ule
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N

oro. Tako bi z eno besedo opisali zadnja dva
kroga na letošnji dirki za Veliko nagrado Velike
Britanije na kultnem dirkališču Silverstone.
Po tem, ko je vse kazalo na dvojno zmago
Mercedesa in miren razplet dirke, se je začela prava
drama. Ponavadi jo v muhasti Angliji zagode vreme,
tokrat pa so za infarkten zaključek dirke poskrbele
gume. Dva kroga pred koncem je nenadoma počila
sprednja leva pnevmatika do tedaj drugemu Valtteriju
Bottasu. A ni minilo dolgo, ko je guma izdihnila tudi
vodilnemu Lewisu Hamiltonu. Začel se je pravi boj
na daljavo med Hamiltonom in Verstappnom. Dirkač
Mercedesa je zadnji krog začel z dobrimi 30 sekundami
prednosti in s počeno pnevmatiko, Verstappen pa s
štirimi povsem svežimi gumami. Seveda je Nizozemec
vseskozi zmanjševal prednost in v nekem trenutku se je
zdelo, da bo Hamiltona ujel. Ta se je na vse pretege trudil

obvladovati dirkalnik in ga čim hitreje praktično po treh
kolesih spraviti v cilj. Boginja sreče se mu je nasmehnila
in ciljno črto je prečkal pet sekund pred Verstappnom.
Ferrarijevo čast je s tretjim mestom rešil Charles Leclerc.
Sebastian Vettel se je celotno dirko vozil izven dosega
točk. Po dogodkih v zadnjih krogih, ko sta zaradi počenih
gum brez deseterice ostala Bottas in Sainz, je celo osvojil
eno točko za deseto mesto. Lepo število točk je tokrat
odneslo moštvo Renaulta. Ricciardo je končal na četrtem
mestu, Ocon na šestem. Med njiju se je vrinil Norris
z McLarnom, do točk pa so prišli še Gasly na sedmem
mestu, Albon na osmem in Stroll na devetem. Prav ekipa
Racing Point si je od te dirke obetala precej več. A do
neprijetnega dogodka je prišlo že pred dirko. Sergio
Perez se je namreč okužil z virusom Covid-19 in moštvo
je na hitro moralo aktivirati drugega dirkača. Odločili so
se, da pokličejo Nica Hülkenberga.

V zadnjih krogih sta zaradi počenih
gum dirko predčasno končala
Valtteri Bottas in Carlos Sainz.
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Drugo dirko v Silverstonu, ki je bila posvečena 70.
obletnici začetka Formule 1, je mojstrsko dobil Max
Verstappen v Red Bullu. Na sobotnih kvalifikacijah je
sicer zasedel šele četrto mesto in nič ni kazalo, da bi se v
sami dirki lahko vključil v boj za zmago. Pred njim sta bila
namreč na prvih dveh mestih oba Mercedesa. Bottas je
bil hitrejši od Hamiltona, presenetljivi tretji čas kvalifikacij
pa je dosegel povratnik Nico Hülkenberg.
Ob štartu sta Bottas in Hamilton ohranila vodilni
položaj, Verstappen pa je hitro prehitel Hülkenberga
v boju za tretje mesto. Vodilni trije so vozili svojo dirko,
Bottas je vzdrževal majhno prednost pred Hamiltonom.
V trinajstem krogu je Finec prvič zapeljal v bokse,
Britanec krog kasneje. Začela se je taktična borba
med Mercedesom in Red Bullom, kajti Verstappen je
prvi postanek opravil šele v 27. krogu, bil pa je edini iz
deseterice s tršo različico gum. Iz boksov je prišel tik za
Bottasom in ga v naslednjih zavojih brez težav prehitel.
Pot do zmage je bila tedaj odprta. Obraba gum je bila
nočna mora obeh Mercedesov. Oba sta se pritoževala
nad hitro obrabo črnega zlata, medtem ko je Verstappen
mojstrsko pazil na njihovo obrabo. Tako je Nizozemec
dosegel prvo zmago v letošnji sezoni, skupno deveto.
Zmagoviti niz Mercedesa je bil torej prekinjen. Red Bull
je pokazal, da se lahko zoperstavi nemškemu stroju.
Ferrari še vedno tava v temi, je pa odlično delo spet
opravil Charles Leclerc, ki je dirko končal na četrtem

mestu. Solidno je z dirko opravil drugi Red Bullov dirkač
Alexander Albon. Opravil je nekaj lepih prehitevalnih
manevrov in ciljno črto prečkal na petem mestu. Šesto in
sedmo mesto je šlo dirkačema ekipe Racing Point, Strollu
in Hülkenbergu. Edini Renault v točkah je bil tokrat Ocon
na osmem mestu, zadnji dve točki sta šli v roke Norrisu v
McLarnu in Kvjatu v Alphatauriju.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

REVOLUCIJA

NAMESTO DEZINFEKCIJE!

oglas
sonax
Pred:
Neprijetne vonjave
zaradi kontaminacije

Ferrari še vedno tava v temi, je pa odlično
delo spet opravil Charles Leclerc, ki je
dirko končal na četrtem mestu.

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
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ŠPORT
Formula 1 – VN Španije

BRITANEC

suvereno slavil
v Španiji

Dirka za Veliko nagrado Španije je
prinesla novo zmagoslavje Lewisa
Hamiltona. To je že 88. zmaga v karieri
za Britanca, peta v Barceloni in četrta
zaporedna na dirkališču v Kataloniji,
ki dirko svetovnega prvenstva
Formule 1 gosti že od leta 1991.
Družbo na zmagovalnih stopničkah
sta mu delala drugouvrščeni Max
Verstappen in moštveni kolega
Valtteri Bottas na najnižji stopnički.

Z

maga Hamiltona ni bila ogrožena niti za
trenutek. Zdi se, da se je tokrat kar malce
poigral s konkurenco, kajti vsakič, ko so mu po
radijski zvezi sporočili, da lahko pritisne na plin,
se je lahkotno odlepil od Verstappna. Ta je že na štartu
smuknil mimo Bottasa na drugo mesto. Finec je štartal
izjemno slabo. Iz drugega mesta je padel na četrto, saj ga
je poleg Nizozemca v Red Bullu prehitel še Lance Stroll.
Nekaj časa mu je v boju za četrto mesto grozil tudi drugi
dirkač Racing Pointa Sergio Perez, ki se je po dveh dirkah,
ki jih je moral izpustiti zaradi okužbe s koronavirusom,
vrnil v svet Formule 1. Bottas se je vseeno hitro zbral
in je že v petem krogu prišel na tretje mesto. To pa je
bilo največ, kar je lahko dosegel. Tako Hamilton kot
Verstappen sta bila prehitra. V uteho mu ostaja točka za
najhitrejši krog.
Sicer pa je imel Hamilton tekmece pod nadzorom že
od samega začetka. Štartal je iz prvega mesta in si do
prvih postankov v boksih nabral osem sekund prednosti
pred Verstappnom. Najprej je na menjavo koles v 22.
krogu zapeljal prav dirkač Red Bulla, krog za njim pa
oba Mercedesa. Nekaj težav je bilo ravno pri Britancu,
prednost pred Verstappnom se je prepolovila. A
Hamiltona to ni preveč zmotilo. Nadaljeval je v svojem
ritmu in na drugo menjavo gum zapeljal nekaj krogov
kasneje kot Nizozemec. Z bolj svežimi pnevmatikami ob
zaključku dirke je prednost le povečeval in na koncu je
zmagovalec prejšnje dirke v Silverstonu, Max Verstappen,
v cilj pripeljal z več kot dvajsetimi sekundami zaostanka za
dirkačem Mercedesa. Bottas je na tretjem mestu zaostal
še več, a je krog pred koncem odšel po nove gume, v
želji po najhitrejšem krogu, kar mu je tudi uspelo.
Na četrtem in petem mestu sta končala oba dirkača
Racing Pointa. Perez je dirko sicer končal kot četrti, a
je dobil 5-sekundno kazen zaradi ignoriranja modrih
zastav, tako da je na koncu četrto mesto pripadlo Strollu,
Mehičan pa si vseeno zasluži čestitke ob povratku za
volan letos izredno konkurenčnega roza dirkalnika.
Šesto mesto je na domači dirki osvojil Carlos Sainz,
medtem ko je njegov moštveni kolega Lando Norris
osvojil deseto mesto. Na sedmem mestu najdemo
Sebastiana Vettla, ki je tokrat dirkal z novo šasijo. Drugi
dirkač Ferrarija, Charles Leclerc, je bil na poti do šestega
mesta, ko je naletel na težave z dirkalnikom in moral
odstopiti. Osmo mesto je šlo v roke drugega dirkača
Red Bulla, Alexandra Albona, ki se je spet izkazal z nekaj
prehitevanji. Je pa res, da se nikakor ne more približati
Verstappnu. Dve točki za deveto mesto je osvojil Pierre
Gasly v Alphatauriju.
Lewis Hamilton se je s to zmago že 156. povzpel na
zmagovalni oder, kar je nov rekord, ki ga je do sedaj držal
Michael Schumacher.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC
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ŠPORT
Formula 1 – VN Belgije

O

ba Mercedesa sta bila tudi tokrat premočna za
konkurenco. Že na štartu sta Hamilton in Bottas
potegnila najbolje. Max Verstappen, ki je štartal
kot tretji, je sicer zadržal svoje mesto, a ga je v
prvem krogu nekajkrat ogrozil nekdanji moštveni kolega
Daniel Ricciardo, ki je štartal za njim. A dirkalnik Red Bulla je
vseeno precej boljši od Renaulta in Verstappen mu je kasneje
hitro ušel. Odlično delo je na štartu opravil Charles Leclerc.
Iz trinajstega mesta se je že po dveh krogih prebil na osmo,
a potem je sledila žalostna realnost letošnjega Ferrarija.
Tekmeci so ga prehitevali eden za drugim, vmes sta rahlo
trčila še s Vettlom, na koncu pa osvojila trinajsto in štirinajsto
mesto. Že kvalifikacije so bile prava katastrofa, celo najslabše
po letu 2014, saj se oba dirkača nista uvrstila v zadnji del
kvalifikacij.
Še eno katastrofalno predstavo v Belgiji si je privoščil dirkač
Alfe Romeo Antonio Giovinazzi. Že lani je v zadnjem krogu
raztreščil svoj dirkalnik, nič boljše pa ni bilo niti letos. V
enajstem krogu je izgubil oblast nad svojim bolidom in treščil
v zaščitno ogrado, odtrgano kolo z njegovega dirkalnika pa
je zadelo še dirkalnik Georga Russella in v ogradi je končal
tudi mladi Britanec. Na stezo je nemudoma zapeljal varnostni
avto, dirkači pa so ta čas izkoristili za menjavo gum. Kot se je
izkazalo kasneje, so bili za večino dirkačev to edini postanki
na dirki. Vrstni red se v ospredju ni spreminjal, vodilna trojica
Hamilton, Bottas, Verstappen je vozila svojo dirko, kot je
povedal Nizozemec, celo precej dolgočasno dirko. Razlike
med njimi so bile tolikšne, da do medsebojnih obračunov ni
prišlo, se pa je precej dogajalo za njimi. Tako se je Ricciardo v
zadnjih krogih povsem približal Verstappnu, Ocon je za peto
mesto prehitel Albona, tik za njim pa je ciljno črto prečkal
edini McLaren, Lando Norris. Carlos Sainz zaradi okvare
pogonske enote dirke sploh ni začel.
Osmo mesto je osvojil Pierre Gasly, deveto in deseto mesto
sta osvojila dirkača Racing Pointa, Lance Stroll in Sergio Perez.
Zanimivo, da jim ta steza ni ustrezala, in obeta se ogorčen
boj za tretje mesto v konstruktorskem seštevku. Trenutno se
na tem mestu nahaja McLaren, z dvema točkama zaostanka
sledi Racing Point, Renault na šestem mestu zaostaja za
devet točk, vmes je na petem mestu še Ferrari.
Sezona se nadaljuje z dvema dirkama v Italiji. Najprej
tradicionalna dirka v kraljevem parku v Monzi, potem pa
prvič v pravljični Toskani. Mugello, sicer bolj znan kot gostitelj
dirk MotoGP, se je v letošnji s koronavirusom zaznamovani
sezoni ponudil kot gostitelj dirke Formule 1.

Lewis

v Belgiji

do nove
ZMAGE

Velika nagrada Belgije je prinesla
zmagoslavje Lewisa Hamiltona.
Britanec je dosegel svojo četrto
zmago na slovitem dirkališču
Spa-Francorchamps. Preizkušnjo
na najdaljši stezi v koledarju
Formule 1 je na drugem mestu
končal Valtteri Bottas, tretji
je skozi cilj pripeljal Max
Verstappen.
Maxa Verstappna, ki je štartal kot
tretji, je v prvem krogu nekajkrat
ogrozil nekdanji moštveni
kolega Daniel Ricciardo.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC
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ŠPORT
MotoGP – sezona 2020

MotoGP JE
PONOVNO Z
NAMI NA MALIH
ZASLONIH

Pa smo le dočakali motoGP na malih zaslonih, čeprav se je leto začelo z velikim
zaostankom in s precej drame, ne samo v motošportu, ampak na vseh področjih,
in to vse na račun koronavirusa. Za nami je že kar nekaj odpeljanih dirk. Prva je
bila dirka za VN Španije v Jerezu, na istem prizorišču se je odvijala dirka za VN
Andaluzije, sledila je VN Češke, avstrijsko dirkališče v Spielbergu pa je gostilo
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dirki za VN Avstrije in VN Štajerske. Vodstvo tekmovanja MotoGP se je v tem obdobju
tudi dokončno odločilo in sporočilo, da so dirke za VN Argentine, VN Tajske in VN
Malezije odpovedane, a se na koledar za sezono 2020 dodaja dirko v Evropi, ki bo 22.
novembra potekala na Portugalskem v mestu Portimao. MotoGP je na Portugalskem
zadnjič gostoval maja 2012, ko so se dirkači merili na dirkališču v Estorilu.
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tart v sezono je najbolje uspel Fabiu
Quartararoju, ki je osvojil kvalifikacije prve velike
nagrade sezone razreda motoGP v Jerezu in s
časom 1:36.705 postavil tudi rekord kroga na
dirkališču Ángela Nieta. Za njim se je uvrstil Maverick
Viñales, prvo vrsto pa je zaključil Marc Marquez. Podoben
vrstni red se je nadaljeval tudi na nedeljski preizkušnji,
le da je na tretjem mestu zaključil Andrea Dovizioso z
Ducatijem, saj je Marc Marquez v samem uvodu dirke
storil napako, ki ga je potisnila v ozadje vse na 16. mesto.
A Marquez se je izstrelil kot raketa in bil v svoji galaksiji,
kjer je tekmece prehiteval iz kroga v krog. Pet krogov pred
koncem je že ujel vodilne tri, vendar ga je divjanje stalo,
saj je štiri kroge pred koncem padel v tretjem ovinku
in končal dirko z zlomom desne nadlahtnice. Dirka za
VN Španije ni bila sojena niti za Alexa Rinsa, ki je padel
že na kvalifikacijah in se huje poškodoval. Brez uradne
premiere v sezoni je ostal tudi Britanec Cal Crutchlow, ki
je grdo padel na ogrevanju, si poškodoval vrat in doživel
pretres možganov. Sreče ni bilo niti za Valentina Rossija,
ki je svojega jeklenega konjička s pokvarjenim motorjem
parkiral ob stezi in predčasno zaključil dirko. Je pa ta
več sreče požel na drugi dirki sezone za VN Andaluzije,
kjer je četrti kvalifikacijski čas na dirki izboljšal za eno
mesto in osvojil tretjo stopničko na zmagovalnem odru.
V odsotnosti aktualnega svetovnega prvaka Marca
Marqueza je tudi tokrat slavil Fabio Quartararo, ki si je
prislužil gladko zmago, saj je vodil od začetka pa vse
do konca dirke. Zmage se je veselil toliko bolj kot prvič,

saj je na zmagovalnem odru stal skupaj z vzornikom
Valentinom Rossijem. Nekdaj ga je občudoval kot otrok,
sedaj pa je zmagoslavno stal ob njem. Drugo mesto je že
drugič pripadlo Mavericku Viñalesu, četrti je bil Takaaki
Nakagami, peti Joan Mir, šesti Andrea Dovizioso, sedmi
Pol Espargaro, osmi Alex Marquez. Jack Miller je zaradi
padca 14 krogov pred koncem odstopil in ostal brez točk.
V Brnu je 9. avgusta slavil novinec med elito Brad Binder,
ki je sredi dirke prevzel vodstvo Franca Morbidellija. Tega

Mednarodna motociklistična
zveza je Zarcoja kaznovala
zaradi neodgovorne vožnje,
v kateri bi lahko tragično
preminula oba dirkača Yamahe.
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je upočasnila obraba pnevmatik in tako je Binder z veliko
prednostjo prečkal ciljno črto ter si prislužil zmago. Na
tretje mesto se je zavihtel junak sobotnih kvalifikacij
Johann Zarco, četrto mesto si je prislužil Suzukijev Alex
Rins. Valentino Rossi, ki se v naslednjem letu priključuje
poltovarniškemu moštvu Petronas Yamaha SRT z
možnostjo podaljšanja za še eno sezono, je zaključil na
petem mestu. Tokrat so Quartararoja pestile težave in
osvojil je zgolj 7. mesto. Noro dogajanje se je odvijalo na

Za dramo na dirki
za VN Avstrije
sta poskrbela
Morbidelli in
Zarco, ki sta v bitki
za boljši položaj
trčila pri 300 km/h,
njuna motorja
pa sta dobesedno
poletela med
Rossija in ViÑalesa.
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obeh dirkah na avstrijskem dirkališču. Za dramo na dirki
za VN Avstrije sta poskrbela Morbidelli in Zarco, ki sta v
bitki za boljši položaj trčila pri 300 km/h, njuna motorja
pa sta dobesedno poletela med Rossija in Viñalesa in
ju za las zgrešila. Ob prekinitvi in rdeči zastavi je vodil
Espargaro pred Doviziosom, Millerjem, Mirom, Oliveiro,
Viñalesom in Rossijem. Ob ponovljenem štartu je dirko
za VN Avstrije dobil Andrea Dovizioso in poskrbel, da
Ducati ostaja neporažen vse od prenove dirkališča v
Spielbergu. Na drugem mestu je zaključil Joan Mir,
na račun številnih padcev si je tretje mesto prisvojil
Jack Miller. Mednarodna motociklistična zveza (FIM) je
Johanna Zarcoja kaznovala zaradi neodgovorne vožnje,
s katero je povzročil hudo nesrečo Franca Morbidellija in
v kateri bi lahko tragično preminula oba dirkača Yamahe,
zato je moral naslednjo dirko razreda motoGP začeti iz

boksov, kljub temu da si je na VN Štajerske privozil tretji
kvalifikacijski čas. Tedaj je za dramo in vnovični štart
poskrbel Maverick Viñales, ki je pri 220 km/h odskočil z
motorja, pri tem pa ostal nepoškodovan. Za pogumno
in hkrati noro dejanje Katalonca so bile krive sprednje
zavore, ki so odpovedale in kaj drugega kot skok mu niti
ni preostalo, saj od motocikla po trku in vžigu ni ostalo
kaj dosti. Za Viñalesa in Rossija lahko z gotovostjo trdimo,
da ni še napočil njun čas, saj so angelčki definitivno
na njuni strani. Po ponovljenem štartu je zmago za VN
Štajerske slavil Miguel Oliveira, ki je izkoristil boj med
Jackom Millerjem in Polom Espargarojem ter v zadnjem
zavoju švignil mimo njiju. Kot pravi pregovor: kjer se
prepirata dva, tretji dobiček ima.

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!

