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Popolnoma električni

že za 159 EUR* 

na mesec

Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh/100 km, komb.: 14,5. Emisije CO₂: 0 g/km. Emisije CO₂ med vožnjo, skupne 
emisije CO₂ so odvisne od vira električne energije. Volkswagen zato priporoča uporabo ekološko pridobljene elektrike. Ogljikov 
dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz 
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM₂,₅ ter dušikovih oksidov. Akcija velja za model ID.3 1st do 31.12.2020 oz. do razprodaje 
zalog. Slika je simbolna. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana.

*Obrok leasinga 159,43 EUR je izračunan z upoštevanjem znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti bonusa 5.000 EUR z 
vključenim DDV. Do financiranja nakupa vozila je leasingojemalec upravičen, če sklene pogodbo o finančnem leasingu vozila z 
družbo Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana in vozilo zavaruje s sklenitvijo Volkswagen zavarovanja (permanentno 
zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno 
avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d.d.), pod pogoji akcije ID3BON_e2go_2020. Strošek zavarovanja vozila ni 
vključen v obroku leasinga. Ostali pogoji pogodbe o finančnem leasingu, so razvidni na www.porscheleasing.si.

VW_Oglas_ID3_430x290_AvtoSport.indd   All Pages 30/09/2020   16:36
180 - AŠ oktober 2020.indd   13 5. 10. 2020   12:48:12



Motoristi smo najbolj svobodni ljudje. Zajahamo 
svojega konjička in gremo. Kamor nam poželi 
srce. Ena redkih stvari na svetu, ki še omogoča, da 
zadihamo s polnimi pljuči. A smo po drugi strani 
črne ovce v prometu. Za nas motoriste je najslabše 
poskrbljeno v naši ljubi domovini. Smo najbolj 
ogroženi in ranljivi v prometu. Avtomobilisti imajo 
velike štiripasovne ceste, še kolesarji, ki v proračun 
za ceste ne dajo niti dinarja, imajo kolesarske steze. 
Nas motoriste so porinili na rob ceste, kjer je vozni 
pas uničen in poln lukenj, razpok in nepotrebno 
montiranih kovinskih pokrovov kanalizacije in 
hidrantov. Ti kovinski pokrovi ne sodijo na cestno 
površino, ampak izven ceste. Skačemo in se tresemo 
po razpadlih cestah. Motoristi želimo imeti ravno in 
gladko cestno površino. Motoristi še posebno čutimo 
neravnine in grbaste ceste, saj je medosna razdalja 
naših koles kratka. Ravno tako ležeči policaji oziroma 
cestne ovire za zmanjšanje hitrosti, nas motoriste, 
dosti bolj premetujejo in ovirajo kot avtomobiliste in 
o tem bi morali pametni načrtovalci tudi razmišljati. 
Upamo, da se bodo projektanti in odločevalci 
končno zbudili in načrtovali cestne površine v korist 
vseh udeležencev v prometu. Tudi ljubljanskega 
župana lepo prosim, da popravi ceste, saj to niso več 
ljubljanske bele ceste, marveč razvalina.
Nasploh smo motoristi dosti bolj varčni udeleženci 
v prometu, saj zavzemamo dosti manj prostora tako 
na cesti kot na parkirišču kot bahati avtomobilisti, ki 
v veliki limuzini za pet oseb sedijo sami, in tudi na 
prevoženo osebo porabijo dosti več goriva kot mi, 
motociklisti.
Zaključuje se motoristična sezona in jekleni konjički 
gredo v zimsko spanje. Samo najbolj korajžni se 
bodo še usedli na motorje in se vozili. Res smo manj 
vredni, a vendar je biti motorist tudi prednost, saj v 
velikih gužvah, ko avtomobilisti čakajo ure in ure v 
kolonah, mi samo vozimo in smo dosti prej na cilju!

Matjaž Tomlje

Motoristi smo svobodni ljudje!

BMW M 1000 RR



Avto+šport  5  4  Avto+šport

Kazalo

7 546 48
1614 6258

24 7220

32 8628

42 9236

Revija za avtomobilizem, navtiko 
in motociklizem

E-naslov:  
jan@avto-sport.net

Spletna stran:  
www.avto-sport.net

Cena: 
2,90 EUR

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

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

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

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

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

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

Rezervacije oglasnega prostora:
031 389 965

Tisk:
Printera, Sveta Nedelja

Distribucija:
Delo Prodaja d.d., Ljubljana

Poštnina plačana pri pošti 1122 Ljubljana

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

Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost 
(ur.l. RS št. 89/98) sodi mesečnik med proizvode, 
za katere se obračunava DDV po stopnji 5 %. 

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

Znamka Hyundai po treh letih in pol predstavlja 
osveženo modelno paleto družine i30.
Tako so bile vse tri karoserijske različice i30 deležne 
lepotnih popravkov. V največji meri izstopa prednja 
maska z novim vzorcem, ki je bistveno širša in z bolj 
ostrimi potezami nesporno spominja na modelnega 
konkurenta Focusa, pravzaprav celoten prednji del, 
vključno z novimi, bolj vitkimi žarometi z ostrim LED 
podpisom ter s športnim odbijačem. Vse tri inačice 
imajo prenovljene luči z novo grafiko tudi na zadku, 
medtem ko ima popolnoma nov zadnji odbijač zgolj 
petvratna kombilimuzinska različica.
Hyundai je prav tako nadgradil dodatke paketa 
N-Line. Prvič je stilski športni paket na voljo tudi 
v karavanski različici. S prenovo so prišli trije novi 
odtenki karoserije, in sicer Dark Night, Silky Bronze in 
Sunset Red, prav tako so v notranjosti na voljo tri nove 
barvne kombinacije. Osvežitev je v kabini prinesla 
delno digitaliziralne merilnike s 7-palčnim ekranom, 
osrednji ekran pa po novem v diagonalo meri 
10,25 palca in se ponaša z izboljšanimi funkcijami 
povezljivosti. Sistem omogoča brezžično povezavo 
s telefonom, tako da je štrleči telefonski kabel pred 
armaturko pri Hyundaiju preteklost.
Na voljo je nov sistem Bluelink, preko katerega voznik 
lahko dostopa do informacij, kot so prosta parkirna 
mesta, aktualno stanje na cestah, bencinske črpalke 
v bližini in cene goriv. Voznik bo preko aplikacije na 
mobilnem telefonu lahko upravljal tudi direktno z 
nekaterimi funkcijami vozila kar na daljavo.
S prenovo so nadgradili še nabor asistenčnih 
sistemov Smart Sense. Ta po novem vključuje sistem 
za samodejno ohranjanje voznega pasu, sistem za 
preprečevanje naleta zadaj, opozorilnik za speljevanje 
vozila spredaj in sistem za vozila v mrtvem kotu s 
funkcijo preprečevanja naleta.
Motorna paleta je osvežena z novim 1,5-litrskim 
turbobencinskim motorjem T-GDI na čelu, ki sedaj 
razvija 160 KM, novost pa prinaša tudi blago hibridna 
48-voltna tehnologija.

Hyundai i30

Tudi Mazda je z novim modelom MX-30 vstopila v svet 
električnih vozil in glede na to, da več kot 50 odstotkov 
prodaje pri Mazdi predstavljajo športni terenci, ni nič 
nenavadnega, da so za svojega prvega električnega 
predstavnika izbrali popularni razred SUV-jev.
Oblikovno je MX-30 precej samosvoja in dosti bolj 
futuristična kot preostali modeli. Njen ključni oblikovalski 
element so tako imenovana freestyle vrata.
Tudi notranjost je nekaj povsem novega, nekaj, kar 
pri Mazdi še nismo videli. Tako je dobršen del kabine 
sestavljen iz materialov, kot so reciklirana plastika, pluta 
in vegansko usnje. Novost je povsem digitalizirana 
klimatska naprava, ki ima sedaj svoj na dotik občutljiv 
ekran, ki domuje na lebdeči konzoli.
Sprva bo MX-30 na voljo zgolj s 145-konjskim 
elektromotorjem in 35,5 kWh litij-ionsko baterijo, ki 
obljublja 200 kilometrov dosega in ki se na hitri polnilnici 
do 80 odstotkov napolni v vsega 36 minutah. Pospeški 
niso kaj sila siloviti, do stotice je potrebnih skoraj 10 
sekund, končna hitrost pa je elektronsko omejena na 140 
km/h. Navor se prenaša na prednji kolesi, voznik pa lahko 
preko obvolanskih ročic upravlja s kar petimi stopnjami 
rekuperacije. Tako imenovani električni pedal omogoča 
vožnjo zgolj s stopalko za plin, saj vozilo ob njenem 
spustu samodejno zavira in tako s predvidevanjem 
vozniku sploh ni treba uporabljati zavore.
Da izbira ne bo težka, sta na voljo le dva paketa opreme, 
prav oba že dodobra naložena, in sicer GT in GT plus, prvi 
z vstopno ceno 34.490 in drugi s 35.290 evrov.

Mazda MX-30
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DOMAČE NOVOSTI

Znamka BMW je morda z lansiranjem nove 
generacije serije 4, ki je prva pokazala novo 
obliko velikanskih ledvic, v zadnjem času požela 
največ avtomobilske in medijske pozornosti. 
Mnenja so še kar naprej deljena, BMW pa je 
nov dizajn, ki napoveduje oblikovni preporod 
znamke, pokazal tudi na težko pričakovanima 
modeloma M3 in M4. Ta smo imeli priložnost 
pobližje si ogledati na zaprtem dogodku, ki 
je potekal v Luki Koper, kjer je BMW-jeva ekipa 
sicer snemala globalni promocijski material z 
novima akterjema, katera bodo oglaševali na 
digitalnih platformah. V živo smo ju tako lahko 
videli v promocijskih barvah, M3 v zeleni, M4 pa 
v strupeno rumeni barvi. Oba izgledata divje, 
kontroverzni ledvici pa v živo niti približno ne 
izgledata tako slabo, kot trdijo nepristaši. So pa 
ob snovanju novega dizajna oblikovalci nekoliko 
pozabili na to, da morajo spredaj nameniti tudi 
prostor registrski tablici, ki je sedaj nameščena 
na direktno sredino maske, kar izgleda malce 
neposrečeno in nerodno. Tudi prej vertikalne 
lamele v maski so sedaj zamenjale horizontalne. 
Celotna maska, z obrobo vred, je pri modelih M v 
popolnoma črni barvi. Več o modelih M3 in M4 si 
lahko preberete na naslednjih straneh revije. Na 
dogodku so nam pokazali tudi bolj »plebejski« 
model M440i, ki ima ledvičke obrobljene v sivi 
barvi, znotraj pa nameščene svetleče diamantne 
elemente.

BMW M3 in M4
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Stefano Domenicali iz Lamborghinija v Formulo 1

Stefano Domenicali, predsednik avtomobilske znamke Lamborghini, je imenovan na mesto Chasea Careyja kot 
predsednika organizacije dirk Formule 1, ki je v lasti ameriškega podjetja Liberty Media. Najbolj navdušen nad novim 
vodstvom je svetovni prvak Lewis Hamilton, ki so ga za njim podprli prav vsi menedžerji moštev F1. Stefano Domenicali 
bo prevzel vajeti novega predsednika in položaj izvršnega direktorja s prvim januarjem 2021. Domenicali je bil med 
letoma 2008 in 2014 v Formuli 1 šef slovitega dirkaškega moštva iz Maranella, pod njegovim mandatom je Ferrari 
osvojil svoj zadnji naslov svetovnega in konstruktorskega prvaka. Nato je deloval pri skupini Volkswagen/Audi, od 
leta 2016 pa je bil predsednik Lamborghinija. 55-letni Italijan bo novo delovno mesto zasedel, ko bo potekel mandat 
66-letnemu Chaseu Careyju, ki je bil na tem položaju od leta 2017 in bo v F1 ostal kot častni neizvršni predsednik.

Konferenca Tesla Battery Day

Pred tradicionalno konferenco Tesla Battery Day so poznavalci napovedovali revolucionarne novosti, a je Elon 
Musk vse na konferenci pustil ravnodušne, saj ni predstavil prav nič revolucionarnega. Potrdil je, da bo dramatično 
znižal stroške Teslinih baterijskih celic in paketov. Nizke cene baterij pa bi lahko bile ključne za odklepanje cenovno 
dostopnejših in večjih električnih avtomobilov. Električni avtomobil naj bi po novem stal le 25.000 ameriških 
dolarjev. Musk ni prvič nekaj napovedal in kasneje ni uresničil, a so kljub temu delnice Tesle letos poskočile za 400 
odstotkov, in to kljub temu da še nikoli niso izplačali dobička. Največji osmoljenec je saudijski fond, ki je bil največji 
delničar Tesle, a je svoje delnice prodal v začetku leta in tako izgubil 7 milijard dolarjev. Ne glede na vse je podjetje 
Tesla po kapitalski vrednosti preraslo tako Volkswagen kot Toyoto.

Alpine vstopa v svet Formule 1

S preimenovanjem svojega moštva v Alpine od začetka sezone 2021 naprej se je Skupina Renault odločila, da barve 
francoske odličnosti postavi v osrčje Formule 1. Znamka Alpine je že prepoznana po svojih rekordih in uspehih v 
vzdržljivostnih dirkah in reliju, zato bo njeno ime povsem naravno našlo svoje mesto tudi v Formuli 1. Pri Alpine bodo 
zadolženi za zasnovo in izdelavo dirkalnika, kar bo poklon strokovnemu znanju, ki je ustvarilo serijski model A110. 
Za Alpine bo to ključna etapa za pospešitev razvoja in ugleda znamke. Pogonski sklop moštva bo še naprej deležen 
strokovnega znanja in izkušenj Skupine Renault na področju hibridnih pogonskih sklopov, ohranjeno pa tudi njegovo 
ime E-TECH. Hkrati so pri Alpine naznanili, da bodo svoj vzpon na najvišjo stopničko avtomobilskega športa prihodnje 
leto nadaljevali z vstopom v razred LMP1 na legendarni dirki 24 ur Le Mansa.

Svež zrak z inovativno tehnologijo Volva

Volvo je kot prvi proizvajalec na svetu uvedel tehnologijo za izboljšanje kakovosti zraka, ki potnikom omogoča, 
da dihajo čist in zdrav zrak v svojih avtomobilih. Nova tehnologija Advanced Air Cleaner se ponaša s senzorjem, 
ki v notranjosti kabine meri onesnaženost zraka s trdimi delci premera 2,5 (PM 2,5), ki so zdravju najbolj škodljivi. 
Inovativen sistem podjetja Volvo pa ne skrbi zgolj za merjenje nivojev PM 2,5, ampak omogoča tudi čiščenje zraka 
v kabini pred začetkom potovanja. Zahvaljujoč ionizaciji in filtru na osnovi sintetičnih vlaken obljubljajo odstranitev 
do 95 odstotkov vseh delcev PM 2,5. Pri Volvu so že dolgo poznani po varnosti svojih vozil, čistejši zrak v notranjosti 
avtomobila pa prav tako pomaga pospešiti varno vožnjo, saj lahko zdrav in svež zrak poveča koncentracijo voznika. 
Napredni čistilec zraka bo od pomladi dalje na voljo pri vseh modelih serije 90 in 60, ki temeljijo na arhitekturi SPA.
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VOZNIKOVI MODNI DODATKI

Kolekcija ur Hublot Big Bang 
Ferrari 1000 GP

Moštvo Ferrari je 13. septembra na VN Toskane 
obeležilo svoj 1.000 nastop v Formuli 1. V poklon 
temu dosežku so na dirki varnostni avto oblekli 
v znamkino prepoznavno barvo, bolide moštva 
pa v vinsko rdečo. Ferrari je počastil tudi njihov 
urarski partner Hublot, ki je ustvaril dve verziji 
slovitega modela Big Bang, izmed katerih sta 
obe omejeni na 20 edinstvenih kosov. Ohišje 
prve je narejeno iz poliranega belega zlata, ki 
ga je mogoče kombinirati z rjavim ali s črnim 
usnjenim paščkom, medtem ko druga za ohišje 
uporablja material, ki gradi tudi zavorne diske 
Ferrarijevega dirkalnika v prvenstvu Formule 1. 
Gre za kombinacijo karbona in keramike, ki je 
ekstremno vzdržljiva kot tudi prava paša za oči.

Kolekcija ur Goodyear B.R.M. Chronographes  

Ob nedavni sklenitvi sodelovanja z ekipo Algarve Pro Racing so 
pri Goodyearu podpisali tudi licenčno pogodbo s podjetjem 
B.R.M. Chronographes. V sklopu novonastalega partnerstva je 
francoski izdelovalec prestižnih ur ustvaril ekskluzivno kolekcijo 
v omejeni izdaji, ki odraža Goodyearov zmagovit značaj in 
njegovo neomajno predanost motošportu. Posebna kolekcija 
razkošnih ur predstavlja zanimiv mejnik v Goodyearovi bogati 
dirkaški zgodovini, prepredeni s številnimi uspehi. Prav slednja je 
odigrala poglavitno vlogo pri oblikovanju ur, saj je njihov dizajn 
navdihnila različica Goodyearove retro poslikave dirkalnih vozil. 

Kolekcija ur Porsche Design 
Sport Chrono 

Nova generacija Panamere se 
pohvali s kronometrom izpod rok 
Porsche Designa, ki bo voznikom 
omogočal, da ob pogledu na 
armaturo beležijo svoje osebne 
rekorde. Poleg  čudovitega časomera 
za avtomobilsko kabino, pa so Nemci 
kreirali tudi kolekcijo zapestnih ur v 
enakem stilu. Linijo Sport Chrono 
sestavljajo štirje primerki, od katerih 
se eden pohvali s komplikacijo 
kronograf. Dovršen mat črn 
časomer poganja izredno natančno 
avtomatsko gibanje,  ki ga lahko 
občudujemo skozi transparenten 
hrbet ure, ki predstavlja perfekten 
modni dodatek za lastnika Panamere.

HyperLight. HyperLife.
Tesla HyperLight 
                               

w w w . z e p t e r . c o m
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BMW M3 IN M4 NOVOSTI

Krinko sta dokončno odvrgla BMW-jeva vročična novinca iz divizije M: premijska 
športna limuzina M3 in kupe M4 sta trdno odločena vsem nevernikom dokazati, da 
njuni stvaritelji niso lagali, ko so ju oklicali za ultimativni vozni mašini, pripravljeni 
na akcijo.

Avto+šport  17  

READY
FOR

ACTION!
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Junija smo spoznali novo BMW-
jevo štirico, ki je šokirala z debijem 
ogromnih, vertikalno postavljenih 
ledvičk. A vsi dirkaški entuziasti, ki 

jim ni bil dovolj tedanji zastavonoša familije 
z oznako M440i xDrive Coupé, ki ga poganja 
šestvaljnik s 374 konjskimi močmi, so z 
nestrpnostjo pričakovali čistokrvno športno 
različico iz oddelka M. Kot smo navajeni, so 
v bavarski družbi svoje fanatike sprva dražili 
z zakrito inačico zlobnega avtomobila, ki 
je pritegovala poglede na nedavni dirki 
MotoGP na avstrijskem Štajerskem. Toda 
sedaj je napočil čas za razkritje, kar pomeni, 
da lahko oči napašemo ne zgolj na kupeju 
M4, a tudi na njegovem limuzinskem bratu 
M3. In novi beštiji izgledata ravno tako 
brutalno, kot smo si upali predstavljati.
V primerjavi s predhodnikoma je vizualna 
razlika več kot očitna. Glavnino drugačnega 
izgleda lahko pripišemo ogromni maski, 
ki jo ljubiš ali sovražiš, k res agresivnemu 
izgledu nove generacije pa doprinesejo še 
izklesana stranska linija ter izraziti odbijači 
in blatniki. Nabita sorodnika se med seboj 
poleg števila vrat najbolj diferencirata po 
svetilih na zadku, ki so pri štirki z značko M 
bolj elegantno zasnovane.
Seveda je prenova doletela tudi vozniški 
kokpit, pri čemer moramo priznati, da nismo 
najbolj navdušeni nad novim volanom, 

ULTIMATIVNI 
VOZNI MAŠINI 
V PREOBLEKI 
COMPETITION 
DO STOTKE 
PRIDRVITA V LE 
3,9 SEKUNDE.

ki se je pri predniku res ponašal z 
brezčasnim dizajnom. Po drugi strani 
pa smo veseli pridiha modernosti 
z 12,3-palčnimi digitalnimi števci, 
ki zamenjujejo analogne, in z 
velikodušnim osrednjim zaslonom, 
ki je lepše integriran v armaturo. 
Kabina nasploh deluje mnogo bolj 
prestižna in izčiščena, kar je bilo tudi 

za pričakovati, saj sta predhodnika v 
proizvodnjo odšla že pred dolgimi 
šestimi leti.
Kot je v navadi pri vozilih M, bosta M3 
in M4 na voljo v dveh izvedenkah: 
480-konjsko s 6-stopenjskim 
ročnim menjalnikom bo nadvladal 
še bolj dirkaško fokusiran model 
Competition, ki bo generiral 510 

konjskih sil in jih preko 8-stopenjske 
avtomatike prenašal na vsa štiri 
kolesa. Pri obeh različicah bo moč 
dostavljal na novo razvit šestvaljnik 
s turbopolnilnikoma, ki je prejel 
napredno tehnologijo iz motošporta.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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karbonski sedeži predstavljajo vrhunec kabine.

Nabita sorodnika se med 
seboj poleg števila vrat najbolj 

diferencirata po svetilih na 
zadku, ki so pri štirki z značko M 

bolj elegantno zasnovane.
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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.

Najcenejši Ferrari 
(če se vam zdi začetna 
cena preko 200 
tisočakov ugodna) je 
dobil injekcijo moči in 
tehnologije. Evolucijo 
kabrioleta Portofino 
najbolj zaznamuje 
vgradnja zmogljivejšega 
predstavnika večkrat 
nagrajene pogonske 
familije V8.

NOVOSTI Ferrari Portofino M

EVOLUCIJA 
ZMOGLJIVOSTI

20  Avto+šport
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Vstop v razburljivi svet Ferrarija je nekdaj 
predstavljal brezstrešni model California, 
ki ga je leta 2017 zamenjal močnejši, lažji 
in privlačnejši Portofino, poimenovan po 

enem najbolj očarljivih krajev na italijanski rivieri. Sedaj 
je napočil čas za prenovo modela, ki je kot prvi član 
rodbine z več kot 70-letno tradicijo doživel spletno 
premiero. Italijani trdijo, da so implementirane inovacije 
res obširne, zato so modelni oznaki dodali črko »M« 
(kot modificiran), ki jo tradicionalno prejmejo zgolj 

Pri italijanski znamki niso posegali 
v dizajn interierja, so pa dodali 

nove kombinacije barvnih 
odtenkov in materialov.

oglas
sectorprimerki, ki so doživeli znatno zmogljivostno evolucijo.

Oblikovne spremembe so tako zunaj kot znotraj bolj 
zadržane in jih bo prepoznalo le izurjeno oko, so pa 
zato toliko pomembnejše novosti pod pokrovom. 
Znamka iz Maranella je radodarno vgradila močnejšo 
pogonsko enoto iz lansko leto razkritega kupeja Roma, 
ki s 612 KM predstavlja 20-konjski naskok v primerjavi 
s predhodnikom. 3,9-litrski motor pripada osemvaljni 
družini, ki je bila kar štirikrat zapored okronana za najboljši 
mednarodni motor leta. Kot pri Romi se moč na cesto 
speljuje s pomočjo 8-stopenjskega menjalnika z dvojno 
sklopko, ki smo ga spoznali ob debiju proizvajalčevega 
prvega priključnega hibrida SF90 Stradale. Še ena 
novost je vpeljava voznega načina Race, ki ga je Ferrari 
premierno namenil svojemu atraktivnemu GT spiderju.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

KOLEKCIJA 950

Izbrana oblika,
jekleno ohišje in pašček,

vodotesno do 100m. 

w
w

w
.s

lo
w

a
tc

h
.s

i



24  Avto+šport

EKO
EMOCIJE

NOVOSTI

V ČEŠKI tovarni Mladá Boleslav bodo pozimi začeli graditi prvega Škodinega 
električnega ŠPORTNEGA TERENCA z oznako Enyaq, ki bo kupce želel prepričati 
s kombinacijo emotivnega dizajna, prostorne kabine in raznolikih pogonov.

Škoda Enyaq iV

Avto+šport  25  



opredeljujejo reciklirani materiali 
in radodaren osrednji zaslon, ki je 
s 13 palci večji kot pri kateri koli 
drugi Škodi.
Križanec Enyaq bo zlahka zadovoljil 
različne potrebe, kajti na voljo 
bo s petimi razponi moči, s tremi 
velikostmi baterije in z dvema 
pogonskima možnostma. Najbolj 
športno naravnana različica RS bo 
razpolagala s 302 konjskimi močmi 
in z dosegom 460 kilometrov, do 
stotke pa bo potrebovala solidnih 
6,2 sekund.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Prostorno kabino opredeljujejo 
reciklirani materiali, s čimer 
Enyaq kaže svojo ekološko 

ozvaščenost. 
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“Oci najbolj 
pritegne 

zajetna maska 
s kristalnim 

efektom, 
osvetljena s kar 
130 LED-icami.”

26  Avto+šport

V 
začetku lanskega leta je v 
svet odšla vesela vest, da 
Škoda pričakuje novega 
člana SUV-družine, ki 

se bo pridružil že uveljavljenemu 
Kodiaqu, Karoqu in Kamiqu. Čehi 
so obdržali značilno poimenovanje 
z vključevanjem črke Q, a mu 
dodali črko E za elektromobilnost; 
gre namreč za njihovega prvega 
brezemisijskega športnega terenca. 
Ime sicer tokrat ne izhaja iz jezika 

Inuitov, ampak iz irskega imena 
Enya, ki pomeni vir življenja. S to 
oznako so želeli pri Škodi izpostaviti 
nov začetek proizvajalca s 125-letno 
tradicijo.
Modno ozaveščeni Enyaq sledi 
smernicam lanskega koncepta 
Vision iV, ki je kot prvi predstavnik 
Škode grajen na modularni platformi 
za električna vozila MEB, ki si jo delijo 
vse znamke pod okriljem koncerna 
Volkswagen. Tako kot svoj prednik, se 

Enyaq ponaša z atletsko zasnovanim 
telescem, vendar je v nasprotju z 
njim ubral bolj praktično karoserijsko 
obliko. A nič ne de, saj so fotografi na 
cestah že uzrli zamaskiran prototip 
kupejevske inačice modela, ki bo 
do potankosti sledil receptu študije 
Vision iV.
Ob ogledovanju novega Škodinega 
električarja oči najbolj pritegne 
njegov prednji del, katerega širino 
poudarja svetlobna pasica, ki 
povezuje ostre žaromete. Med 
njima se nahaja zajetna maska s 
kristalnim efektom, osvetljena s 
kar 130 LED-icami, ki poskrbijo za 
unikaten svetlobni podpis. Pogled s 
profila zaznamujejo velika 21-palčna 
platišča, medtem ko je malce bolj 
zadržani zadek prejel strešni spojler 
in svetila v obliki črke C. Kot pri vseh 
novih vozilih češkega proizvajalca 
zadek ne nosi več logotipa, ampak 
napis Škoda, razpotegnjen čez 
prtljažna vrata.
Dolga medosna razdalja s 
sorazmerno kratkim pokrovom jasno 
nakazuje na prostorno kabino, ki jo 

Radodaren osrednji zaslon 
je s 13 palci večji kot pri 

kateri koli drugi Škodi.



F U T U R I Z E M  P O
K O R E J S K O

Iz Seula so na širni splet poslali podobo Hyundaijevega težko pričakovanega 
Tucsona. kompaktni SUV prepriča z revolucionarnim pristopom do dizajna, ki so ga 
Korejci poimenovali »parametrična dinamika«.
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NOVOSTI Hyundai Tucson



oglas
FUJI
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prikazovalnik, mesto osrednje konzole pa okupira 
velikanski, na dotik občutljivi ekran, preko katerega se 
upravlja z vsem od klimatizacije do radia in navigacije. 
Ekrani takšnih dimenzij so bili do sedaj ekskluzivna 
domena precej dražjih vozil. Če bo cenovna politika 
ostala primerljiva prejšnjemu modelu, utegne novi 
Tucson opraviti velik skok navzgor v smislu dostopnega 
luksuza.
V Seulu so pripravili najbolj obširno elektrificirano 
pogonsko paleto v segmentu kompaktnih SUV-jev, saj 
bo Tucson poleg tradicionalnih motorjev z notranjim 
zgorevanjem na voljo tudi kot hibrid in priključni hibrid, 
nudil pa bo še 48-voltno blago hibridno tehnologijo.

Tekst: Rok Tomlje
Foto: ISC

Ne zgolj prenovljeni, temveč povsem novi 
Tucson se ponaša z radikalno spremenjeno 
prednjo masko, ki vključuje skrite žaromete. 
V celoti je Tucson postal tako daljši kot širši 

od prejšnjih generacij, z daljšim pokrovom motorja in 
s krajšimi previsi. Kot je trenutno modno, so se tudi v 
Hyundaijevem oblikovnem studiu polastili oglatih linij in 
napetih atletskih oblik.
Najbolje prodajani SUV-ja proizvajalca tudi v interierju 
prinaša številne novosti; sklop analognih števcev je, vsaj 
v najbolje opremljeni izvedenki, zamenjal velik digitalni 

Sklop analognih števcev 
je zamenjal velik digitalni 

prikazovalnik, mesto osrednje 
konzole pa okupira velikanski, 

na dotik občutljivi ekran.



NOVOSTI Lamborghini Essenza           SCV12

ROJEN ZA
Multimilijonarji so dobili novo igračko za 
borbo na dirkališču, kajti luč sveta je ugledal 
Lamborghini, ki je tako ekstremen, da nikakor ni 
mogel dobiti dovoljenja za vožnjo po običajnih 
cestah. Glede na to, da so ga zasnovali v športni 
diviziji Squadra Corse, kaj drugega niti ni bilo za 
pričakovati.
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BORBO



strašljivo krilo skrbi za izpopolnjeno aerodinamično učinkovitost.

Essenza SCV12 uporablja najbolj zmogljiv v12 Lamborghinija.

Bolid PONOSNO RAZKAZUJE EMBLEME PARTNERJEV.
34  Avto+šport

Skrajen kokpit po besedah 
ustvarjalcev predstavlja 

najboljši kompromis med 
funkcionalnostjo in dizajnom.

Pri Lamborghiniju so že v 
začetku leta napovedali nov 
edinstven produkt s tem, ko so 
na svoj kanal YouTube lansirali 

visokooktanski video njegovega prvega 
prižiga. Glede na to, da atmosferska 
mojstrovina, ki poganja to omejeno 
izdajo, iz 6,5-litrske prostornine razvija 
neverjetnih 830 konjskih moči, si lahko 
predstavljate, da je šlo za brutalno 
simfonijo, zaradi katere je svet z 
navdušenjem pričakoval prve uradne 
fotografije italijanskega bolida. In sedaj 
lahko zatrdimo, da v oddelku Squadra 
Corse definitivno niso razočarali.
Dirkač, ki so ga krstili za Essenza SCV12, je 

direkten potomec vročekrvnih legend, kot sta Miura Jota 
in Diablo GTR, in si je zato prislužil čast uporabe najbolj 
zmogljivega dvanajstvaljnika izpod rok Lamborghinija 
kot tudi mnogokaterih aerodinamičnih in tehničnih  
rešitev, zasnovanih za ultimativno izkušnjo na dirkaški 
pisti; svojo dominacijo bo namreč lahko izkazoval le tam, 
saj je ostal brez cestnega dovoljenja. 
Brez omejitev, ki jih prinaša homologacija, so pri 
Lamborghiniju lahko ustvarili superavtomobil, ki uteleša 
njihovo strast do motošporta. Delo so pričeli z novo 
generacijo karbonskega monokoka, ki je omogočil 
zavidljivo razmerje med močjo in težo – 1,66 kg/KM. 
Pošastno pogonsko enoto so nato sparili s 6-stopenjskim 
sekvenčnim menjalnikom, ki moč pošilja na zadnji 
kolesni par. Ta je obut v Pirellijeve športne pnevmatike, 
nameščene na 20-palčna magnezijeva platišča z 

Brembovimi zavornimi diski. 
Finalne naloge je realizirala oblikovalska ekipa, ki je 
poskrbela, da bomo 40 ekskluzivnih enot brez težav 
ločili od »običajnih« bratov. Unikatna oblačilca pa ne 
poskrbijo samo za izredno impozantno podobo, temveč 
tudi za izpopolnjeno aerodinamično učinkovitost – 
strašljivo krilo, prednji splitter in strešne reže za zajem 
zraka ustvarjajo celo več podtlaka kot Lambotov dirkalnik 
v prvenstvu GT3. Zeleno-črna zasnova z značilno 
šesterokotno geometrijo in z elementi v obliki črke Y 
ponosno razkazuje embleme dolgoletnih partnerjev 
športne divizije Squadra Corse, medtem ko ravno tako 
skrajen kokpit po besedah ustvarjalcev predstavlja 
najboljši kompromis med funkcionalnostjo in dizajnom.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Legendarni žrebec Mustang je zaživel v hudobni 
preobleki Mach 1; gre za obuditev ene največjih 

ikon ameriškega proizvajalca, ki je s svojim 
napadalnim stilom, z izpopolnjeno aerodinamiko 

in z odlično vodljivostjo, navduševala že pred 
petdesetimi leti.
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Šefi italijanskega koncerna Fiat Chrysler Automobile – predsednik 
FCA Mike Manley, predsednik holdinga John Elkann in predsednik 
Maseratija Harald Wester, so z velikim pompom v Modeni, v srcu 
avtomobilske Italije, predstavili novi Maserati MC20.
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NOVOSTI Maserati MC20

POVRATEK
NA 

DIRKALISCA



S 630 konji je 216.000 evrov dragi športnik MC20 Maseratijev najmočnejši serijski 
avtomobil. To je novi paradni avtomobil znamke, ki bo do leta 2023 postavil Maserati 
na mapo sveta poleg konkurenčnih znamk Porsche, Ferrari, Aston Martin Lagonda. 

''
znamko Maserati in vrnitev znamke na steze stare slave. 
Logična je tudi odločitev, da bo MC20 prav tako nastopil 
na dirkalnih stezah.
S 630 konji je 216.000 evrov dragi super športnik MC20 
Maseratijev najmočnejši serijski avtomobil. To je novi 
paradni avtomobil znamke, ki bo do leta 2023 postavil 

Kot smo slišali, bo Maserati igral ključno vlogo v 
segmentu športnih in luksuznih avtomobilov v 
novo ustanovljeni družbi Stellantis, ki jo tvorita 
FCA in PSA in jo bo vodil Carlos Tavares, ki si 

obeta uspeh vodilnega Maseratija v skupini povprečnih 
avtomobilskih znamk, kot sta Fiat in Peugeot. Nasploh pa 

Maserati na mapo sveta poleg konkurenčnih znamk 
Porsche, Ferrari, Aston Martin Lagonda in celo Tesla. 
MC20 je naravna evolucija uspešnega prestižnega 
modela MC12, ki je kraljeval na dirkaških stezah po vsem 
svetu.
Avtomobil bo imel tudi popolnoma električno različico. 

Maserati z novo predstavitvijo obljublja tudi elektrifikacijo 
vseh modelov in popolno prenovo modelov do leta 
2022. Maserati je v zadnjem letu beležil 235 milijonov 
izgube, v prvem tromesečju letošnjega covid leta pa že 
kar 99 milijonov izgube in 54% padec prodaje. Kljub temu 
direktor FCA Mike Manley obljublja močno investiranje v 
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Osnovna različica 
ima sredinsko 

nameščen 
3,0-litrski motor 
V6 s 630 KM in 

730 Nm, ki deluje 
v kombinaciji z 
8-stopenjskim 
menjalnikom z 

dvojno sklopko 
in s pogonom na 

zadnja kolesa. 
Vozilo tehta 

manj kot 1.500 
kg, s čimer je 

doseženo odlično 
razmerje med 
težo in močjo 
2,33 kg/KM. 



oglas s 
bikes
  

platišči, zavornim sistemom s 380 mm diski 
spredaj in 350 mm zadaj (na voljo so tudi diski iz 
ogljikove keramike), digitalno armaturno ploščo, 
10,25-palčnim osrednjim zaslonom ter s petimi 
režimi vožnje (Wet, GT, Sport, Corsa in ESC off ).

Tekst: Matjaž Tomlje
Foto: ISC
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Osnovna različica ima sredinsko 
nameščen 3,0-litrski twin-turbo 
motor V6 s 630 KM in 730 Nm, ki 
deluje v kombinaciji z 8-stopenjskim 
menjalnikom z dvojno sklopko in s 
pogonom na zadnja kolesa. Vozilo tehta 
manj kot 1.500 kilogramov (podvozje 
je iz ogljikovih vlaken), s čimer je 
doseženo odlično razmerje med težo 
in močjo 2,33 kg/KM. Pospešek od 0 do 
100 km/h traja manj kot 2,9 sekunde, 
hitrost 200 km/h je dosežena v manj 
kot 8,8 sekunde, pospeševanje pa se 
nadaljuje vse do 325 km/h. MC20 se 
pohvali z nastavljivim vzmetenjem, 
LSD diferencialom, 20-palčnimi 

MC20 JE 
NARAVNA 
EVOLUCIJA 
USPEŠNEGA 

MODELA MC12, 
KI JE KRALJEVAL 
NA DIRKAŠKIH 

STEZAH PO 
VSEM SVETU.

ZLOŽLJIVO 
ELEKTRIČNO 
KOLO
S-BIKES Smart 01
za 999 EUR

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

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

Rolls-Royce v 
zgodovini se je 
reinkarniral. 

»Duh« je postal 
tudi najbolj 
tehnološko 

dovršen 
avtomobil 

ekstravagantne 
znamke, ki 

pa filozofijo 
prvovrstnosti 

prikazuje 
na izredno 

minimalističen 
način.

NOVOSTI Rolls-Royce Ghost

MANJ
JE VEČ
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POSEBEN DETAJL PREDSTAVLJA ILUMINIRANA ARMATURNA PLOŠČA, 
PRI KATERI 152 LED-IC SLIKOVITO TVORI IME MODELA, KI GA OBDAJA 

850 ZVEZD. zanimivo INOVACIJO so RAZVIJALI več kot DVE LETI.

44  Avto+šport

Leta 2009 so pri Rolls-Royceu naznanili 
novega člana svojega prodajnega 
portfelja, ki bi igral povsem drugačno 
vlogo kot zastavonoša Phantom. Produkt 

je bil blizu novi skupini kupcev, ki je cenila 
znamkino iskanje perfekcije v smislu dizajna, 
inženirstva in ročne izdelave, toda je iskala malce 
bolj zadržan izraz Rolls-Roycea. Ghost je tako 

dokazal, da avtomobili s slovitim ornamentom na 
pokrovu motorja ponujajo več kot zgolj izkušnjo 
biti potnik na zadnjih sedežih, ki nima nikakršnega 
stika z volanom. In ta ideja se je izkazala kot 
zmagovalna, saj se je Ghost tekom svojih deset 
let obstoja uveljavil kot najbolj uspešen model v 
znamkini več kot stoletje dolgi zgodovini.

Za vse stranke z globokimi žepi, ki ne želijo, da jih 
okoli prevaža šofer v uniformi, je sedaj zaživel njegov 
naslednik, pri snovanju katerega so oblikovalci ubrali 
drugačen pristop. Po smernicah dolgoletnih kupcev, 
ki svoj uspeh ne želijo razglašati na veliko, so zarisali 
izčiščeno in nevsiljivo formo, ki zavrača okraske. Pravijo, 
da je manj več, kar pa ne pomeni, da niso implementirali 
nikakršnih ekstravagantnih detajlov, kot je na primer 
iluminirana armaturna plošča. Ta je dobesedno svetla 
točka interierja, saj 152 LED-ic slikovito tvori ime modela, 

ki ga obdaja 850 zvezd. Inovacijo, zasnovano izključno 
za dotični produkt, so pri luksuznem proizvajalcu razvijali 
kar dve leti in vložili preko deset tisoč delovnih ur.
Zagotovo nam ni treba izgubljati besed o razkošju 
kabine, ki je še posebej spektakularna pri podaljšani 
različici, moramo pa zato izpostaviti, da so naredili velik 
korak naprej na področju arhitekture Ghosta. Medtem ko 
si je predhodnik konstrukcijo delil z BMW-jevo sedmico, 
so se tokrat odločili, da si prestižni potovalnik zasluži biti 
resnični Rolls-Royce, zato je prejel ogrodje svojih bratov, 
paradnega konja Phantoma in brezkompromisnega 
SUV-ja Cullinana. Rigidna aluminijasta platforma je 
omogočila implementacijo štirikolesnega pogona, s 
čimer so odklenili drugačen karakter Ghosta. Tega so 
še stopnjevali z vgradnjo kompleksnega vzmetenja, ki 
znatno poveča agilnost in dinamičnost nove generacije 
prodajnega asa.
Takšen vrhunski avtomobil si kakopak zasluži vgradnjo 
mogočnega dvanajstvaljnika, ki razpolaga z več kot 
500 konjskimi močmi. V kombinaciji z 8-stopenjskim 
samodejnim menjalnikom se tako 2,5 tone težka limuzina 
iz mirovanja do 96 km/h premakne v 4,6 sekunde.

Kljub temu da gre za najmanj vpadljiv model iz 
Goodwooda, bodo zanj Britanci pod okriljem koncerna 
BMW zahtevali vsaj 300 tisočakov. Če pa si bodo ultra 
bogati klienti omislili še takšne in drugačne dodatke, 
se bodo lahko prijateljem pohvalili, da je njihov Ghost 
vreden kar pol milijona evrov.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Za stranke, ki svoj uspeh ne 
želijo razglašati na veliko, so 

zarisali izčiščeno in nevsiljivo 
formo, ki zavrača okraske. 
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Se sprašujete, kdo bo posegel po takšnem avtomobilu, kdo so njegovi kupci? 
Verjetno nekdo, ki ceni športen izgled in nastopajočo podobo pod bavarskim 

logotipom, se rad pelje hitro, a nima dirkaškega predznanja, da bi
 samozavestno krotil pravega M-a z zadnjim pogonom.

Avto+šport  49  48  Avto+šport

BMW M235i xDrive Gran Coupé

TESTI NI ZA
PRAVE 

PURISTE



Nekoliko kontroverzen je malce dvignjen, 
nabuhel zadek z integriranim spojlerčkom 
in s črno letvijo vzdolž prtljažnika 
direktno nad lučema, sprednji del pa daje 

občutek, kot da bo avtomobil vsak čas »padel na 
nos«. Kot celota tako serija 2 z dodatnim parom vrat 
zopet deli mnenja. Nekaterim je všeč, spet drugi se 
nikakor ne morejo sprijazniti z nekoliko nenavadno 
obliko, predvsem zadek je tisti, ki izstopa. Spredaj je 
tipični BMW, zaenkrat še s klasičnimi ledvičkami z 
diamantnim vzorcem. A če pustimo na strani osebno 
mnenje, je dejstvo, da v takšni, strupeno modri barvi z 
dodatki paketa M, ki obarvajo obrobo maske v sivino, 
kakor tudi ohišja ogledal in zračne reže na prednjem 

odbijaču, izgleda kar divje, vsekakor izstopa iz povprečja.
Sestoji na enaki osnovi, torej na platformi družinskega 
»enoprostorca« dvojke Active Tourer in nove serije 1, a 
njihove vozne karakteristike se seveda razlikujejo kot noč 
in dan. Gran Coupéju so prilagodili vzmeti in nastavitve 
podvozja, nenazadnje so tudi konkretno znižali težišče, 
zato se pelje tipično BMW-jevsko. Še bolj dinamičen 
in zabaven za vožnjo bi bil, če bi bil pogon speljan 
zgolj na zadnji kolesni par. Štirikolesni pogon namreč 
avtomobilu vzame nekaj tiste igrivosti, ki bi jo sicer 306 

50  Avto+šport

Serija 2 z dodatnim parom vrat v 
strupeno modri barvi z elementi 
paketa M izgleda kar divje in 
vsekakor izstopa iz povprečja.

V športnem duhu sta vzglavnika 
direktno integrirana v sama 

sedeža. 
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konjev pod oznako M235i na 
zadnjih kolesih redno dostavljalo. 
Sicer je v primeru, da avtomobil 
ni opremljen s štirikolesnim 
pogonom, ta v osnovi speljan na 
prednji kolesi.
Da ne gre za pravega M-a ob 
oznakah M35i in M40i, smo že 
večkrat predebatirali, a so vseeno 
do sedaj v nosu avtomobilov 
s takšnimi oznakami hrumeli 
6-valjni motorji s tremi litri 
prostornine, katerih vožnja je bila 
vedno nekaj posebnega. Motor 
si preprosto prepoznal že po 
zvoku in samem navoru, ki je bil 
praktično na voljo nemudoma, 
kadarkoli, ko si močneje pohodil 
stopalko za plin. Sedaj so se 
zadeve spremenile in oznaka 
M235i v primeru dvojke Gran 
Coupé pomeni, da se je v nosu 
vrtel štirivaljni turbo bencinar z 
zgolj dvema litroma prostornine, 
mašina 2.0 po domače, ki ob 
pomoči dveh turbin iz sebe 
iztisne konkretnih 306 konjskih 
moči. Sliši se veliko, tudi je 
in tudi avtomobil je hiter, a 
vseeno mu manjka nekaj tistega 
divjega navora in poskočnosti v 
nizkih vrtljajih. S polnimi pljuči 
motor zadiha in začne silovito 



motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.998 ccm
225 kW (306 KM) 
450 Nm pri 1.750 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
4,8 s (0-100 km/h)
250 km/h

11,0 l/100 km
172 g/km
4.526 / 1.800 / 1.420 mm
1.645 kg
50 l
430 l
69.258 EUR

oglas
BOSS

informativni izračun mesečnega obroka: 779,21 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

Tehnični podatki

pospeševati šele, ko butneta poleg še obe turbini, kar se 
zgodi pri okoli 5.000 vrtljajih na minuto. Tudi predvidljiv je 
zelo, štirikolesni pogon v tem primeru služi še kot dodatno 
varnostno varovalo.
Niti ni tako neudoben, ko je cesta gladka in lepa. Na 
neravninah in že dodelanih, luknjastih cestah pa se pokažejo 
njegovi športni geni, ki imajo z udobjem bolj malo skupnega. 
Seveda k voznemu udobju pripomoreta športno-udobna 
sedeža, ki sta v celoti odeta v črno alkantaro z modrimi detajli. 
V športnem duhu sta vzglavnika direktno integrirana v sama 
sedeža. Tudi zadnja klop je oblečena v alkantaro, tam je za 
potnike, kot je za kupe značilno, občutek sedenja-potovanja, 

K voznemu udobju pripomoreta 
športno-udobna sedeža, ki sta v 
celoti odeta v črno alkantaro 
z modrimi detajli. 

športno utesnjen. Prtljažnik s 430 litri ni premajhen, je pa 
prostornina globoka in nizka, tipično limuzinsko.
Ergonomija v kabini je že dodobra poznana iz novejših 
sorodnih BMW-jevih modelov. Digitalne merilnike, osrednji 
ekran najnovejše generacije z možnostjo upravljanja s 
kretnjami, head-up zaslon in še veliko drugih bonbončkov je 
v sebi skrival testni primerek. Dodatkov je bilo za dodatnih 
11 tisočakov, kar na koncu za takšen komplet nanese nič kaj 
skromnih 70 tisočakov. Privoščila si ga bo verjetno kakšna 
premožna dama, ali pa ga bo za rojstni dan svojemu sinu 
kupil bogati očka.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Nissan Juke 1.0 DIG-T DCT Tekna

TESTI

Včasih je Juke veljal za izobčenca, saj je bil tako rekoč edini mali križanec, 
ki je delil mnenja množic – ali ti je bil všeč ali pa si nad njim vihal nos. 
Tako enostavno je bilo, vmesne poti ni bilo. Juke je sedaj odrasel, ima 
cel kup konkurentov in dosti manj štrli ven iz cestnega povprečja.

NISSANOV
ODKRITI AS

A 
vseeno je tudi z novo generacijo ohranil svoje čokate, 
nabuhle gabarite, ki so veliko bolj elegantno združeni 
v celoto preko bolj ostrih in odrezanih oblikovnih linij. 
Tako zadek nesporno spominja na Micro, medtem ko 

je prednji del nekoliko zadržan s predrugačeno masko z novimi 
LED dnevnimi svetili v dveh nivojih, kromirana obroba maske pa 
se z lučmi lepo povezuje v celoto.
Črni karoseriji dodajte še 19-palčna platišča in kontrastno streho 
v rdeči barvi, pa boste hitro uvideli, da ima novi s starim Jukeom 
skupno zgolj okroglo obliko dnevnih žarometov, vse ostalo bi 
skorajda lahko obelodanili s popolno evolucijo.
Novi Juke je v dolžino zrasel za približno10 centimetrov, ravno 
za toliko ima tudi daljšo medosno razdaljo, kar omogoča večjo 
prostornost na zadnji klopi in kar za 20 % večji prtljažni prostor kot 
predhodnik. Novi tako vase pospravi za 422 litrov prtljage.
Prava mala revolucija se je zgodila v notranjosti, kjer po novem 
prevladuje popolnoma predrugačena ergonomija. Osrednji 
8-palčni ekran je tokrat posajen na vrh armature, ima sicer 
posodobljen operacijski sistem, ki pa je še vedno daleč za 
konkurenco, deluje počasi, tudi sami meniji bi lahko bili do 
uporabnika bolj prijazno in preprosteje nastavljeni.
Armaturka po novem vsebuje okrogle turbinske zračnike, nova so 
stikala za klimatsko napravo, kakor tudi delno digitalni merilniki. 
Nasploh so v kabini uporabili kakovostnejše in mehkejše 
materiale. Novost je še zvočni sistem Bose, ki poleg klasičnih 
šestih zvočnikov vsebuje še dva v voznikovem in sovoznikovem 
vzglavniku, ki pričarata boljšo prostorsko glasbeno izkušnjo, kar 

54  Avto+šport



motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

trivaljni, vrstni, turbobencinski
999 ccm
86 kW (117 KM)
180 Nm pri 4.000 vrt./min.
7-stopenjski samodejni
11,1 s (0-100 km/h)
180 km/h

7,5 l/100 km
110 g/km
4.210 / 1.983 / 1.595 mm
1.333 kg
46 l
422 l
25.810 EUR 

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 291,06 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

smo sicer že videli pri Micri. Juke je bil opremljen tudi z 
malim morjem asistenc, med katerimi naj omenim sistem 
Pro Pilot, ki skrbi za delno avtomatizirano vožnjo. Sistem 
preko tempomata namreč ohranja vozilo med črtami, 
samodejno zavira in v primeru odsotnosti voznikovih rok 
na volanu, po večkratnem opozorilu, vozilo tudi varno 
ustavi.
Popolnoma nov je tudi eden in edini motor v ponudbi, 
gre za litrski trivaljni turbo bencinar, ki razvija 117 KM. 
Serijsko je spojen s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom, 
opcijsko pa je ob doplačilu 1.500 evrov na voljo 
7-stopenjska avtomatika, s kakršno smo se srečali sami. 
Menjalnik na žalost s svojim počasnim delovanjem kar 
dodobra uniči sicer zelo dobro, kompaktno vožnjo. 

Najbolj je moteč predvsem pri speljevanju, kjer vedno 
z zamikom grobo cukne, pa tudi pri višjih hitrostih 
potrebuje predolgo časa, da prestavi v višjo prestavo. To 
se je na koncu poznalo tudi pri porabi, manj kot osem 
litrov na sto namreč nismo mogli izvleči iz litrskega, 
trivaljnega mlinčka.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Novost je zvočni sistem Bose, 
ki vsebuje tudi zvočnika v 

voznikovem in sovoznikovem 
vzglavniku, ki pričarata boljšo 
prostorsko glasbeno izkušnjo.

oglas 
orient
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Ford Puma 1.0 EcoBoost mHEV ST-Line X

TESTI

FORD S PUMO
NAREKUJE 
NOVE
SUV
TRENDE

Ford je po dvajsetih letih ponovno obudil ime Puma. Slednje ne predstavlja več 
majhnega utesnjenega kupeja – nanj po novem sliši mišičast, atraktiven mestni 

križanec, ki temelji na kombilimuzini Fiesti.



motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

trivaljni, vrstni, turbobencinski
999 ccm
114 kW (155 KM)
240 Nm pri 1.750 vrt./min.
6-stopenjski ročni
9,0 s (0-100 km/h)
205 km/h

7,2 l/100 km
130 g/km
4.186 / 1.805 / 1.537 mm
1.280 kg
42 l
456 l
32.380 EUR 

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 364,91 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

morda pogrešal nekoliko več grafične prilagodljivosti. 
Lepo bi bilo videti tudi kakšno oblikovno posebnost 
v kabini, ki bi bila rezervirana samo za Pumo, saj je 
praktično identična zasnova notranjosti v več različnih 
modelih zelo monotona. A to je na žalost praksa vseh 
avtomobilskih znamk.
Notranjost je bila odeta v črnino, na sedežih najdemo 
delno usnje in alkantaro v kombinaciji z rdečimi šivi, ki 
niso prisotni samo na sedežih, temveč tudi na volanu, 
ob prestavni ročici, na ročni zavori in na oblogah 
vratnih panelov. Sicer so v kabini uporabljeni mehki in 
kakovostni materiali, najdemo tudi kar nekaj dodatkov v 
imitaciji karbona.
Za konec morda še nekaj o najbolj presenetljivem delu 
avtomobila, in to je prtljažnik. Najprej naj omenim, da se 
odpira elektronsko, pravzaprav z brco pod odbijačem, kar 
je za ta segment redkost. Prtljažnik je s 465 litri prostoren, 
prava domiselnost se skriva v njegovem dnu, kjer je 
Ford umestil veliko luknjo oziroma uporabni predal z 80 
litri prostornine. Obložen je z gumo in na dnu ima tudi 
čep za preprosto čiščenje. Kaj boste prevažali v njem, je 
odvisno le od vaše domišljije.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Oblika Pume je kompaktna in 
dinamična, njena podoba 
je široka in mišičasta in 
pravzaprav s Fiesto nima 

prav nič skupnega. Spredaj izstopa visoko 
dvignjen motorni pokrov, nad katerim so 
nameščeni izbuljeni žarometi z razgibano 
LED grafiko, oblikovno pa dejansko 
spominjajo na žaromete iz prvotne Pume. 
Stranska linija in zadek delujeta razigrano, 
vse skupaj seveda izgleda toliko bolje s 
paketom ST-Line X, ki je krasil testno Pumo. 
Slednji tako prispeva velika, 18-palčna 
platišča, zatemnjena stekla s črno obrobo, 
pa povsem črno masko spredaj in napis 
Puma na zadku v črni barvi, ki se lepo zlije 
z modro barvo karoserije. Na račun paketa 
opreme so v barvi karoserije tudi obrobe 
blatnikov, zato avtomobil deluje še bolj 
atraktivno.
Ko smo že pri opremi, skupaj je imela Puma 
za kar dobrih 5 tisočakov dodatkov, od tega 
je na primer treba odšteti tisočaka za veliko 
panoramsko strešno okno, 1.400 evrov za 
asistenčni paket, 680 evrov za zimski paket 
in skoraj tisočaka za polne LED žaromete.
Puma je sicer na voljo z dvema motorjema, 
z 1,5-litrskim dizlom in z litrskim turbo 
trivaljnikom, z 92 ali s 114 kW. Mi smo 
preizkusili že večkrat preverjeni trivaljni 
turbo bencinar, ki v svoji najzmogljivejši 
različici razvija 155 konjskih moči.
Motorju pomaga še blaga 48-voltna 
hibridizacija, zaradi česar je sama vožnja še 
bolj uglajena, prav tako delovanje start/stop 
sistema. V praksi to pomeni, da se motor 
izklopi, še preden avtomobil popolnoma 
ustavimo, ob ponovnem speljevanju pa se 
povsem neslišno in uglajeno prižge nazaj. 
Seveda blaga hibridna tehnologija s tem 
pripomore tudi k manjši porabi goriva, saj 
motorju pomaga z navorom, ob popustitvi 
stopalke za plin pa voznik polni baterijo, kar 
se občuti kot blag pojemek.
Kot je že značilno tako rekoč za vse 

Notranjost je bila 
odeta v črnino, 

na sedežih 
najdemo delno 

usnje in alkantaro 
v kombinaciji z 

rdečimi šivi, ki niso 
prisotni samo na 
sedežih, temveč 

tudi na volanu, ob 
prestavni ročici, na 

ročni zavori in na 
oblogah vratnih 

panelov. 
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Fordove modele, da se peljejo zelo dobro, ni nič drugače 
z novo Pumo, ki temelji na Fiestini družini. V primerjavi s 
sestrskimi modeli se v zavojih malce več nagiba, kar je 
tipično za avtomobil z višjo oddaljenostjo od tal. Je pa 
med konkurenti brez primere vsekakor najbolj športna in 
dinamična, igriva, če želite. Nima pa v ponudbi, kot je za 
manjše mestne križance značilno, štirikolesnega pogona. 
Na žalost si tudi ni mogoče omisliti samodejnega 
menjalnika, vsaj zaenkrat ne.
V kabini je sicer vse identično kot pri Fiesti, z izjemo 
popolnoma digitaliziranih merilnikov, pri katerih sem 
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Hyundai i10 1.25 DOHC AMT Premium

TESTI
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i10 JE
DOKTORIRAL

i10 je Hyundaijev najmanjši predstavnik, ki se za prevlado v sicer dokaj 
zapostavljenem segmentu bori z avtomobili tipa Twingo, Rio, Up! in s podobnimi, a 
ima ves potencial, da postane prva violina najmanjšega avtomobilskega segmenta.



oglas
hoof
cider

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, bencinski
1.197 ccm
62 kW (84 KM)
118 Nm pri 4.200 vrt./min.
5-stopenjski robotiziran
15,8 s (0-100 km/h)
171 km/h

6,8 l/100 km
111 g/km
3.670 / 1.680 / 1.480 mm
1.081 kg
36 l
252 l
15.140 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 170,91 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

V 
primerjavi z modeli 
prejšnje generacije, je 
i10 tako rekoč doktoriral. 
Če prejšnjega v poplavi 

pleha na cesti niti opazili niste, boste 
novega zagotovo, še posebej, če 
bo lepo skombiniran v dvobarvni 
kombinaciji, kot je bil naš testni. 
Kontrastna streha v rdeči barvi se 
odlično poda beli karoseriji, za piko 
na i pa so tu v črnino odeti stebrički 
in stranska ogledala.
i10 najbolj izstopa iz frontalnega 
kota, saj se čez celotno širino 
majhnega avtomobilčka razteza 
velikanska rešetasta maska, ki daje 
mesto tudi dvema okroglima LED 
dnevnima žarometoma, ki ju krasi 
kontrastna rdeča obroba. Od spredaj 
tako i10 izgleda sila atraktivno, 
zatemnjena stekla in delno črna lita 
platišča mu dajejo še bolj športen 
izgled.
Ergononija v kabini je dosti bolj 

umirjena, veliko je sicer trde plastike, 
a je kljub temu dobro sestavljena. 
Notranjost je zaradi dvobarvnih 
sedežev bolj svetla in optično 
prostornejša, v vsakem primeru pa 
bodo odrasli na zadnji klopi težje 
potovali. Za malčka ima i10 vso 
mogočo opremo in še veliko več, 
od vseh hišnih varnostnih sistemov, 
do kamere na zadku, navigacije, 
parkirnih senzorjev, celo do sistema, 
ki opozarja da se vozilo pred nami 
premika, v primeru, če sami ne 
reagiramo.
Tudi v kabini prepoznamo vzorec 
rešeta iz zunanje maske, ki krasi vratne 
panele in ogrodje 5-stopenjskega 
samodejnega menjalnika. Ta 
je na žalost največja hiba tega 
avtomobila. Njegovo prestavljanje 
je namreč zelo počasno, neodločno 
in pretirano cukajoče, kar je mogoče 
omiliti s tem, da vsakič, preden 
slutimo, da bo avtomobil prestavil, 

nekoliko popustimo plin. Avtomobilček 
seveda ni namenjen priganjanju, borih 
84 konjičkov se bo najbolje počutilo 
v mestnem vrvežu, medtem ko je za 
avtocestne hitrosti hitro premalo konjev 
in premalo možgančkov v menjalniku.
Zato bi v tem primeru priporočal izbiro 
ročnega menjalnika. Vseeno je velik 
plus, da malček, kot je i10, sploh ima v 
ponudbi samodejni menjalnik, saj to za 
ta segment vozil ni značilno oziroma je 
prava redkost. Doplačilo zanj znaša 700 
evrov. Za takšen komplet, kot je testni, 
boste morali pripraviti15 tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Kontrastna streha v rdeči barvi se 
odlično poda beli karoseriji, za 

piko na i pa so tu še v črnino odeti 
stebrički in stranska ogledala.

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA:  

PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!

 @hoopandhoof  @hoop_and_hoof www.hoopandhoof.com
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Navtična sfera je naposled dočakala novo mojstrovino izpod rok Rive; gre za športni 
flybridge 88’ Folgore, ki je s svojim briljantnim futurističnim stilom zagotovo 
produkt, ustvarjen za osvajanje src.

NAZAJ V
PRIHODNOST

NAVTIKA Riva 88' Folgore 



Legendarna znamka Riva se lahko pohvali z 
nečem izjemnim: da ji uspeva bolje kot komurkoli 
svojo oblikovno vizijo, ki je perfektna fuzija tega, 
kar je bilo in tega, kar prihaja, implementirati 

na plovila še tako različnih form in velikosti. Prodajna 
paleta, ki obsega vse od 8-metrskih dnevnih kruzerjev 
do 90-metrskih superjaht, je sedaj postala bogatejša 
za poseben nišni produkt – športni flybridge, ki ga z 
brati povezuje zavezanost navdušujoči zmogljivosti in 

ekskluzivnemu slogu.
Kot vse najnovejše Rive, so tudi novinko zarisali v studiu 
Officina Italiana Design, kjer so se odločili, da je čas za 
novo ero dizajna plovil. 27-metrska Folgore sicer izkazuje 
harmonično vez med preteklostjo in prihodnostjo, s 
tem, ko združuje inovativne materiale s karbonom na 
čelu z bolj tradicionalnimi poudarki, kot so dekorativni 
vložki mahagonija in jekla. Toda sam zunanji dizajn je 
precej futurističen, njena lepota je skoraj znanstveno-

vsaj štiri osebe. Celoten prednji del je mogoče prekriti s 
tendo in tako zaščititi pred sončnimi žarki.
Če se vrnemo nazaj na krmo, tam najdemo hladilnik, 
ledomat ter bar s pultom in z umivalnikom – torej vse, 
kar potrebujemo za uživanje v osvežilnem koktajlu. Če 
želijo gostje tega srkati z najvišje točke jahte, se morajo 
povzpeti po le nekaj stopnicah. Pri Rivi so poskrbeli, da 
tudi flybridge navdušuje s prostornostjo in številnimi 

fantastična, kar bo morda malce presenetilo starejše 
privržence znamke. A ne moremo zanikati, da se 
drugačen koncept ponaša z nekakšno magnetično 
privlačnostjo, ki gleda daleč v bodočnost.
Kreativna ekipa je imela pred seboj težko nalogo, 
saj so morali zasnovati potomca družine sportfly, ki 
že dolgo beleži odlične prodajne uspehe. In če so s 
senzacionalnima modeloma 88’ Domino Super in 76’ 
Perseo dokazali, da so koncept športne flybridge jahte 

telesca. Rahlo ukrivljeno vetrobransko steklo skupaj 
s stekleno streho v nadgradnji, ki se inovativno odpira 
proti krmi in premcu, zaključuje aerodinamični profil 
jahte. Svojevrsten estetski efekt doprinesejo še detajli 
mahagonija, jekla in karbona, ki skupaj predstavljajo 
sofisticiran modernizem.
Ker ni v ospredju le lep izgled, temveč tudi uporabna 
funkcionalnost, so plovilu namenili povsem preoblikovan 

idejami za sprostitev. Poleg zajetne površine za sončenje 
so umestili kar tri sedežne garniture, vse odete v belo 
usnje. Pilotna postaja z dvema 16-palčnima, na dotik 
občutljivima zaslonoma medtem predstavlja tehnološki 
vrhunec jahte, kar pa ne pomeni, da ni tudi vizualno 
dovršena.
Kombinaciji stila, tehnologije in ergonomije sledi interier, 
ki se na glavni palubi deli na tri cone – lounge, jedilnico 

s svojim značilnim podpisom zadeli v nulo, so sedaj šli 
še dlje, kajti novi 88’ Folgore je eden njihovih najlepših 
modelov vseh časov.
Projekt so pričeli z izbiro naprednih kompozitnih 
materialov, ki bi z nizko težo omogočali hvale vredno 
učinkovitost in zmogljivost. Pri risalni tabli je oblikovalce 
navdihnil luksuzni športni cruiser Dolceriva, ki je večjemu 
bratu Folgore posodil dizajn črnih zastekljenih oken, ki 
tečejo vzdolž trupa in krasno sovpadajo s srebrno barvo 

koncept krme z velikimi vrati, ki se lahko odpirajo 
vzporedno z vodno linijo, s čimer se pridobi 6 kvadratnih 
metrov veliko površino za lažji vstop v vodo, ali pa se 
potopijo za splavitev tenderja in jet skija.
Od tam dva seta stopnic iz tika vodita do lesene mize, ki jo 
obkroža velikanska usnjena zofa v obliki črke U. Podobna 
postavitev se nahaja tudi na premcu, ki ga dopolnjuje 
res radodarna blazina, na katero se bodo lahko zleknile 

Na premcu velikosti 23 m2 
se nahaja lesena miza, ki jo 
obkroža velikanska usnjena 
zofa v obliki črke U. 

K počitku vabi res 
radodarna bela blazina, 
na katero se bodo lahko 
zleknile vsaj štiri osebe. 

Pri Rivi so poskrbeli, da 
tudi flybridge navdušuje s 
prostornostjo in številnimi 

idejami za sprostitev.
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in kokpit. Ogromne steklene površine v odprt prostor 
višine dveh metrov spuščajo prijetno naravno svetlobo 
in zagotavljajo neokrnjen pogled na obzorje. Če bi kdo 
namesto občudovanja sončnega zahoda raje gledal 
poročila, so namestili 55-palčno televizijo, ki je lično 
skrita v omarici iz palisandra nasproti zofe.
Skrbno izbrana mešanica lesa, usnja, marmorja, jekla in 
stekla prav tako označuje dekor na spodnji palubi, kjer 
štiri kabine z lastnimi kopalnicami ponujajo udobje brez 

primere. Glavna suita, ki je pozicionirana v srčiki jahte, 
deluje skorajda kot prestižno stanovanje; nudi namreč 
vse, kar bi si premožni lastnik lahko želel in potreboval.
Da bo krasotica 88’ Folgere očarala še s svojimi 
zmožnostmi rezanja valov, so jo opremili z dvojcem 
motorjev MTU, ki s 2.638 konjskimi močmi omogočata 
doseg impresivne hitrosti 39 vozlov.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

bigg-r.com
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Za nami je dirka vseh dirk, 24 ur Le Mansa, najzahtevnejša dirkaška preizkušnja 
na svetu, ki gledalcem v 24 urah postreže z več kot 5.000 prevoženimi kilometri s 
povprečno hitrostjo nad 200 kilometrov na uro. Že 88. izvedba dirke 24 ur Le Mansa 

se je letos namesto julija zaradi epidemije odvila v septembru. Po lanskoletni zmagi 
je pričakovano slavila Toyota z dirkači Sebastienom Buemijem, Kazukijem Nakajimo 
in Brendonom Hartleyjem, ki sta že tretjič v karieri stopila na najvišjo stopničko, 
za Hartleyja pa je to druga zmaga.

šport WEC

TOYOTA
DO NOVE
ZMAGE

24 ur Le Mansa
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Po lanskoletni 
zmagi je 

pričakovano 
slavila Toyota, 
kateri je uspel 

hat-trick.
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Toyota je spet nastopila z dvema dodobra 
izpopolnjenima in dodelanima dirkalnikoma 
TS050 Hybrid, ki sta bila opešana konjskih 
moči zaradi restrikcij organizatorjev, ki so si 

želeli, da bi se v boj za zmago umešal edini konkurent v 
razredu LMP1, švicarski Rebellion R 13, ki v bistvu ni nič 
drugega kot francoska Oreca z angleškim motorjem in 
menjalnikom. Za resne poznavalce dirkaškega športa je 
to zaton te velike dirke, saj na dirki ni prave konkurence 

avtomobilskih velesil in vsi navdušenci pričakujejo nov 
razred Hyper, ki bo postregel s pravimi stroji velikih 
imen avtomobilskega sveta in Le Mansa, kot so Bentley, 
Peugeot in Aston Martin. Še posebno je za poudariti 
Aston Martin, ki je z novim lastnikom Strulovitchem, 
po rodu ruskim Židom, zagotovo garancija, da bo 
Aston Martin postavil na zelo pomembno stopnico 
v avtomobilski industriji in svetovnem motošportu. 
Razred Hyper bodo ekskluzivni dirkalniki s 560-konjskim 

bencinskim motorjem in z dodatkom elektrike, ki bo 
avtomobilom dala krila.
Toyota je seveda pričakovala dvojno zmago, a kot 
po navadi na Le Mansu ne štejejo pričakovanja in 
predvidevanja, saj je steza La Sarthe od nekdaj znana 
po tem, da največji favoriti obstanejo ob progi. Toyotin 
dirkalnik št. 7 s posadko Kamui Kobajaši/Mike Conway/
Jose-Maria Lopez je moral v bokse za menjavo 
turbopolnilnika in izpušnega kolektorja. Popravilo je 

trajalo 30 minut, tako da so si nabrali en usodni krog 
zaostanka, ki jih je postavil na nezahvalno tretje mesto. 
Pri Rebellionu so zasedli drugo in četrto mesto. Posadka 
Senna/Nato/Menzes je celo odpeljala najhitrejši krog na 
dirki s časom treh minut, 19 sekund in 264 tisočink.
V razredu LMP2 je slavila ekipa United Autosports, 
ki je nastopila z dirkalnikom Oreca. Njihova posadka 
Filipe Albuquerque/Phil Hanson/Paul di Resta pa si ni 
pripeljala le prve zmage na tej dirki, dejansko so prvič 

britansko moštvo Jota je zasedlo drugo mesto v razredu LMP2.

Goodyear se je po več kot desetletju vrnil na 
24 ur Le Mansa. Proizvajalec pnevmatik je na 

francoski vzdržljivostni klasiki lovil svojo 15. 
zmagovalno lovoriko z ekipami Jota Sport, 

Jackie Chan DC Racing, Algarve Pro Racing, 
G-Drive Racing by Algarve in Panis Racing.



na najvišjo stopničko stopili kar vsi trije dirkači, ampak so si s 
tem zagotovili tudi naslov prvakov v LMP2 vztrajnostnega 
svetovnega prvenstva.
Goodyear se je po več kot desetletju vrnil na 24 ur Le 
Mansa. Proizvajalec pnevmatik, ki se med drugim ponaša 
tudi z rekordnim številom zmag v Formuli 1, je na francoski 
vzdržljivostni klasiki lovil svojo 15. zmagovalno lovoriko z 
ekipami Jota Sport, Jackie Chan DC Racing, Algarve Pro Racing, 
G-Drive Racing by Algarve in Panis Racing. Na žalost jim tokrat 
ni uspelo, saj je moštvo Jota s piloti Davidson, Felix da Costa, 
Gonzales zasedlo drugo mesto v razredu LMP2. Goodyear je 
s svojo strastjo, z zmogljivostjo in z inovativnostjo v Le Mansu 
nanizal številne uspehe, leta 1965 je slavil prvo zmago, do 
leta 1997 pa osvojil skupaj kar štirinajst najvišjih stopničk. Še 
posebej odmevna je bila legendarna zmaga Forda leta 1966, 
ki smo jo pred časom lahko spremljali tudi na filmskih platnih. 
Goodyear obljublja drugo leto še večji angažma na sloviti dirki 
in pričakujemo nove uspehe.
V razredu GTE Pro sta se za zmago pomerila Aston Martin in 
Ferrari, pri čemer so imeli Angleži več sreče in tudi hitrosti, saj so 
bili na dirki tako rekoč hitrejši kot na kvalifikacijah in so s svojimi 
Vantagi AMR bili več kot dostojna konkurenca Ferrarijevim 
488 GTE Evo. Porsche pa se ni mogel s svojimi 911 RSR-19 niti 
približati omenjenima znamkama. Tako je v GTE Pro slavila 
posadka Aston Martina Martin/Lyinn/Ticknell, v GTE Am pa so 
bili za isto znamko uspešni Yoluc/Eastwood/Adam.
Letošnji Le Mans, brez gledalcev in v oslabljeni konkurenci, je 
mimo in ljubitelji in navijači že z navdušenjem pričakujemo 89. 
izvedbo slovite dirke!

Tekst: Matjaž Tomlje
Foto: ISC
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Francoz Pierre 
Gasly (AlphaTauri) je 
zmagovalec letošnje 

dirke za Veliko nagrado 
Italije. Neverjeten 

razplet dirke v 
Ferrarijevem svetišču 

sta dopolnila Carlos 
Sainz (McLaren) z 

drugim mestom in Lance 
Stroll (Racing Point) na 

tretjem mestu.

KRST N A
ZM AGA

GAS LYJA

VN Italije

šport Formula 1
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Dirko je iz prvega štartnega mesta najbolje 
začel vodilni v prvenstvu Lewis Hamilton. 
Katastrofalno sta štartala Valtteri Bottas iz 
drugega štartnega mesta in Max Verstappen 

iz petega, ki sta tako že v prvem krogu padla na 
šesto oziroma osmo mesto. Tako sta se za vodilnim 
Hamiltonom znašla oba dirkača McLarna, Sainz in 
Norris. Dirkač Mercedesa je narekoval močan tempo 
in se oddaljeval od obeh McLarnov. Prednost je bila 
že dobrih deset sekund, bližali so se postanki v boksih, 
a prišlo je do odstopa Kevina Magnussena. Njegov 
dirkalnik je obstal ravno pred uvozom v bokse in vodstvo 
dirke se je odločilo, da na stezo pokliče varnostni avto. 
Lewis Hamilton je takoj zapeljal v bokse, od vseh 
ostalih dirkačev mu je sledil le Antonio Giovinazzi. To je 
pomenilo le eno, in sicer, da je prišlo do hude napake 
Mercedesovega komandnega pulta ali Hamiltona 
samega. Boksi so bili v tistem trenutku zaprti, na kar so 
opozarjale svetleče table. Britanec in Italijan sta jih očitno 
spregledala, njuni ekipi pa ju nista opozorili na situacijo. 
Tako Hamilton kot Giovinazzi sta kasneje dobila kazen 
10-sekundnega postanka v boksih, dirka pa se je zaradi 
postankov v boksih nadaljevala s premešanim vrstnim 
redom. Vodil je Hamilton pred Strollom in Gaslyjem.
Ni trajalo dolgo, ko je počilo v slavnem ovinku Parabolica. 
Leclercu je pri visoki hitrosti ob vstopu na ciljno ravnino 
zaplesal dirkalnik in z vso silo je priletel v zaščitne 
gume. Vodstvo dirke se je odločilo za rdečo zastavo 
in prekinitev dirke. Dirkač Ferrarija jo je odnesel brez 
poškodb, popraviti pa je bilo potrebno zaščitno ograjo.
Dirkači so zapeljali v bokse, Hamilton in Giovinazzi pa sta 
dobila navodilo, da morata kazen odslužiti v prvih dveh 

OGLAS
sony
slusalke
  Lando Norris

McLaren

Valtteri Bottas
Mercedes

Daniel Ricciardo
Renault
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8.

9.

Pierre Gasly
AlphaTauri
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McLaren
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Lewis Hamilton
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Esteban Ocon
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Daniil Kvjat
AlphaTauri

4. 
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Rezultati VN Italije:

krogih po ponovnem štartu. Vodilni v prvenstvu je na 
kazenski postanek odpeljal takoj ob koncu prvega kroga 
in padel na zadnje mesto. Dirka je bila zanj izgubljena, 
zanesljiva zmaga pa je splavala po vodi. Vodstvo je 
prevzel Pierre Gasly, za njim pa sta se zvrstili obe Alfi, ki 
tam nista zdržali dolgo. Gaslyju se je v boju za zmago 
pridružil Carlos Sainz. Nekaj krogov pred koncem ga je 
ujel, a prehiteti ga ni mogel. Gasly je dosegel prvo zmago 
v karieri in postal 109. dirkač, ki je zmagal v Formuli 1. Po 
letu 1996 in neverjetni zmagi Olivierja Panisa v Monaku, je 
na zmagovalnem odru spet zadonela Marseljeza. Razlike 
med dirkači so bile majhne in tri sekunde za vodilnima je 
v cilj pripeljal Lance Stroll, četrti je bil Lando Norris, peti 
pa Valtteri Bottas. Za njim je zelo ponesrečena dirka, saj 
je dirko končal le dve mesti pred moštvenim kolegom. Ta 
je po padcu na začelje dirkal fantastično, nizal najhitrejše 
kroge enega za drugim in prišel do osmih točk, vključno s 
točko za najhitrejši krog. Po tehničnih težavah in odstopu 
Verstappna in slabi predstavi Bottasa je praktično ohranil 
vso svojo prednost v skupnem seštevku.
Na prvi izmed treh dirk na italijanskih tleh so do točk 
prišli še pri Renaultu, za šesto mesto Ricciarda in osmo 
Ocona, deveti je cilj prečkal Kvjat, deseti pa Perez.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC 

Po letu 1996 je na zmagovalnem odru spet 
zadonela Marseljeza, saj je Pierre Gasly 

dosegel prvo zmago v karieri in postal 109. 
dirkač, ki je zmagal v Formuli 1.
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90. zmaga Lewisa Hamiltona, 2 
rdeči zastavi in krstne stopničke v 
Formuli 1 za Alexandra Albona, so 
glavni utrinki prve Velike nagrade 

Toskane na dirkališču Mugello. 
Sama prireditev je bila posvečena 

tudi 1000. nastopu Ferrarija na 
dirkah Formule 1, kjer nastopajo 

neprestano od leta 1950.

DRAMA
V 
TOSKANI

Daniel Ricciardo
Renault

Sergio Perez
Racing Point

Lando Norris
McLaren

7.
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9.

Lewis Hamilton
Mercedes

Valtteri Bottas
Mercedes

Alexander Albon
Red Bull Racing

Daniil Kvjat
AlphaTauri

Charles Leclerc
Ferrari

Kimi Räikkönen
Alfa Romeo

4. 

5.

6.

1. 

2.

3.

Rezultati VN Toskane:

VN Toskane
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wave

Dramatično dogajanje na dirkališču, ki je bolj 
poznano kot gostitelj dirk MotoGP, se je začelo 
že v prvih metrih prvega kroga. Hamilton iz 
»pole positiona« ni speljal najbolje, prav tako 

se je z očitnimi težavami motorja spopadal Verstappen. 
Bottas se je prebil na prvo mesto, Hamiltonu je uspelo 
obraniti vsaj drugo mesto, takoj za obema srebrnima 
puščicama pa se je znašel Charles Leclerc s Ferrarijem. A 
v drugem zavoju sta rahlo trčila Sainz in Stroll, le trenutek 

zatem pa sta Räikkönen in Grosjean v sendvič stisnila 
zmagovalca Monze Gaslyja, posledično pa so s steze 
pometli še Verstappna. Smolo je imel tudi Sebastian 
Vettel, ki je rahlo zadel vrtečega se Sainza in poškodoval 
sprednje krilce. Na stezo je tako prvič zapeljal varnostni 
avto, tokrat v rdeči barvi v počastitev 1000. dirke Ferrarija.
Dirka se je nadaljevala v sedmem krogu, a vodilni dirkači 
so komaj prišli čez štartno linijo, ko je močno počilo. 
Počasna vožnja Bottasa ob letečem štartu je presenetila 

dirkače v ozadju in prišlo je do silovitega naleta 
Giovinazzija v Magnussena. Trčenje je iz dirke potegnilo 
še Sainza in Latifija. Delčki dirkalnikov so bili raztreseni 
po celi ciljni ravnini in vodstvo dirke se je odločilo za 
rdečo zastavo, kar je pomenilo prekinitev dirke.
Ob ponovnem štartu je bilo na stezi le še trinajst 
dirkačev. Tokrat je ob vstopu v prvi zavoj Hamilton po 
zunanji strani mojstrsko prehitel Bottasa, Leclerc je 
ostal na tretjem mestu, slabo pa je štartal Albon, ki je iz 
četrtega mesta padel na sedmo. Mimo sta se prebila oba 
Racing Pointa kot tudi Daniel Ricciardo. Leclerc ni dolgo 
zdržal na tretjem mestu. Hitro je mimo švignil Stroll, krog 
kasneje pa še Ricciardo. Prav Stroll je dirkal odlično in bi 
verjetno prišel do stopničk, če mu v 43. krogu pri visoki 
hitrosti ne bi eksplodirala guma. Na srečo jo je Stroll 
odnesel brez poškodb, znova pa je bila dirka prekinjena.
Po popravilu ograde in gašenju Strollovega uničenega 
bolida, je prišlo še do tretjega štarta. Hamilton tokrat 
ničesar ni prepustil naključju in se je odpeljal 90. zmagi 
naproti. Bottas je imel nekaj težav ob štartu, prehitel ga 
je Ricciardo, a mu je Finec vrnil že v naslednjem krogu 
in postavil stvari na svoje mesto. V zaključku dirke je na 
tretje mesto prišel preostali Red Bull, Alexander Albon, 
ki se mu je končno vse zložilo za prvo uvrstitev na 
zmagovalni oder. Tik pod stopničkami je torej končal 
Ricciardo, za katerim je kljub vsemu odlična dirka. Na 
petem mestu najdemo Pereza, šesto mesto je osvojil 
Norris. Moštvu AlphaTaurija je nove točke za sedmo 
mesto pripeljal Daniil Kvjat, zadnja tri mesta med 
dobitniki točk zasedajo dirkači s Ferrarijevimi motorji. 
Leclerc osmi in Vettel deseti za Ferrari, med njima 
Räikkönen z Alfo. 

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC  
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Valtteri Bottas je zmagovalec dirke za Veliko 
nagrado Rusije. Na stezi v olimpijskem Sočiju 
je drugo mesto osvojil Max Verstappen. Tretje 
mesto je po kršitvi pravil že pred samo dirko 
pripadlo Lewisu Hamiltonu.

Odločilni trenutek dirke se je zgodil še pred 
samim štartom. Lewis Hamilton, ki si je v 
sobotnih kvalifikacijah suvereno privozil 
najboljši štartni položaj, je dvakrat opravil 

simulacijo štarta. To je sicer standardni postopek vseh 
dirkačev, preden zapeljejo na svoje štartno mesto, le da 
je tokrat dirkač Mercedesa to počel na napačnem mestu. 
Pred dirko so vsa moštva dobila navodila direktorja dirke 
Michaela Masija, kje se to lahko izvaja. A pri Mercedesu 
so očitno površno prebrali navodila in Hamiltonov 
inženir Pete Bonnington je svojemu varovancu zagotovil, 
da je na pravem mestu, čeprav ni bil. Posledica tega je 
bila kazen dvakrat pet sekund, ki so jo vodilnemu v 
prvenstvu izrekli v začetnih krogih dirke.
Hamilton je dirko najbolje začel, z odličnim štartom se 
je iz tretjega mesta tik za njim znašel njegov moštveni 
kolega Valtteri Bottas, ki je švignil mimo Verstappna. A že 
v prvem ovinku je prišlo do nesreče Carlosa Sainza, ki je v 
zidu raztreščil svojega McLarna, nekaj ovinkov naprej pa 
je Charles Leclerc nasadil Lancea Strolla, ki je moral tako 
kot Sainz odstopiti. Na stezo je zapeljal varnostni avto in 

tam ostal do šestega kroga.
Nadaljevanje dirke ni poskrbelo za zanimivo dogajanje. 
Ob postankih v boksu je Hamilton vodstvo izgubil, saj 
je moral odslužiti 10-sekundno kazen. V vodstvu se je 
znašel Bottas, aktualni prvak pa je padel na tretje mesto. 
Pred njim je bil še dirkač Red Bulla Max Verstappen. Vrstni 
red se med vodilno trojico ni več spremenil, nekaj bojev 
pa smo videli med ostalimi dobitniki točk. Na četrtem 
mestu je dirko končal Sergio Perez, v točkah sta končala 
oba Renaulta, Ricciardo peti in Ocon sedmi, med njima 
pa najdemo edinega Ferrarija v točkah, Charlesa Leclerca. 
Domačin Daniil Kvjat je v cilj pripeljal kot osmi, njegov 
moštveni kolega Pierre Gasly pa kot deveti. Zadnjo 
mesto, ki še prinaša točke, je osvojil Alexander Albon v 
Red Bullu.
Naslednja dirka bo Velika nagrada Eifla, ki bo potekala 
na znamenitem Nürburgringu, kamor se bo Formula 
1 vrnila prvič po letu 2013, ko je z Red Bullom slavil 
Sebastian Vettel.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC

BOTTAS DO 
LOVORIKE, 
HAMILTONU 
KAZEN Sergio Perez
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5 RALLYJEV,
ŠTIRJE

ZMAGOVALCI

ott Tänak je vodstvo prevzel na tretji hitrostni preizkušnji.

ŠPORT WRC
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Ott Tänak (Hyundai) je veliki zmagovalec rallyja po Estoniji, četrte preizkušnje 
letošnje okrnjene sezone svetovnega prvenstva v rallyju, medtem ko je zelo 
zahteven naslednji rally v Turčiji, poln preobratov in nepredvidljivih dogodkov, 
na prvem mestu končal Elfyn Evans s Toyoto.

Rally Estonija in Turčija
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Zmaga Elfyna Evansa na rallyju 
v Turčiji je pomenila tudi njegov 

prevzem vodstva v skupnem 
seštevku in lepo prednost 

pred zaključkom sezone. 

Četrti rally v sezoni je prinesel še 
četrtega zmagovalca. Tänak je 
vodstvo prevzel na tretji hitrostni 
preizkušnji in si ga kasneje ni 

dal več vzeti. Na domačih tleh aktualni 
svetovni prvak ni pustil presenečenja. 
Vseskozi mu je sicer sledil Breen v enakem 
avtomobilu, a Estonec je skozi celotni rally 
vzdrževal prednost dobrih desetih sekund. 
Craig Breen je zelo prijetno presenečenje 
letošnjega estonskega rallyja. Ni namreč 
reden dirkač v tovarniški ekipi Hyundaija, 
ampak si sedež izmenjuje s Sebastienom 
Loebom in z Danijem Sordom. A priložnost 
je zagrabil z obema rokama in osvojil tretje 
stopničke v karieri.
V začetnem delu rallyja je kazalo celo na 
trojno zmago južnokorejske ekipe, a je 
Thierry Neuville spet napravil napako in 
odtrgal kolo na svojem dirkalniku. Boja za 
zmago je bilo seveda konec, verjetno pa se 
je s tem izločil tudi iz boja za naslov prvaka, 
ki bo letos zares trd in neizprosen.
Po napaki Neuvilla sta mesti pridobila 
vodilna v prvenstvu, Sebastien Ogier in 

Elfyn Evans. Dirkača Toyote v Estoniji enostavno nista 
bila dovolj hitra za zmago, vseskozi sta zaostajala za 
vodilnim dvojcem Hyundaija. Na koncu se je zmagovalec 
mehiškega rallyja Ogier moral zadovoljiti s tretjim 
mestom, zmagovalec švedskega Evans, pa s četrtim.
Je pa Valižan slavil v Turčiji, kjer je sicer sprva dobro kazalo 
Sebastienu Loebu. Devetkratni svetovni prvak je na 
vrhu končal petkov del rallyja, a že v soboto so se karte 
popolnoma premešale. Vodstvo je prevzel Sebastien 
Ogier, zaradi tehničnih težav je moral odstopiti Ott Tanak, 
s čimer si je zelo otežil položaj v boju za ubranitev naslova. 
Ob koncu sobotnega dela so razrite ceste v okolici 
Marmarisa terjale nov davek. Predrta pnevmatika Ogierja 
je na vrh razpredelnice postavila Thierryja Neuvilla, ki je 
tokrat nujno potreboval zmago. Na drugem mestu sta se 
z istim zaostankom znašla oba Sebastiena, ki sta skupaj 
osvojila 15 naslovov prvaka. Zaostajala sta dobrih 30 
sekund, četrti pa je bil že z minuto zaostanka Evans, ki je 
imel tudi ogromno težav s pnevmatikami.
A to je bil le uvod v pravo dramo, ki se je dogajala v 
nedeljo, ko je bila na vrsti najdaljša hitrostna preizkušnja 
rallyja, dolga kar 38 kilometrov. Začelo se je z odtrganim 
kolesom Suninena, nadaljevalo pa s predrtimi 
pnevmatikami tako Ogierja kot tudi Loeba in Neuvilla. 
Vodstvo je prevzel Elfyn Evans in ga do konca ni več 
izpustil iz rok. Kasneje je moral zaradi odpovedi motorja 
odstopiti še Sebastien Ogier, tako da je zmaga Evansa 
pomenila tudi njegov prevzem vodstva v skupnem 
seštevku in lepo prednost pred zaključkom sezone. Do 
konca sta le še dva rallyja, razlika med obema dirkačema 
Toyote pa znaša 18 točk.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

Craig Breen je 
osvojil tretje 

stopničke v 
karieri.



Avto+šport  93  

Prvenstvo motoGP, ki se je komaj dobro začelo, nam je do sedaj postreglo 
s pestrim dogajanjem, videti pa je, kot da letos nihče noče osvojiti naslova 
svetovnega prvaka. V razvrstitvi dirkačev je še vedno v najboljšem 
položaju Fabio Quartararo, a dirkači so po točkovanju tesno skupaj in 
kandidatov za letošnji naslov je kar nekaj, lahko bi rekli, kar pol karavane.
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ZA NASLOV?

MotoGP
VN San Marina, Emilije-Romanje in Katalonije
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pa se ni končalo dobro, saj je s padcem in z odstopom 
zabeležil ničlo, odneslo je tudi »Pecca« Bagnaia, ki je dirko 
celo vodil. Stopničke so bile povsem špansko obarvane, 
drugi je bil Viñalesov rojak Joan Mir (Suzuki), tretji pa Pol 
Espargaro (KTM), ki je sicer zaključil na četrtem mestu, 
a je tretjega Fabia Quartararoja doletela kazen zaradi 
vožnje po zeleni coni, ki jo je spregledal in zato dobil 
kazenski časovni pribitek treh sekund ter namesto na 
tretjem, končal na četrtem mestu. Valentino nas je bolj 
kot z rezultatom razveselil z novico o podpisu pogodbe 
s Petronas Yamaho in ga bomo tako v naslednji sezoni 
lahko še spremljali na njegovi poti uspehov, čeprav ga 
to sezono bolj kot dobri rezultati pestijo padci. Rossi je 
šest krogov pred koncem dirke na VN Katalonije storil 
napako in tudi tokrat zaključil brez uvrstitve. Že sam 
uvod v osmo dirko sezone je popestril nepričakovan zdrs 
Andree Doviziosa po trčenju z Johannom Zarcojem, kar 
je Italijana zelo razjezilo, saj je z ničlo v Barceloni izgubil 
pomembne točke v boju za naslov svetovnega prvaka. 
Poleg tega se ga je dotaknila tudi novica Ducatija, ki 
njegove čevlje v novi sezoni poklanja Francescu Bagnaiu. 
Sicer pa je za dobro odpeljano dirko na stezi v Montmelu 
ključno vlogo odigrala dobra izbira pnevmatike. To je na 
svoji koži najbolj občutil Franco Morbidelli, ki je odločno 
startal, a ga je kmalu po startu prehitel Fabio Quartararo, 
ki vse do prečkanja ciljne črte vodstva ni izpustil iz rok. 
Dolgo časa jima je s solidno vožnjo sledil Valentino 
Rossi, ki je storil podobno napako kot malce pred tem 
KTM-ov Pol Espargaro in odstopil. Rossijev zdrs sta 
najbolje izkoristila člana Suzukija Joan Mir in Alex Rins, 
ki sta s pritiskom iz ozadja z zmagovalnega odra izrinila 
Franca Morbidellija, ki je dirko za VN Katalonije končal na 
nehvaležnem četrtem mestu. Boj za drugo mesto je na 
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Na dirkališču v Misanu je slavil 
Franco Morbidelli iz poltovarniške 

Yamahe, na zmagovalnem odru 
sta se mu pridružila Francesco 

Bagnaia in Joan Mir. 

Na prenovljeni stezi v Misanu se je odvijala šesta 
dirka sezone za VN San Marina. Na sobotnih 
kvalifikacijah je z najhitrejšim krogom 
blestel Maverick Viñales pred Francom 

Morbidellijem na drugem in Fabiom Quartararojem na 
tretjem mestu, popolno prevlado Yamahe pa je s četrtim 
mestom zapolnil Valentino Rossi. Vrhunec dogajanja 
na dirkališču v Misanu je sledil na nedeljski dirki, ki jo 
je slavil Franco Morbidelli iz poltovarniške Yamahe, na 
zmagovalnem odru pa sta se mu pridružila Francesco 
Bagnaia na drugem in Joan Mir na tretjem mestu. Drugi 
na kvalifikacijah, Francoz Fabio Quartararo, je na dirki 
doživel precej smole, saj je sredi dirke padel, se sicer 
vrnil na stezo, pozneje je odstopil in ostal brez točk, za 
krivca pa s prstom kazal na pnevmatike. Tudi za Rossija, 
ki se je vseskozi peljal v ospredju in se s hitrim Bagnaio 
boril za drugo mesto, se je zaradi obrabljene gume pred 
domačimi gledalci v Misanu končalo brez uvrstitve 
na oder za zmagovalce. VN San Marina je bila namreč 
letos prva dirka, ki je gostila gledalce. Za ponesrečenem 
dirkaškim koncem tedna v Misanu je imel Rossi novo 
priložnost že na naslednji dirki za VN Emilije-Romanje, ki 
se je prav tako odvijala na stezi v Misanu. Tokrat je blestel 
Maverick Viñales, ki je najboljši kvalifikacijski startni 
položaj uspel unovčiti in prenesti tudi na nedeljsko 
dirko. Za Viñalesa je bil to tretji »pole« v sezoni, a zmage 
še ni imel vse do dirke za VN Emilije-Romanje. Za Rossija 
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koncu pripadel Miru, ki v skupnem seštevku za vodilnim Quartararojem zaostaja za pičlih osem točk. Peterico je zaključil 
Avstralec Jack Miller, precej večja pričakovanja pa je imel najboljši na petkovih uvodnih treningih Maverick Viñales, ki je 
preprosto odpovedal in končal na skromnem devetem mestu. Precej na tesno gre letos in kot pravi sam Marquez, letos 
ni staviti na nikogar. Pa vendar vsak izmed nas ima favorita, za katerega držimo pesti in glasno navijamo. Ponovno bomo 
spet stisnili pesti za svojega junaka 11. oktobra, kjer se bodo dirkači pomerili na bitki za VN Francije v Le Mansu.

Tekst: Jana Mihor, Foto: ISC


