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Svet je obšel drugi val epidemije covid. Priča smo 
zaprtju držav, veliki krizi in krhanju ljudskih odnosov. 
Včasih smo mislili, da smo nedotakljivi, da nam nič 
ne more priti do živega. Edino, kar smo se bali, je bila 
možnost vojne. Zdaj nam je vojno napovedal mali, 
s prostim očesom nevidni virus. Zdaj vidimo, kako 
krhki smo. V težkih časih moramo stopiti skupaj in 
se boriti proti temu nevidnemu sovražniku. Res je 
zaprtje države težka stvar, vendar moramo upoštevati 
mere, se ne družiti masovno in poskrbeti, da se virus 
ne bo širil. Nobena oblast ni tako daljnovidna, da bi 
vedela, kako se boriti proti virusu. Vendar jo moramo 
upoštevati in spoštovati. Če so delali napake, jih bo 
to stalo naslednjih volitev. Hvala bogu, da večina 
gospodarstva dela in ravno avtomobilska industrija 
in proizvodnja avtomobilskih delov je za Slovenijo 
ključnega pomena. Kakor zdaj opazujemo, je ključno 
odkriti cepivo proti covidu. To pa še ne bo na trgu 
tako hitro in vprašljivi so stranski učinki. 
Če bi raziskovalci tega sveta spoštovali našega 
velikega Nikolo Tesla, ki je dejal: »Če želite odkriti 
skrivnosti vsemirja, morate pomisliti na pojme, 
kot so energija, frekvenca, vibracija.«, bi zagotovo 
preštudirali njegove patente. Kar nekaj izumiteljev in 
znanstvenikov dela na področju vibracij in resonanc. 
Njim je jasno, da vse vibrira: kamen, rastlina, žival, 
človek in svet. Dobra vibracija nam koristi, slaba 
vibracija nas ubije. Tako ubije prava vibracija tudi 
virus. Ti iznajditelji so trgu ponudili že večje število 
naprav, ki ubijejo določene bakterije in viruse in po 
Sloveniji je že več centrov bioresonance. No, ali se 
bomo zbudili in naredili resonator, ki ubije covid. To 
je v bistvu Teslin resonator, ki mu lahko menjamo 
valovne dolžine in frekvenco. Prava frekvenca 
ubije covid. Druge, nam prijetne resonance, nam 
olepšajo življenje, saj smo, kot je dejal Tesla, avtomat 
kozmičnih sil. Ko bodo covid-19 omejili, bo prišel 
nov, še bolj nevaren virus in če ne bomo pripravljeni, 
bomo spet v krizi. Torej: Ne damo se! Borili se bomo!

Matjaž Tomlje Ne damo se!
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Za vse prispevke veljajo avtorske pravice in so 
zaščiteni. Nenaročenih rokopisov ne vračamo. 
Vse pravice so pridržane. Ponatis celote ali 
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DOMAČE NOVOSTI

Tretji najpomembnejši mejnik v zgodovini znamke 
Volkswagen je ID.3, prvi model, ki sloni na modularni 
platformi za električni pogon. Prvi mejnik znamke je 
predstavljal hrošč, drugega Golf, sedaj pa ima štafetno 
palico v roki prvi popolnoma električni avtomobil z 
značko VW, namenjen širši množici.
Tehnična zasnova platforme MEB s kratkima previsoma 
in z dolgo medosno razdaljo zagotavlja modelu 
ID.3 prostornost kot v razred večjih avtomobilih. 
Dimenzijsko je primerljiv z Golfom, je 2 centimetra 
krajši in ima 15 centimetrov daljšo medosno razdaljo, 
zato v primerjavi z Golfom nudi veliko večjo mero 
prostornosti. Oblikovno gledano je avtomobil 
tipičen Volkswagen, s futurističnim, s prečiščenim, 
z elegantnim dizajnom, ki namiguje na to, da gre v 
resnici za popolnoma električni avtomobil.
Serijsko je avtomobil opremljen s polnimi LED 
žarometi, opcijsko pa so na voljo matrični LED 
žarometi z možnostjo prilagajanja grafike na zadnjih 
žarometih. Seveda je serijski tudi bogat spisek 
varnostno-asistenčne opreme.
Sprva bo na voljo sedem že v naprej pripravljenih 
paketov opreme, v prihodnjem letu pa bodo lahko 
kupci specificirali ID.3 popolnoma po svojih željah.
Motor v zadku ID.3 bo sprva na voljo z močjo 150 
kW, kasneje se bo prodaji pridružila še malo manj 
zmogljiva različica s 107 kW, še kasneje pa lahko 
pričakujemo najmanj zmogljivo izmed treh s 93 kW. 
Prav tako bodo na voljo tri baterijske različice, 45 kWh, 
58 kWh in 77 kWh. Domet slednjih bo znašal: do 330 
km za najšibkejšo, 420 km za srednjo in 550 km za 
najzmogljivejšo baterijo.
ID.3 se lahko pohvali s pospeškom kot pri športnem 
Golfu GTI, kar mu seveda omogoča takojšen 
navor. Avtomobil impresivno vleče vse do končne, 
elektronsko omejene hitrosti 160 km/h. 
Za upravljanje ID.3 se večinoma uporabljajo 
multifunkcijski volan, osrednji 10-palčni zaslon 
na dotik ali inteligentno glasovno upravljanje z 
besedama »Hello ID«. Zasnova notranjosti temelji 
na prečiščenosti in voznik tako rekoč gleda v prazno 
armaturo, sredinske konzole praktično ni. Za volanom 
se skriva 6,5-palčni zaslon, ki služi namesto klasičnih 
merilnikov, poleg njega pa je integrirana tudi posebna 
prestavna ročica. 
Ob financiranju je stranka upravičena do 6.000 evrov 
popusta, tako je najcenejši ID.3 na voljo od 34.162 
evrov naprej.

Volkswagen ID.3
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Ford Puma ST

Puma je v novi različici ST postala Fordov prvi športni SUV na stari celini, ki od 0 do 100 km/h pospeši v 6,7 sekunde.
Pečat oddelka Ford Performance se pozna pri vgradnji 1,5-litrskega motorja EcoBoost z 200 konjskimi močmi, pri 
prilagoditvi podvozja, ki omogoča izboljšano stabilnost, okretnost in odzivnost, ter pri posebej razvitih pnevmatikah 
Michelin Pilot Sport 4S. Tudi zmogljivost zavor je optimalno modificirana za vozno izkušnjo, ki jo pričakujemo od 
modelov z značko ST. Fordov vroči križanec je prav tako kot prvi v segmentu na voljo z mehansko zaporo diferenciala z 
omejenim zdrsom in z voznimi načini od varčnega Eco do dirkaškega Track. Pumo ST bomo že na daleč prepoznali na 
račun športnega oblikovanja z ekskluzivno zeleno barvo, s črno masko v obliki satovja in z 19-palčnimi platišči iz zlitine. 
Kabina je medtem pridobila ogrevana športna sedeža Recaro z izrazitim bočnim oprijemom.

Volkswagen Golf GTI Clubsport

V začetku leta je pred fotografski objektiv zapeljal trojček zmogljivostnih Golfov v različicah GTI, GTE in GTD, katere 
sedaj dopolnjuje najmočnejši član družine, ki sliši na ime GTI Clubsport. Kot standardni GTI tudi novi zastavonoša 
8. generacije modela Golf uporablja 2,0-litrski turbopolnjeni bencinar, ki tokrat razvija 296 konjskih moči in 400 
Nm navora. Moč se na cesto speljuje preko 7-stopenjskega avtomatika s krajšimi prestavnimi razmerji, ki poganja 
prednji kolesni par. Clubsport do stotke prileti v manj kot 6 sekundah in nadaljuje svojo pot do hitrosti 250 km/h. 
Kompaktni športni model so opremili še z novim voznim načinom Nürburgring, ki je prilagojen karakteristikam 
legendarne steze Nordschleife. Vizualno gledano bomo Clubsporta od klasičnega GTI-ja ločili po spremenjenem 
prednjem odbijaču, opaznem strešnem spojlerju in črnih grafikah, ki krasijo stranski profil. 

Hyundai i20 N

Hyundai do leta 2017 v svoji ponudbi ni imel pravega cestnega športnika, dokler niso takrat predstavili model 
i30 N, za katerega so do konca leta 2018 prejeli preko 9.000 naročil. Korejska znamka zgodbo uspeha nadaljuje z 
manjšim predstavnikom i20 N, ki bo deloval kot direktni konkurent Fordovi Fiesti ST. Zmogljivostni model se zgleduje 
po dirkalniku i20 iz prvenstva WRC in tako dostavlja športno izkušnjo z nadgrajenim motorjem in s tehnološkimi 
inovacijami, kot je funkcija Launch Control. Poganja ga nova generacija 1,6-litrskega turbopolnjenega bencinarja z 201 
KM, ki je sparjen s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom. Vroči hatchback se ponaša z vpadljivim dizajnom, ki poudarja 
njegovo športno naravnanost. Dinamični stil narekuje maska z vzorcem kariraste zastave, ki se druži z večjimi režami 
za zajem zraka in s spojlerjem v odtenku rdeče, ki je kombinirana z modro barvo karoserije, rezervirano za modele N.

Renault Mégane Conquest

Od sedaj ga ima tudi Renault; kupejevskega športnega terenca namreč, ki bo prevzel ime Mégane. Ta avtomobilski 
razred vztrajno raste na globalni ravni, zato so se Francozi odločili, da dopolnijo svojo ponudbo v nižjem srednjem 
razredu, ki jo gradita Kadjar in Scenic. Oblikovalci so ohranili prepoznavno masko in svetlobni podpis, le da so zadaj 
luči povezali s svetlobno pasico, kot je sedaj v trendu. Linije avtomobila so izrazito dinamične, še posebej ob izbiri 
paketa opreme R.S. Line. Pri Renaultu obljubljajo prostorno kabino in zajeten prtljažnik ter z dvema zaslonoma 
eno največjih prikazovalnih površin v segmentu. Mégane Conquest, ki bo v Evropo prišel v prvi polovici leta 2021, 
bo na voljo z dvema bencinskima motorjema z 12-voltno hibridno tehnologijo, prav tako pa bo mogoče izbrati 
povsem hibridni sklop s 140 konjskimi močmi, ki ga že poznamo iz modelov Clio, Captur in Mégane.
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Toyota je najbolj vredna avtomobilska znamka

Letošnja raziskava Best Global Brands ameriškega podjetja Interbrand, ki že od leta 1999 ocenjuje vrednost blagovnih 
znamk glede na finančno uspešnost znamkinih izdelkov oziroma storitev, vlogo znamke v postopku odločanja 
o nakupu in moč znamke z namenom zagotavljanja prihodnjih prihodkov podjetja, je med 100 globalno najbolj 
uspešnih igralcev uvrstila 16 avtomobilskih proizvajalcev. Na 7. mestu med avtomobilisti vodi Toyota, ki mu na mestu 
nižje sledi Mercedes, ki se je že četrto leto zapored uveljavil kot najbolj vredna znamka luksuznih vozil na svetu in kot 
edina evropska firma v najboljši deseterici. Na prestižno lestvico se se uvrstili še sledeči proizvajalci: BMW (11. mesto), 
Honda (20.), Hyundai (36.), Tesla (40.), Ford (42.), Audi (44.), Volkswagen (47.), Porsche (55.), Nissan (59.), Ferrari (79.), Kia 
(86.), Land Rover (93.) in Mini (95.). Od vseh omenjenih znamk je rast vrednosti zabeležil le Hyundai.

Padec cene proizvodnje električnih vozil

Nova analiza investicijske banke UBS kaže na neizbežen premik od vozil s fosilnimi gorivi, saj naj bi proizvajalce izdelava 
baterijskih električnih vozil že kmalu stala enako kot izdelava vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem (MNZ). Do leta 
2022 naj bi dodaten strošek padel na 1.900 ameriških dolarjev, preden bi do leta 2024 povsem izginil. Pri UBS-u so prišli 
do tega sklepa z raziskavo cen baterij sedmih največjih proizvajalcev baterij. Baterije namreč predstavljajo od četrtine 
do dveh petin stroškov celotnega električnega vozila. Investicijska banka predvideva, da bi cena lahko do leta 2022 
padla pod 100 dolarjev na kilovatno uro, kar bi predstavljajo pomemben mejnik za velike proizvajalce avtomobilov, 
ki zaradi dragih baterij do sedaj niso želeli proizvodnje preusmeriti s svojih donosnih modelov z MNZ. UBS hkrati 
pričakuje, da bo tržni delež električnih avtomobilov do leta 2025 dosegel 17 % svetovne prodaje, do leta 2030 pa 40 %.

oglas 
s bikes
  

ZLOŽLJIVO 
ELEKTRIČNO 
KOLO
S-BIKES Smart 01
za 999 EUR

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

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

Šampanjec Bugatti EB.02 Chiron 300+

Bugatti je nedavno sklenil partnerstvo s podjetjem 
Champagne Carbon, znanem predvsem po tem, da so 
se nekdaj z njim na podiju polivali dirkači Formule 1. V 
čast 110. obletnici proizvajalca superavtomobilov, sta 
prestižni francoski znamki pripravili linijo šampanjca, 
imenovano EB.01, katere steklenice so seveda odete v 
karbon. Sedaj je napočil čas za drugi sad sodelovanja, 
ki praznuje prvo obletnico Bugattijevega svetovnega 
hitrostnega rekorda, ko je s Chironom Super Sport 300+ 
dosegel vrtoglavih 483 km/h. Novi cuvée so poimenovali 
EB.02; zopet gre za omejeno izdajo vinoteke Carbon, 
narejeno iz grozdja najboljših teritorijev Champagne. 
Temu primerna je cena v višini 270 evrov.

Sefa Bugatti Buben&Zorweg 

Chiron 300+, najhitrejši serijski superavtomobil v 
zgodovini, ki iz modificiranega 8,0-litrskega motorja 
razvija skoraj nepredstavljivih 1.600 konjskih sil, je 
inspiriral še eno sodelovanje, in sicer z nemškim 
podjetjem Buben&Zorweg. Partnerja sta pripravila 
estetsko dovršeni skulpturi, ki poleg hranjenja 
dragocenosti skrbita za navijanje rotorja avtomatskih 
ur, da so te vedno v gibanju. Ker je etos Bugattija nuditi 
nekaj izjemnega, kar presega tudi najbolj neverjetne 
sanje, ni presenečenje, da sta tehnična natančnost 
in dizajn na najvišjem nivoju. Izbrana barvna paleta 
se zgleduje po rekordnemu vozilu, kupcem pa bo na 
voljo tudi različica v Bugattijevi značilni modri. 

Časomer Jacob & Co. Bugatti La Montre Noire 

Lansko leto smo uzrli Bugattijevo stvaritev z imenom 
La Voiture Noire. Edinstveno vozilo, ki se poklanja 
historičnemu modelu Type 57 SC Atlantic, se je 
zapisalo v zgodovino kot najdražji novi prodani 
avtomobil, za katerega je anonimni bogataš odštel 
11 milijonov evrov. Moderni Gran Turismo kot tudi 
sloviti original, ki je med letoma 1936 in 1938 zaživel 
v le štirih primerkih, sta navdihnila Bugattijevega 
urarskega partnerja Jacob & Co., da je zopet kreiral 
nekaj izjemnega. Spektakularni član kolekcije Twin 
Turbo Furious je odet v 18-karatno črno zlato in 
okrašen s 344 črnimi safirji, ki ustvarjajo impresivno 
temačno estetiko. Ekskluzivni merilec časa, v katerem 
bo lahko uživala le ena oseba, se ponaša z izredno 
kompleksnim tourbillon gibanjem, zgrajenim iz 832 
elementov, ki omogoča dva dneva avtonomije.

HyperLight. HyperLife.
Tesla HyperLight 
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Bugatti BolideNOVOSTI

Radikalen, surov, ekstremen. S temi besedami bi lahko opisali Bugattijevo 
eksperimentalno študijo na dirkališča fokusiranega superavtomobila, ki se ponaša 
s skrajno nizko težo, z vrhunsko aerodinamičnostjo in z zloglasnim motorjem W16.
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Zverinski 
eksperiment
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Pri francoskemu proizvajalcu veličastnih 
športnikov zopet navdušujejo z realizacijo 
novega velikopoteznega projekta. V sklopu 
svojega nenehnega iskanja tehnoloških inovacij 

so si postavili sledeče vprašaje: »Kako bi mogočno 
pogonsko enoto W16 lahko uresničili kot tehnični 
simbol znamke v najčistejši obliki – z zgolj štirimi 
kolesi, motorjem, menjalnikom, volanom in dvema 
sedežema?« In tako so se z akumulacijo vseh dosedanjih 
dosežkov lotili eksperimenta z oznako Bolide. Glavni 
inženir Frank Götzke, ki je igral osrednjo vlogo pri razvoju 
Veyrona in Chirona, je priznal, da je šlo za enega najbolj 
ambicioznih projektov njegove kariere. Njegova naloga 
je bila zasnovati povsem novo šasijo okoli uveljavljene 
pogonske enote in štirikolesnega pogona, kar mu 
je uspelo v osmih mesecih. Hvale vreden rezultat so 
dopolnili njegovi kolegi, ki so fokus usmerili na operacijo 
srca avtomobila. 8,0-litrsko enoto s 16 cilindri, ki 
razpolaga s 1.850 KM in z ravno toliko Nm navora, so 
skupaj z menjalnikom prilagodili za drzno vožnjo na 
dirkališču in blazne hitrosti; med drugim so dodali štiri 
nove turbopolnilnike in obsežno spremenili hlajenje.
Okruten pogon gre z roko v roki z nizko težo in da bi to 
dosegli, so se znebili vseh razkošij ter uporabili le najbolj 
napredne materiale in proizvodne procese, ki so danes 
mogoči. Izredno trpežen in lahek karbonski monokok je 
skupaj z elementi iz titana utrl pot do oskubljene teže 
1.240 kilogramov; če to kombiniramo s 1.850 konjskimi 
močmi, dobimo razmerje med težo in močjo brez 
primere – 0.67 kg/KM. To barbara Bolide, ki prvič brez 
omejitev dokazuje, kaj vse zmore motor W16, uvršča v 
sam vrh avtomobilskega inženiringa.
Ker pa ultimativna vozna izkušnja na progi ne bo enaka 
brez ultimativnega videza, se je oblikovalski oddelek 
trudil ustvariti dizajn, ki uteleša radikalno naravo bolida. 
Forma je tako sledila funkciji – razkazovanju neokrnjene 
zmogljivosti pogonske enote v vizualno in tehnično 
neoporečni obliki. Prvič v 16 letih je imela skupina 
pod taktirko Achima Anscheidta svobodo pri kreiranju 
minimalističnega, a provokativnega dizajna. Kljub temu 
da je Bolide v nasprotju z luksuznimi brati nesporen 
upornik, ohranja Bugattijev oblikovalski etos in značilne 
elemente. Pri aerodinamično dovršenem dizajnu, ki 
spominja na eksotične prototipe LMP, je prav gotovo 
najbolj vpadljiv zadek s spektakularnim svetlobnim 
podpisom v obliki črke X, ki ga seka kvartet izpušnih 
cevi. K dramatičnemu efektu prispeva ogromna količina 
golega karbona, ki so jo v primerjavi z drugimi Bugattiji 
povečali na 60 odstotkov; preostali delež površin so v 
poklon francoski dediščini odeli v tradicionalno dirkaško 
modro.

Rezultat trdega dela je najhitrejši, najlažji in najbolj čistokrven koncept v Bugattijevi nedavni zgodovini, ki dosega 
zmogljivostne številke, skoraj identične meteorjem iz galaksije Formule 1. Z maksimalno vodljivostjo in agilnostjo ter 
najvišjo hitrostjo nad 500 km/h si dih jemajoč Bolid podredi dirkališče Le Mans v 3:07.1 minute, medtem ko stezo 
Nordschleife nadvlada v 5:23.1 minute.
Za enkrat ni jasno, če bodo entuziasti Bugattija lahko kupili svojo vstopnico v svet razburljivosti, saj pri Bugattiju še 
razpredajo, če bi raziskovalni študiji prižgali zeleno luč za proizvodnjo. Tudi če se to ne bo zgodilo, trdo delo ni bilo 
zaman, saj bo dirkaški Bolide služil kot inovativni vir informacij za prihodnje tehnologije in avtomobile.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Zadek zahteva pozornost s 
spektakularnim svetlobnim 

podpisom v obliki črke X, ki ga 
seka kvartet izpušnih cevi. 
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Ekskluzivni model Omologata so pri Ferrariju ustvarili po naročilu PREMOŽNEGA 
Evropejca, ki si je zaželel modernega GT-ja z edinstveno dušo, navdihnjenega s strani 
najbolj prepoznavnih modelov iz bogate zgodovine proizvajalca iz Maranella.

NOVOSTI Ferrari Omologata UNIKATNA
KREACIJA



oglas
tommy
hilfiger

Ambiciozen projekt Omologata, ki je že deseti 
dvanajstvaljni unikat znamke, so pri Ferrariju 
pričeli pred dvema letoma. Navodilo klienta 
se je glasilo: »Kreirati futurističen dizajn z 

značilnimi elementi znamke, ki so reinterpretirani na 
svež način«. Oblikovalska ekipa pod vodstvom Flavia 
Manzonija je imela pred seboj zahtevno zadolžitev, saj 
je morala zarisati brezčasno obliko, medtem ko je bila 
omejena z zadostitvijo cestni homologaciji in obstoječi 
platformi. To so si sposodili od naslednika F12 Berlinette, 
brezkompromisnega modela 812 Superfast, ki je ob 
debiju leta 2017 prevzel krono najzmogljivejšega 

dvanajstvaljnika v elitni družini. Kljub izredni modifikaciji 
dizajna, so morali ohraniti naravo GT-ja, ki obljublja 
impresivno vozno izkušnjo tako na vijugasti podeželski 
cesti kot na ekstremni dirkalni pisti. Toda glede na to, da 
se Ferrarijeva tradicija kreiranja briljantnih modelov GT 
razteza že dolgih sedem desetletij, tudi tako kompleksna 
naloga ni bila prevelik zalogaj.
V želji stvaritve res posebnega primerka avtomobilske 
industrije, so od zastavonoše 812 Superfast ohranili 

le vetrobransko steklo in žaromete. Cilj je bil izkoristiti 
arhitekturo za uresničitev elegantnega dizajna z ostrimi 
aerodinamičnimi elementi, ki na opazovalcu pustijo 
trajen vtis. Za to je zaslužen predvsem prepričljiv zadek, 
ki s kombinacijo izrazitega strešnega spojlerja, difuzorja 
in dveh parov rorov narekuje agresivno držo avtomobila, 
ki tudi ob mirovanju deluje 100% pripravljen na napad 
ovinkov. Piko na i unikatnemu produktu, ki bi zlahka 
našel mesto v Ferrarijevih razstavnih salonih, dodajo 
dirkaške številke, ki krasijo karoserijo, odeto v značilen 
odtenek rdeče.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

V notranjosti avtomobila 
obilo detajlov priča o 

Ferrarijevi dirkalni dediščini.
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Priznan nemški predelovalec Brabus, znan po apliciranju svojega znanja na 
predstavnike trikrake zvezde, je v svoje roke vzel že tako brutalen štirivratni 
kupe AMG GT 63 S 4MATIC+ in iz njega ustvaril pravcato cestno raketo.
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NOVOSTI Brabus Rocket 900

BORBen AMG
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serijski original. Ker pri tovrstnem vozilu 
aerodinamičnost igra osrednjo vlogo, 
so se s ciljem dosega večjega podtlaka 
in posledično boljše stabilnosti pri 
ekstremnih hitrostih, odpravili na delo 
v vetrovnik. Na podlagi podatkov so se 
odločili, da bosta karbonsko masko in 
prednje blatnike perfektno zbalansirala 
strašljivo krilo in difuzor iz istega 
kompozita prihodnosti. Ker Rocket 900 
niti približno ni eleganten potovalnik 
kot GT 63 S 4MATIC+, so detajle iz kroma 
prebarvali in drzen videz zaključili z 
rdečimi značkami, ki se krasno ujemajo s 
sivo karoserijo.
Tudi kabina vozila je prava paša za oči, 

ki v osnovi izraža pozornost do detajlov 
s črnim usnjem in z alkantaro, s sivimi 
šivi ter s kopico elementov iz ogljikovih 
vlaken. Seveda bodo imeli kupci 
priložnost interier prilagoditi svojim 
preferencam, pri čemer jim bodo na 
razpolago Brabusovi specialisti.
Benzov predelovalec iz Bottropa bo 
ustvaril le deset enot svoje agresivne 
rakete, ki se uveljavi kot eden najbolj 
odpuljenih štirisedežnih kupejev s 
štirikolesnim pogonom na svetu. Z 
ekskluzivnim karakterjem se sklada cena, 
ki se giba okrog 430 tisoč zelencev.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Vajeni smo, da pri Brabusu dostavljajo 
ekstravagantna vozila z zajetno mero 
moči, a tokrat so pripravili nekaj resnično 
vznemirljivega. Pod nož je šel vročični AMG-jev 

GT 63 S 4MATIC+, kateremu so v Affalterbachu namenili 
»zgolj« 639 konjskih moči, kar je po mnenju nemškega 
tunerja absolutno premalo. In ko govorimo o Brabusovi 
predelavi, bi bil greh, če ne bi začeli s spremembami pod 
pokrovom. Prva točka na sporedu je bila dvig moči v 
vrtoglave višave, kar sta med drugim omogočili povečava 
prostornine osemvaljnika na 4,5 litra in vgradnja hišnih 
visokozmogljivih turbopolnilnikov. Brabus je eden 
redkih tunerjev, ki se loteva tako obsežnih modifikacij 
pogonskih enot, pri čemer se naslanja na štiri desetletja 
znanja. Inženirji, tehniki in strokovnjaki za elektroniko 
so poskrbeli, da prestižni štirisedežni kupe po novem 
upravlja z 900 zblaznelimi vranci in s 1.250 Nm navora, 
ki jih preko 9-stopenjskega športnega avtomatika pošilja 
na vsa štiri kolesa. Izstrelitev iz mirovanja do stotke traja 
2,8 sekunde, navdušujoče pospeševanje pa se zaključi 
šele pri elektronsko omejeni hitrosti 330 km/h, zato 
lahko zatrdimo, da si je strupeno vozilo več kot prislužilo 
svojo novo ime Rocket.
Da bo surova moč optimalno in varno prenesena 
na cestno površino, so superavtomobil opremili z 
zmogljivimi Pirellijevimi pnevmatikami P Zero, za katere 
so po meri izdelali lahka in robustna platišča z velikanskim 
premerom 21 in 22 palcev. Za športno podobo so krake 
obarvali v črno in jim dodali rdeče poudarke, pri diskih 
pa ohranili izgled golega karbona.
Vcepitev dirkaškega DNK-ja so nadaljevali z razširitvijo 
telesca s komponentami iz karbona in kevlarja, zaradi 
katerih je Brabusov GT 78 milimetrov zajetnejši kot 

Z ekskluzivnim karakterjem se 
sklada cena, ki se giba okrog 
430 tisoč zelencev.

prestižni 
štirisedežni 

kupe 
upravlja 

z 900 
zblaznelimi 

vranci in 
1.250 Nm 
navora.

''
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NABILDAN
PRODAJNI AS

NOVOSTI

Najbolje prodajani električni SUV na našem planetu – e-tron, ki je v prvi 
polovici letošnjega leta našel kar 17.641 lastnikov, je zaživel v različici S, 
ki razkazuje novo dimenzijo dinamične vodljivosti.

Audi e-tron S
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Avtomobilski gigant Audi 
je leta 2018 zabeležil eno 
največjih prelomnic, odkar 
je podjetje pod imenom 

Horch & Cie. Motorwagen-Werke 
daljnega leta 1899 ustanovil nemški 
inženir in pionir v svetu mobilnosti 
August Horch. Začetek nove ere je 
nastopil s premiero njihovega prvega 
povsem električnega vozila, športnega 
terenca, krščenega z imenom e-tron. 
Kljub temu da se je ta na trg pripeljal 
šele lani, je hitro osvojil denarnice 
kupcev in ne glede na mladost postal 
svetovni in evropski vodja segmenta 
električnih SUV-jev.
Avtomobil je bil prva lastovka 
elektrifikacijske ofenzive, za katero 
pa imajo pri Audiju še velike načrte: 

do leta 2025 nameravajo imeti v 
ponudbi kar 20 povsem električnih 
predstavnikov. Že sedaj pa oboževalce 
znamke s štirimi krogi razveseljujejo 
z e-tronom S, ki bo na voljo tako v 
klasični SUV kot kupejevski varianti 
Sportback.
Največja novost je vgradnja dodatne 
pogonske enote, s čimer je model 
postal prvi masovno proizvedeni 
električni avtomobil s tremi motorji. 
Dva se nahajata na zadnji premi 
in eden na sprednji, skupno pa 
dostavljajo zajetnih 500 konjev 
sistemske moči in 973 Nm takojšnjega 
navora. S tem bo e-tron S do 100 
km/h pridrvel v 4,5 sekunde, kar 
je dobri dve sekundi hitreje kot 
prvorojenec klana povsem električnih 

Največja novost je vgradnja 
dodatne pogonske enote, s 

čimer je model postal prvi 
masovno proizvedeni 

električni avto s tremi motorji. 



Novi patentirani širši blatniki 
doprinašajo k aerodinamični 
dovršenosti in nizkemu 
koeficientu upora.

Audijev. Kapaciteta litij-ionske 
baterije ostaja 95 kWh, medtem ko 
je predvideni doseg znižan na 370 
km. Da bi izboljšali učinkovitost, 
v normalnem voznem načinu 
delujeta le zadnja dva motorja, 
prednji pa na pomoč priskoči, ko 
voznik zahteva večjo zmogljivost. 
Prav tako so vgradili tri nivoje 
inovativnega rekuperacijskega 
sistema, pri katerem pogonska 
enota rekuperira energijo, ko voznik 
spusti pedal za plin in ko pritisne 
na zavoro. Električni pogon quattro 
ob tem vsak delček sekunde 
optimalno razporeja moč in navor 
na kolesa ter s tem zagotavlja 
odličen oprijem in stabilnost.
Kot je značilno za vse modele S, 
je vzmetenje naravnano precej 
bolj športno, temu primerna 
pa je zunanja podoba. Poleg 
impozantnih 21- ali 22-palčnih 
platišč z oranžnimi zavornimi 
diski, gre za poudarjene odbijače, 
zračne odprtine in difuzor. Tudi 
tokrat bo mogoče na seznamu 
dodatne opreme obkljukati 
zanimivo svetovno noviteto, 
virtualna zunanja ogledala, ki 

skupaj z novimi patentiranimi širšimi 
blatniki doprinašajo k aerodinamični 
dovršenosti in nizkemu koeficientu 
upora.
Pri proizvajalcu iz Ingolstadta se 
zasnove interierja niso dotikali, so 
pa vgradili športna sedeža v usnju in 
alkantari, ki se kot ročica menjalnika 
ponašata z značilnim simbolom S. 
Premijska atmosfera, dosežena na 
račun kakovostnih materialov in 

izdelave, je tako tipično audijevska. 
Nova člana električne družine, ki 
bosta v salone zapeljala letošnjo 
jesen s ceno 91 (e-tron S) in 93 
tisočakov (e-tron S Sportback), sta 
prejela tudi najnovejšo tehnološko 
opremo z multimedijo MMI, 
varnostno-asistenčnimi sistemi in 
lastno točko Wi-Fi.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

OGLAS
ORIENT
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NOVOSTI BMW 128ti
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ŽVERCA

Novi član serije 1 sicer ni nastal, da 
premaga trenutno vodjo M135i xDrive, 
kar pa ne pomeni, da kupcem ne bo 
pričaral užitka v ekspresivno dinamični 

vožnji. Pri dosegu tega smotra mu bo pomagala 
predvsem od zastavonoše sposojena pogonska 
enota, ki se pohvali z nazivom najbolj zmogljivega 
štirivaljnika BMW-ja. Tu so ga sicer malce omilili, 
da ne bo stopil na prste modelu z značko M, a je 
vseeno ohranil povsem solidnih 265 konjenikov. 
Turbopolnjeni motor v sodelovanju z 8-stopenjsko 
avtomatiko, ki poganja le prednji kolesni par, 
stotico doseže v 5,1 sekunde. Športno predelavo 
zaključujejo za 10 milimetrov znižano vzmetenje, 
uglašeno krmiljenje, zavorni sistem M z rdečimi 
čeljustmi ter Michelinove pnevmatike Pilot Sport 4.
128ti, ki zaradi pogona na tehtnici pokaže 80 
kg manj kot M135i, bomo instantno prepoznali 
po ekskluzivnih vizualnih poudarkih, kot so črne 
ledvičke in stranska ogledala ter v rdečo oblečeni 
pragovi in stranske škrge. Tudi v notranjosti vročega 
hatchbacka, ki bo v nemške prodajne salone zapeljal 
novembra z začetno ceno 41 tausend, pozdravijo 
rdeči okrasni elementi in vezenina emblema »ti«, ki 
lepotiči centralno naslonjalo za roke.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Prvi hot hatch s prednjim pogonom iz dežele Bavarske po dolgem času obuja oznako 
“TI” (Turismo Internazionale), ki od šestdesetih let prejšnjega stoletja označuje 
posebej športne modele, ki so se zasidrali v srca ljubiteljev znamke. In tej tradiciji 
želi slediti tudi 128ti.

V notranjosti pozdravijo 
rdeči okrasni elementi in 

vezenina emblema »ti«.
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Lucid je novo ime na 
avtomobilski sceni. 
Podjetje iz Kalifornije 
obljublja presežne 
električne avtomobile. 
Tej trditvi lahko 
verjamemo, saj bo njihov 
prvi predstavnik Air s 
tisoč konjskimi močmi 
ob lansiranju pomladi 
2021 postal najmočnejša 
luksuzna limuzina na 
svetu.
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NOVOSTI Lucid Air

PRIHODN  OST
ZDAJ!



Zastavonoša družine bo do 
stotke pridrvel v zgolj 2,5 
sekunde, pospeševanje pa 
se bo zaključilo pri 270 km/h. 

V 
prihodnosti bodo 
nekatera avtomobilska 
imena zamrla in z novimi 
električnimi časi se 

bodo pojavili novi igralci. Podjetje 
Lucid je bilo formirano leta 2007, 
njihovih približno 500 zaposlenih 
je večinoma iz Tesle in Mazde. 
Investicijski fondi so do zdaj vanj 
investirali približno 200 milijonov, 
pred kratkim pa je savdijski fond 
kupil več kot polovico podjetja 
za 1,3 milijarde dolarjev. Lucid bo 
investiral 700 milijonov dolarjev 
v novo tovarno v Arizoni, ki bo 

k tehnologijam za avtomatizacijo 
vožnje na ravni 2 in 3.
Lucid obljublja tudi najbolj 
prostoren interier v segmentu, 
kar omogoča kompakten paket 
baterij. Potnikom bo na voljo 
veliko možnosti za shranjevanje, 
vključno z največjim sprednjim 
prtljažnikom, kdajkoli ponujenem 
pri električnem avtomobilu. 
Air bo očaral še z luksuznim 

zaposlovala 2.000 delavcev.
Njihov prvi model je prestižna 
limuzina Air, ki bo imela v najboljši 
različici Dream na razpolago moč 
1.080 konjev, baterije pa bodo 
zagotovile radodaren doseg do 800 
kilometrov. Zastavonoša družine 
bo do stotke pridrvel v zgolj 2,5 
sekunde, pospeševanje pa se bo 
zaključilo pri 270 km/h. Vse inačice 
se pohvalijo z najbolj učinkovitim 
in najlažjim pogonskim sklopom 
v primerjavi s konkurenco. Lucid 
bo oral ledino tudi z najhitrejšim 
polnjenjem električnega vozila 

ambientom, ki dokazuje, kako 
estetsko so lahko zasloni naslednje 
generacije integrirani v arhitekturo 
kabine. Pred voznikom se nahaja 
34-palčni ukrivljen steklen ekran z 
resolucijo 5K, ki lebdi nad armaturo. 
Filozofiji vizualnega minimalizma 
se pridružuje velikodušen, na dotik 
občutljiv osrednji zaslon, preko 
katerega je mogoče upravljati vse 
sisteme in funkcije vozila.

v zgodovini: v le 20 minutah 
polnjenja na hitri polnilnici DC bo 
omogočenih dodatnih 480 km 
dosega. Kupci bodo lahko elegantno 
vozilo, ki je na testih doseglo izredno 
nizek koeficient upora v vrednosti 
0.21, izbrali s pogonom spredaj 
ali na vsa štiri kolesa. Napreden 
potovalnik bo opremljen z vsemi 
mogočimi tehnično-elektronskimi 
pripomočki, ki si jih lahko zamislite, 
od neštetih senzorjev za parkiranje, 
prepoznavanje voznika na daljavo 
in še veliko drugega. Skupek 32 
senzorjev zagotavlja varen pristop 

Prva vozila bodo na voljo prihodnjo 
pomlad, vendar bodo romala v 
roke tistih, ki jih bodo predhodno 
rezervirali. V Združenih državah 
bo vstopni Lucid Air s 480 konji 
in z dosegom 653 km stal 77.400 
dolarjev, medtem ko bo za nakup 
najbolj prestižne verzije treba ta 
znesek podvojiti.

Tekst: Matjaž Tomlje, Foto: ISC

Pred voznikom se nahaja 34-palčni ukrivljen 5K ekran.

Skupek 32 senzorjev zagotavlja 
varen pristop k avtomatizaciji 

vožnje na ravni 2 in 3.
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NOVOSTI

Jaguar E-Pace

MA  CKA
E L E K T R I C N A

Pri znamki divje mačke so svojega prvega kompaktnega športnega terenca razkrili na zelo zanimiv 
način. Med svetovno premiero se je namreč E-Pace s 15,3 metra dolgim spiralnim skokom, v katerem 
se je obrnil okrog svoje osi za 270 stopinj, zapisal v Guinnessovo knjigo rekordov. Ker od takrat 
minevajo tri leta, so se pri britanskem proizvajalcu odločili, da model temeljito prenovijo.
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Vizualno gledano E-Pace z letnico 2021 
spremembe dobro skriva, saj so pri Jaguarju 
dinamičen dizajn le rahlo uredili. Spremembe 
vključujejo dodelan sprednji odbijač, 

drugačen vzorec maske in nove prilagodljive LED 
žaromete. A če so modifikacije zunanjega oblikovanja 
skope, so toliko večje v interierju, ki je bogatejši za 
najnovejši hišni zabavno-informacijski sistem Pivi Pro, 
ki preko 11,4-palčnega ukrivljenega zaslona omogoča 
intuitivno upravljanje s poenostavljenimi meniji in z 
izboljšano povezljivostjo, ki je deležna posodobitev 
programske opreme preko zraka. V kabini na račun 

izbranih materialov in prefinjenih detajlov vlada 
premijsko vzdušje, za dobro počutje potnikov pa je 
poskrbljeno še z ionizacijo in s filtracijo zraka.
Pomembne so tudi spremembe pod kožo, kajti osveženi 
SUV se ponaša z novo arhitekturo, prilagojeno za 
elektrificirane pogone. Priključnemu hibridu P300e, ki 
omogoča brezemisijski doseg do 55 km, se pridružuje 
paleta bencinskih in dizelskih motorjev z blago hibridno 
tehnologijo, ki moč kot doslej speljujejo na vsa štiri 
kolesa.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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osveženi SUV se 
ponaša z novo 

arhitekturo, 
prilagojeno za 

elektrificirane 
pogonske sklope. 
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RENAULTOVA
BODOCNOST

NOVOSTI Renault Mégane eVision

Avtomobil je že danes mnogo več kot prevozno sredstvo, v prihodnjih letih pa se bo dokončno 
uveljavil kot vsestranski prostor mobilnosti s številnimi možnostmi povezljivosti, avtonomije in 
skupne rabe. Tega se pri Renaultu dobro zavedajo, zato so kreirali razstavni prototip električnega 
Mégana, ki predstavlja novo dobo kompaktnega razreda.



Francoski proizvajalec Renault je letošnje poletje 
presegel število 300 tisoč prodanih električnih 
vozil na stari celini, odkar je lansiral svojo paleto 
tovrstnih modelov. Na domačih tleh so hkrati 

zabeležili registracijo preko 100 tisoč primerkov modela 
ZOE. Ta dva mejnika poudarjata Renaultov vodilni položaj 
na evropskem trgu električnih vozil in konstantno 
rast njegove prodaje v tem sektorju od leta 2010. Ker 
si skupina Renault kot pionir na področju električnih 
vozil prizadeva za njihovo množično uvedbo v prid 
ekološkemu prehodu, so sedaj odprli novo poglavje v 
svoji zgodovini s študijo Mégane eVision.

Mégane je ključni model v Renaultovem prodajnem 
portfelju že zadnjega četrt stoletja, zato ni nenavadno, da 
so ga izbrali za napovedovanje drugega roda električnih 
avtomobilov, ki slonijo na povsem novi modularni 
konstrukcijski platformi CMF-EV. Ta je bila zasnovana 
v okviru zveze Renault-Nissan-Mitsubishi z namenom 
olajšanja proizvodnje, razvoja in optimizacije električnih 
zmogljivosti vsakega novega modela. Arhitektura zaradi 
manjšega motornega prostora, povečane medosne 
razdalje in v pod vgrajenega akumulatorja dovoljuje 
prostornejšo kabino in izboljšane dinamične vozne 
lastnosti, hkrati pa oblikovalcem daje več svobode. In 

novi električni Mégane, ki bo postal resničnost v letu 
2021, povsem izkorišča te možnosti z zelo kompaktnim 
pogonskim sklopom, enim najtanjših akumulatorjev na 
tržišču in modernim emotivnim dizajnom.
Futuristični konceptni SUV Morphoz je podal navdih za 
oblikovno evolucijo kombilimuzine Mégane, ki je prejela 
nove proporce in drzne poteze. Te poudarja dvobarvna 
karoserija s telesom v mat sivi in s streho v kovinsko 
zlati, ki dekorira tudi zračne reže in zavorne čeljusti ter 
tako zamenjuje Renaultovo tradicionalno rumeno. K 
sodobnemu imidžu pripomorejo še velika platišča z 
obliko propelerja in ozek svetlobni pečat, medtem ko 

za dinamični karakter skrbijo izklesan pokrov motorja, 
poudarjeni oboki blatnikov in mišičasta stranska linija.
Pri Renaultu trdijo, da se bo serijska različica 
urbanega električnega avtomobila ponašala s 60 kWh 
akumulatorjem, ki bo skupaj z možnostjo hitrega 
polnjenja omogočil vožnje na velike razdalje (na primer 
od Pariza do Lyona) v enakem času kot avtomobil z 
motorjem z notranjim zgorevanjem.

Novi električni Mégane 
bo postal resničnost v 
prihodnjem letu.
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poseben vizualni efekt ustvarja kovinsko zlata streha.
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Foto: ISC
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Najboljše elemente festivala hitrosti Goodwood so organizatorji zaradi 
nezmožnosti izpeljave dogodka združili v razburljivo virtualno izkušnjo, ki je 
gledalcem iz 150 držav prinesla tridnevno akcijo na in izven proge.

NOVOSTI Goodwood SpeedWeek

Debiji,
drift 
in drama
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Sloviti festival hitrosti Goodwood bi lahko 
opisali kot največjo svetovno avtomobilsko 
vrtno zabavo, ki ljubitelje bencinskih hlapov 
navdušuje že od leta 1993. V glamuroznem 

ozadju podeželskega dvorca Goodwood, domovanja 
vojvode in vojvodinje Richmonda, se v dramatičnem 
slogu razkazuje na stotine najbolj pomembnih 
avtomobilov in motociklov iz današnjih dni in bogate 
zgodovine motošporta, katerim se pridružujejo nekatere 
najbolj znane osebnosti iz visokooktanskega sveta.
Prvič po 26 letih se v poletnih dneh v zahodni Sussex 
z vseh kotičkov našega planeta ni zgrnila 150.000 glava 
množica z namenom občudovanja adrenalinskega 

Welby so skupaj z avstralskim dirkačem Markom 
Webbrom vodili prenos v živo, nabit s spektakularnimi 
podvigi nekaterih najbolj zmogljivih in dragocenih 
bolidov, ki jih je človek kdajkoli ugledal. V ospredju je 
bilo šprint tekmovanje na dirkališču Goodwood Motor 
Circuit, kjer so tokrat sodelovali le sodobni avtomobili. 
Krog je najhitreje odpeljal Nick Padmore v dirkalniku 
Formula 1 Arrows A11, ki ga je zasnoval genialni Ross 
Brawn. Ogleda vredne norosti so izvajale rally in drift 
beštije, ki s teatraličnim dirkanjem niso prenehale tudi 
ponoči. Slavo na rallyju je doživel Rhys Yates, ki je pilotiral 
Ford Fiesto R5, medtem ko je bil na preizkušnji Driftkhana 
zmagoslaven 3-kratni prvak Formule Drift James Deane s 
svojim turkizno-modrim BMW-jem E92.
Gledalci so lahko oči napasli še na najnovejših 
avtomobilskih kreacijah, kot sta povsem električna Lotus 
Evija in Ford Mustang Mach-e 1400, in izvedeli malo več 
o ključnih mejnikih motošporta in avtomobilizma med 
praznovanjem 70-letnice Formule 1, 50-letnice Range 
Roverja in 40-letnice Audi Quattra.
Za vse fanatike, ki težko pričakujejo povratek na 
legendarni angleški dogodek, organizatorji že pripravljajo 
27. izdajo prireditve, ki bo zagotovo epska.
 
Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

oglašanja in gibanja ikoničnih cestnih superavtov 
in čistokrvnih dirkalnikov, ki se vsako leto soočajo z 
zahtevno 1,86-kilometrsko hribovito progo. Vsem 
poznana situacija je namreč močno okrnila letošnjo 
sezono avtomobilističnih prireditev, kar pa ne pomeni, 
da so organizatorji festival hitrosti Goodwood preprosto 
prestavili na prihodnje leto. Namesto tega so naumili 
nov dogodek, ki so ga oklicali SpeedWeek. Med 16. in 18. 
oktobrom so združili najboljše elemente tradicionalnega 
festivala v nezamudljivo senzacijo, ki je v skladu z 
ukrepi sicer potekala za zaprtimi vrati, a je preko spleta 
omogočala izkustvo milijonom oboževalcem.
Televizijski voditelji Dermot O’Leary, Rory Reid in Siân 
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Nezamudljiva senzacija je preko 
spleta omogočala izkustvo
visokooktanske zabave 
milijonom oboževalcem.



BMW X3 xDrive 30e M Sport

TESTI

BMW X5 xDrive 45e M Sport

Tokrat smo sedli za volan dveh BMW-jevih športnih terencev, katerima skupni 
faktor je priključno-hibridni pogonski sklop. Po eni strani sta si zelo podobna, spet 
po drugi je med njima cel svet.
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BMW in elektrifikacija gresta že nekaj časa z 
roko v roki. Električno poglavje sta namreč 
pri znamki začela pisati popolnoma električni 
model i3 in prvi priključni hibrid znamke, 

futuristični športni dvosed i8. Kasneje smo lahko spoznali 
priključno-hibridno tehnologijo še v terenskem X5, 
limuzinah serije 3, 5 in 7, a je bila vsem skupna majhna 
baterija, posledično z njo pa majhen doseg in majhen 
električni izkoristek, kar se je na koncu rezultiralo v visoki 
porabi goriva.
Zgodba je v letu 2020 povsem drugačna. Že res, da so 
naši odločevalci ukinili subvencijo v višini 2.000 evrov za 
tovrstne priključne hibride, češ, da so potratni pri porabi 
goriva in da večino časa sploh ne prevozijo na elektriko, 
a to v praksi ni ravno tako. Nenazadnje ne verjamem, da 
se je v prvi vrsti sploh kdo izmed potencialnih kupcev 
takšnega avtomobila odločal zanj ravno zaradi finančne 
pomoči v obliki subvencije.
Pri BMW-ju imajo v ponudbi dva športna terenca, ki sta 
na voljo kot priključna hibrida. Prvi je srednje velik X3, 
drugi je še večji in še bolj nastopaški X5.
Najprej nekaj številk o X3. Oblikovno menim, da 
avtomobilov posebej ni treba predstavljati, vsakdo bi ju 
moral ločiti med seboj. Nenazadnje tudi zato, ker je X5 
model najnovejše generacije, že z novim, večjim grillom 
in z minimalistično urejeno notranjostjo, medtem ko X3 
še uporablja interier in dizajn stare šole.
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Hibridna motorizacija X3 se ponaša s skoraj okroglimi 300 konji.

V nasprotju z X5, manjši X3 
še uporablja interier in 

dizajn stare šole.



motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

šestvaljni, vrstni, turbobencinski + električni
2.993 ccm
294 kW (394 KM) 
600 Nm pri 2.000 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
5,6 s (0-100 km/h)
205 km/h

7,5 l/100 km
39 g/km
4.922 / 2.004 / 1.745 mm
2.510 kg 
69 l
500 l
119.212 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 1.334,54 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

Tehnični podatki X5 xDrive 45e M Sport

Hibridno motorizacijo X3 sestavljata 2,0-litrski štirivaljni 
turbo bencinski motor s 135 kW in elektromotor z 80 kW, 
kar nanese skorajda okroglih 300 konjev sistemske moči. 
Avtomobil do stotice skoči v dobrih šestih sekundah 
in ustavi pospeševanje pri 210 km/h. Voznik lahko vozi 
v popolnoma električnem načinu tudi do hitrosti 135 
km/h, potem se samodejno vključi motor na notranje 
izgorevanje.
Baterije, ki se skrivajo v dnu prtljažnega prostora X3, 
vzamejo 100 litrov volumna in se ponašajo s kapaciteto 
12 kWh. To pomeni, da se do maksimuma baterija na 
domači 220-voltni vtičnici napolni v približno šestih urah, 

Vožnja je sicer tipično BMW-jevska, avtomobil lepo 
leži na cesti, občutek na volanu je odličen, vožnja v 
električni tišini ob super zvočni izolaciji je tako ali tako 
nekaj posebnega. V tem primeru se mi je zdelo malce 
zapostavljeno udobje same vožnje, podvozje je bilo za 
družinski SUV vseeno malce pretrdo, oziroma so svoje 
dodali sedeži, ki bi lahko bili bolj udobni. Za minus 
mu štejem tudi zgolj 450 litrov prtljažnika, kar bi znalo 
4-člansko družino že omejevati.
Zato pa imajo Bavarci v ponudbi še enega priključnega 
hibrida v podobi modela X5, za katerega bi si upal trditi, 
da je v verziji 45e najboljša modelna izbira in idealen 

na klasični polnilnici pa v dobrih treh. V tem času dobite 
po potovalnem računalniku za približno 40 kilometrov 
električnega dosega. Nam ga je v praksi uspelo izkoristiti 
dobrih 30. Poraba goriva je pri vprašljivosti priključnih 
hibridov seveda ključna, odvisna pa je predvsem od teže 
voznikove noge in od tega, kako redno se avtomobil 
priklaplja na električno omrežje. Če boste X3 30e redno 
polnili in boste večino kilometrov prevozili na elektriko, 
bo poraba smešna, le približno tri litre. Če pa boste 
pozabili napolniti baterijo in boste izkoriščali zgolj konje 
bencinskega motorja, boste težko shajali z manj kot 
devetimi litri na sto. 

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbobencinski + električni
1.998 ccm
215 kW (292 KM)
420 Nm Nm pri 1.350 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
6,1 s (0-100 km/h)
210 km/h

8,5 l/100 km
56 g/km
4.708 / 1.891 / 1.676 mm
1.990kg
65 l
450 l
88.390 EUR 

Tehnični podatki X3 xDrive 30e M Sport

informativni izračun mesečnega obroka: 991,15 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

X5 je v verziji 45e najboljša 
modelna izbira in idealen 

kompromis med udobnim, 
zmogljivim in varčnim SUV-jem.

kompromis med udobnim, zmogljivim in varčnim SUV-
jem. Novi X5 smo dodobra že testirali v vseh dizelskih 
izvedenkah, a se nam je ravno priključni hibrid 45e 
najbolje vtisnil v spomin. Za razliko od X3, se v X5 vrti 
trilitrski šestvaljni turbo bencinski motor, ki je enostavno 
poglavje zase v primerjavi z dvolitrskim. Pomaga mu še 
elektromotor s 53 kW, s katerim skupaj tvorita sistemsko 
moč 394 KM in 600 Nm navora.
2,5 tone težak SUV se tako premika kot za šalo, 
najmanjšega napora in naprezanja ni občutiti, do stotice 
se namreč z mesta požene v zgolj 5,6 sekunde!
Ker je kapaciteta baterije skoraj enkrat večja, kot tista v 
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X3, se lahko X5 pohvali z realnim električnim dosegom 
tam med 60 in 80 kilometri. Spet je seveda vse odvisno 
od same poti, načina vožnje ipd. A če bo X5 še kakor 
toliko redni gost na električnem omrežju in če na dan v 
povprečju ne prevozite več kot sto kilometrov, se boste 
lahko pohvalili s porabo pod petimi litri na sto. V 2,5 
tone težkem X5? Fantazija. Seveda je treba vzeti v zakup 
dejstvo, da je vožnja s prazno baterijo, kjer se koristi 
zgolj bencin, prava potrata. Takrat bo porabo skorajda 
nemogoče spraviti pod 10 litrov. Vožnja je sicer razred 
zase, če jo primerjamo s tisto v X3. Samo udobje med 
njima je neprimerljivo, pri X3 so me motili trdi sedeži 

in trdo vzmetenje, medtem ko pri X5 zaradi zračnega 
vzmetenja in debelih, udobnih usnjenih sedežev 
pozabiš, da se voziš po cesti. Občutek imaš, kot da lebdiš, 
še posebej, ker se voziš praktično v električni tišini. 
Seveda je za kaj takega treba imeti višek. Financ seveda. 
Za prvega skoraj 90, za drugega pa 119 tisočakov.
Dokler svetovna infrastruktura ne bo 100% pripravljena 
na električno mobilnost, so takšni priključni hibridi 
zaenkrat še najboljša alternativa, če se seveda ujamejo 
z ritmom vašega življenjskega sloga in z vašo denarnico.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Pri X5 zaradi zračnega 
vzmetenja in debelih, 

udobnih usnjenih sedežev 
pozabiš, da se voziš po cesti. 

OGLAS
BOSS
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Seat Leon 1.5 eTSI DSG FR

TESTI GOLF,
PAZI SE!

Sloviti Golf je tako rekoč znotraj svoje družine z Leonom četrte generacije dobil izredno 
močnega neposrednega tekmeca. Grajena sta na popolnoma enaki platformi, gre za skorajda 
identična avtomobila, ki to seveda nista. Imela naj bi vsak svoj krog kupcev, a odločitev med 
njima bo verjetno nekoliko težja, kot je bila do sedaj.



motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.498 ccm
110 kW (150 KM)
250 Nm pri 1.500 vrt./min.
7-stopenjski samodejni
8,4 s (0-100 km/h)
216 km/h

6,8 l/100 km
112 g/km
4.368 / 1.800 / 1.456 mm
1.361 kg
50 l
380 l
32.339 EUR 

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 363,84 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

Leon je v svoji zadnji izdaji nedvomno najboljši in 
najbolj izpopolnjen ter najbližje Golfu, kot mu je 
bil kadarkoli do sedaj v vseh pogledih. Oblikovno 
je morda celo bolj drzen in zanimiv kot zadnja 

generacija Golfa, bi si skoraj upal trditi. Najbolj vpadljiv 
je njegov zadek, ki deluje izredno minimalistično z 
ozkimi, rezkimi žarometi, ki ju med seboj vzdolž celega 
prtljažnika povezuje LED svetlobni pas. Pod njim pa se 
nahaja nov, igriv podpis modela Leon.
Tudi prednji del je korenito spremenjen, z bolj tankimi 
žarometi in z ostrim LED svetlobnim podpisom, s 
popolnoma novo masko, ki je sedaj šesterokotna, in 
z atraktivnim odbijačem, ki s paketom FR dobi še bolj 
športen videz, kar je bila praksa v testnem primeru. FR 
svoj pečat pusti še z bolj poudarjenimi stranskimi pragovi, 
s srebrnim ohišjem ogledal, zadaj pa lahko v spodnjem 
delu odbijača vidimo umetna oziroma navidezna 
kromirana zaključka izpušnih cevi, ki sta tam preprosto 
zaradi lepšega videza. Leon nedvomno oddaja španski 
temperament, sploh v takšni rdeči barvi. Na to voznika 
nenazadnje vsekakor opomni pozdravni svetlobni 
podpis na tleh, ki ob vsakem odklepu avtomobila 
pozdravi z besedami »HOLA!«
Notranjost se na prvo žogo zdi popolnoma identična 
Golfovi, a je med modeloma tu vseeno veliko razlik, 
tudi takšnih, zaradi katerih je Golf na cenovni lestvici 
postavljen nad Leona. Golfov interier kljub podobni 
minimalistični zasnovi deluje bolj premium, Leonov pa 
ob polni opremljenosti kar nekako plastično, čeprav 
so v večini v kabini uporabljeni mehki materiali in je 

ergonomija vrhunska. Oba modela 
si delita osrednji medsedežni 
greben, ki ga obdaja trda plastika, 
kakor tudi konzolo z miniaturno 
prestavno ročico. Merilniki so 
popolnoma digitalizirani in si jih je 
mogoče prilagoditi po svoje, tako 
od grafičnega prikaza oziroma teme 
do samih podatkov, za katere želimo, 
da so prikazani. Enako je z osrednjim 
ekranom, ki je preprosto fantastičen, 
čeprav sem v prvi vrsti zagovornik 
upravljanja osrednjega ekrana z 
vrtljivim gumbom iz varnostnih 
razlogov. Odzivnost in grafika 
infotainmenta sta med konkurenco 
zunaj hiše v popolnoma svoji ligi. 
Tudi prilagodljivost nekaterih bližnjic 
in brskanje po več funkcijah znotraj 
enega menija je izredno uporabno.
Svojevrstna je ambientalna 
osvetlitev, ki poleg predelov 
vratnih oblog osvetljuje tudi 
predel armaturne plošče tik pod 
vetrobranskim steklom in skupaj 
z osvetljenimi vrati tvori nekakšen 
osvetljeni lok. Prav poseben je še 
prikaz vozil v mrtvem kotu. Svetlobni 
signal tako ni več nameščen na 
predel stranskega ogledala, temveč 
za opozarjanje uporablja kar del 
ambientalne osvetlitve na vratih.
Seveda Leon ne izgleda samo dobro, 
ampak se tako tudi pelje po zaslugi 
1,5-litrskega turbo bencinarja s 150 
KM in z blagohibridno tehnologijo 
ter 7-stopenjskega DSG-ja.
Na koncu je treba za takšen paket, ki 
praktično v ničemer ne zaostaja za 
Golfom, tudi v ceni ne, odšteti preko 
30 tisočakov, pri čemer ceno zasolijo 
predvsem za 6.000 evrov vredni 
dodatki.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Toyota C-HR 2.0 Hybrid e-CVT Launch Edition

TESTI

Avto+šport  67  

JAPONSKI
hibridni šik

V letu 2016 je Toyota 
prvič predstavila 
oblikovno kontroverzni 
CH-R, ki je med množico 
postal eden izmed 
najbolj priljubljenih 
hibridov. Po prenovi 
ostaja unikatno 
izstopajoč, postreže pa s 
povsem novim pogonskim 
sklopom, ki preprosto 
navdušuje.

Oblikovalcem v večji meri pri prenovi CH-
R-ja ni bilo treba odkrivati tople vode in 
spreminjati tistega, kar že deluje, zato CH-R 
ostaja na prvi pogled popolnoma enak. A 

vseeno ga bo od predhodnega modela mogoče ločiti po 
drugačni LED grafiki zadnjih žarometov, po prestavljenih 
prednjih meglenkah iz odbijača višje v okrasno zračno 
režo in še kakšen malenkostni detajl bi se verjetno našel.
Seveda je s prenovo prišla tudi kakšna nova barvna 
kombinacija, kot je recimo tale oranžno-črna, ki je del 
najbolj bogato opremljenega paketa Launch Edition. In 
moram priznati, da mi je kar zlezla pod kožo. Čeprav v 
osnovi nisem ljubitelj črnih platišč, oranžnemu CH-R-ju 

lepo pristojijo v kombinaciji s črno streho, s črnimi ohišji 
ogledal in z zatemnjenimi stekli s črno obrobo. Tu se 
črnina ne konča, izstopajo še stranske zaščitne plastike in 
spojler. Nenazadnje so črne elemente implementirali po 
celotnem avtomobilu; recimo črnina povezuje prednja 
žarometa, kakor tudi na zadku, kjer se žarometa v črnem 
odtenku tako rekoč združita v prtljažni spojler. Kot celota 
avtomobil še vedno deluje futuristično, je zanimiv, 
atraktiven, poseben, simpatičen, skorajda ni lastnostnega 
pridevnika, s katerim ga ne bi mogel opisati.
Če pokomenitram še notranjost, je ta z izjemo nekaj 
novih, bolj mehkih materialov in posodobljenega 
infotainmenta, nespremenjena. Zaradi nizkih stekel in 

pa se odlično ujame z novim pogonskim sklopom v 
močnejši različici. Še vedno zna biti ob polnem pritisku 
na plin motor malce glasen, a izboljšana zvočna izolacija 
poskrbi, da vse skupaj nikakor ni moteče.
Hibridni pogonski sklop je izredno odziven in uglajen, 
eden boljših, kar sem jih vozil v zadnjem času. Motor se 
elegantno in predvsem izredno hitro vklaplja in posega 
v samo vožnjo. To stori praktično po vsakem speljevanju, 
a tisti prvi premik, prve metre, vedno opravi elektrika. Na 
voljo ima tudi popolnoma električni način, ki se v praksi 
ne obnese najbolje, saj moraš s stopalko za plin biti zares 
nežen, če ne se nemudoma vklopi bencinski motor. V 
vsakem primeru pa se to naredi pri hitrosti okoli 45 km/h.

C-stebričkov ostaja občutek utesnjenosti, h kateremu 
črna stropna obloga in slaba preglednost nazaj skozi 
majhno steklo zgolj pripomoreta. Kljub posodobitvi 
informacijsko-zabavnega sistema, je ta v primerjavi s 
konkurenčnimi še vedno nekoliko zapleten za uporabo, 
je pa vsekakor bolje odziven.
A bistvo prenove CH-R-ja se skriva pod njegovim 
skeletom, v učinkovitejšem hibridnem pogonskem 
sklopu z zmogljivejšim 2,0-litrskim bencinskim motorjem, 
ki deluje izredno uglajeno, prepričljivo in varčno. Vozniku 
je na voljo 184 konjskih moči in 190 Nm navora, za prenos 
moči pa še vedno skrbi brezstopenjski menjalnik e-CVT, 
ki je bil v prejšnji generaciji prava nočna mora. Po prenovi 

c-hr tudi Po prenovi ostaja unikatno izstopajoč.



motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, bencinski + električni
1.987 ccm
135 kW (184 KM)
190 Nm pri 4.400 vrt./min.
brezstopenjski samodejni
8,2 s (0-100 km/h)
180 km/h

5,5 l/100 km
92 g/km
4.395 / 1.795 / 1.555 mm
1.560 kg
43 l
358 l
33.790 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 380,17 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

Zato sem večinoma vozil v 
hibridnem načinu, kjer elektrika 
posega v vožnjo vseskozi, ne 
glede na hitrost vožnje. Tudi pri 
hitrosti 130 km/h se je mogoče 
voziti z izklopljenim motorjem 
in tako rekoč jadrati z nežnim 
ohranjanjem plina ob pogonu 
zgolj na elektriko. Zato je bila vsaka 
vožnja s CH-R-jem izziv, prepeljati 
čim več električnih kilometrov, 
pri čemer lahko vseskozi svojo 
uspešnost spremljaš na grafiki 
med merilniki oziroma na 
osrednjem ekranu.
Pod črto, vožnja je vrhunska. 
Peljati ga je izredno lahkotno, 
oziroma bolje rečeno, občutek 
na volanu je peresno lahek. 
Čeprav ima avtomobil kar nekaj 
kilogramov, mu moči ne manjka, 

lega na cesti in med ovinki je tudi 
hvale vredna. Pohvali se lahko tudi z 
izredno varčnostjo, saj smo na testu v 
povprečju zabeležili porabo dobrih pet 
litrov na 100 prevoženih kilometrov, 

brez težav se da voziti tudi s porabo 
pod petimi litri.

Tekst in foto: Jan Grobelšek 

Oranžnemu CH-R-ju lepo 
pristojijo črni elementi – 

platišča, streha, ohišja ogledal 
in obroba zatemnjenih stekel. 

oglas
fuji
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Velikan navtične sfere 
Ferretti Yachts je z 
razkritjem novega poveljnika 
flote dokazal, da nobene 
sanje niso prevelike. Gre 
namreč za največje plovilo 
v zgodovini znamke, ki 
transformira pristop do 
bivanja na krovu.

DRZNI SI
SANJATI

NAVTIKA Ferretti Yachts 1000
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Kljub ekstenzivni prenovi zunanjih 
površin, se glavnina revolucije 
nahaja v interierju, ki izžareva 
tipičen italijanski stil. 

Ferretti Yachts je zapeljal v neraziskane vode. 
Odločili so se namreč za stilno revolucijo svoje 
celotne prodajne palete in kot se spodobi, je 
sadove podviga svetu pokazal novi zastavonoša, 

ki z dolžino 100 čevljev obljublja veličastno prezenco. 
V srčiki oblikovne filozofije se nahaja ideja bivanja v 
prijetnem, udobnem in brezčasno elegantnem okolju. 

Pod zunanji dizajn se je podpisal arhitekt Filippo Salvetti, 
medtem ko so koncept interierja domislili v studiu 
Ideaeitalia.
Popolnoma italijanski projekt opredeljujejo 
minimalistične zunanje linije z radodarnimi steklenimi 
površinami, ki sicer sledijo smernicam najnovejših 
predstavnikov znamke. Model 1000 bo tako velik odmik 

na vsaki strani omogoča enostavno spuščanje platforme 
v vodo; v hiši zasnovano inovacijo so pri Ferrettiju že 
patentirali. Krma v notranjosti skriva Williamsov tender 
Sportjet 445, mesta pa je dovolj še za eno vodno igračko.
Stekleno-jeklena ograja ločuje krmo od zunanjega 
loungea, ki hrani dve veliki zofi in raztegljivo mizo. 
Ambient je še posebej fascinanten ob sidranju, saj noben 

naredil predvsem z uporabo naprednih materialov; ob 
lansiranju bo postal prvo plovilo Ferrettija, ki se v tako 
veliki meri poslužuje karbona.
Mogočno plovilo zaznamuje tudi nov koncept krme, ki 
se razprostira na 40 kvadratnih metrih, kar se ujema z 
mnogo večjimi super jahtami. Salvetti je tam kreiral širno 
cono za zabavo na prostem, ki preko podaljšanja stopnic 
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bar in ga združi z jedilnico.
Lastnik bo zavetišče našel v pravcatem luksuznem 
stanovanju na glavni palubi, ki se ponaša z lastno 
kopalnico in garderobno omaro. Na spodnji palubi bodo 
medtem v štirih kabinah bivali gostje, ki bodo prav tako 
uživali v brezčasnem slogu in najboljših materialih.
Raznolike nove rešitve tako podčrtajo mednarodno 
naravo zasnove, ki ustreza potrebam različnih trgov 
in različnim namenskostim. Ferretti Yachts 1000, ki na 
krov sprejme 20 oseb, je kot nalašč za vse od družinskih 
križarjenj do čarterskih storitev, na katerih bo 30-metrsko 
dih jemajočo jahto premikal dvojec motorjev MTU z 
2.638 konjskimi močmi.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

prepričala s skrbno izbrano opremo, ki želi pričarati 
dobro počutje v drugem domu na vodi. K temu bo 
pripomogla tudi personalizirana postavitev, podrejena 
željam in potrebam lastnika.
Ena najbolj svetlih točk (dobesedno) jahte je gotovo 
bivalni prostor na glavni palubi, ki predstavlja perfektno 
kombinacijo šika in udobja. Okna, ki se raztezajo od tal 
do stropa, skupaj s steklenimi vrati na vhodu razbijajo 
vizualne ovire, ki delijo zunanjost in notranjost, ter 
poudarjajo tesno povezavo z morjem. Sofisticirani 
dnevni sobi in jedilnici se pridružuje ladijska kuhinja, 
ki potrjuje Ferrettijev zgleden pristop k ergonomiji. 
Vsestranska soba, ki je z 10 kvadratnimi metri za plovilo 
te velikosti brez primere, bo na račun široke ponudbe 
opreme zadovoljila tudi profesionalne kuharje. Nadaljnja 
zanimivost je električni sistem odpiranja stene, ki razkrije 

Mogočno plovilo zaznamuje 
nov koncept krme, ki se 

razprostira na 40 m2.

arhitekturni element ne preprečuje neposrednega 
stika z okolico. Od tam dva seta stopnic vodita do res 
velikodušnega flybridgea, opremljenega s sedišči za 
več kot ducat oseb. V primerjavi z dosedanjim vodilnim 
Ferrettijem 920, se do premca ne dostopa preko 
prehodov na glavni palubi, ampak preko najvišjega 
krova, s čimer so zagotovili popolno zasebnost.

Kljub ekstenzivni prenovi zunanjih površin, se glavnina 
revolucije nahaja v interierju, ki izžareva tipičen italijanski 
stil. Glavna značilnost novega partnerstva s studiem 
Ideaeitalia je možnost izbire med dvema različnima 
ambientoma: klasičnim s toplimi, tradicionalnimi toni 
in subtilnimi kontrasti ter sodobnim z drznimi barvami 
in urbanimi vplivi. V vsakem primeru bo notranjost 

bigg-r.com
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Dirko za veliko nagrado Eifla je zaznamovala 91. zmaga v karieri za Lewisa 
Hamiltona. Z zmago na dirkališču slovitega imena se je po številu zmag izenačil 

z legendarnim sedemkratnim svetovnim prvakom Michaelom Schumacherjem. Po 
koncu dirke mu je v počastitev tega izjemnega dosežka, Mick Schumacher izročil v 
dar čelado svojega očeta, ko je ta dirkal za moštvo Mercedesa. Ne gre pozabiti, da 

je prav Lewis Hamilton v ekipi Mercedesa leta 2013 zamenjal Schumacherja.

H AM I LTO N
=

S C H U M I

VN Eifla

šport Formula 1

Sergio Perez
Racing Point

Carlos Sainz
McLaren

Pierre Gasly
AlphaTauri

7.

8.

9.

Lewis Hamilton
Mercedes

Max Verstappen
Red Bull Racing

Daniel Ricciardo
Renault

Charles Leclerc
Ferrari

Nico Hulkenberg
Racing Point

Romain Grosjean
Haas

4. 

5.

6.

1. 

2.

3.

Rezultati VN Eifla:
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Dirka na Nürburgringu je bila zanimiva. Prvi del 
sta obvladovala dirkača Mercedesa. Tokrat je bil 
Bottas hitrejši od Hamiltona, ki je že na štartu 
poskušal priti mimo Finca, a mu ni uspelo. 

Vendar Bottas tokrat ni imel sreče. Vse se mu je začelo 
podirati v 13. krogu, ko je bil najprej prepozen pri zaviranju, 
blokirala so mu sprednja kolesa in Hamilton je švignil v 
vodstvo. Bottasu se je približal tudi Verstappen in zaradi 
uničenih gum je hitro odpeljal v bokse. Na stezo se je vrnil 
kot četrti, a njegove prave težave so se šele začele. Dirkalnik 
je začel izgubljati moč in v 18. krogu je dirkač s številko 77 
dirkalnik moral parkirati v boksih.
Vmes sta se v prvem ovinku zapletla Räikkönen in Russel, 
posledici sta bili odstop mladega Britanca in virtualni 
varnostni avto, da so varnostniki iz proge lahko umaknili 
njegov bolid. Kimi Räikkönen, ki je odpeljal rekordno 323. 
dirko, pa je seveda dobil 10-sekundno kazen.
V 45. krogu je na stezo po odstopu Norrisa zapeljal tudi 
pravi varnostni avto. Dirkač McLarna je imel več krogov 
težave z dirkalnikom, petnajst krogov pred koncem pa je ta 
dokončno odpovedal. Izgledalo je, da bo Max Verstappen 
vendarle dobil priložnost za boj z Lewisom Hamiltonom za 
zmago, a se to ni zgodilo. Dirkač Mercedesa se je odpeljal 
91. zmagi naproti, sedmi v letošnji sezoni. Mladi Nizozemec 
v Red Bullu je bil z drugim mestom zadovoljen, nasmeh 
do ušes pa zagotovo ni izostal pri Danielu Ricciardu, ki je 
Renault pripeljal na tretje mesto. To so prve stopničke za 
Avstralca po zmagi v Monaku leta 2018. Žal na odru za 
zmagovalce nismo videli »shoeyja«, ki nam ga je Ricciardo 
v preteklosti že večkrat prikazal.
Za dirkačem Renaulta je dirko končal Sergio Perez, za 
katerega se še vedno uradno ne ve, kje bo dirkal prihodnjo 
sezono. Opcij ni veliko, a dirkača z močnim finančnim 
zaledjem bi med svoje vrste lahko zvabili pri Haasu ali 
morda celo pri Red Bullu, kjer so vedno bolj nezadovoljni 
z Albonom. Carlos Sainz je s petim mestom osvojil edine 
točke za McLaren, za njim sta na šestem in sedmem mestu 
končala Gasly in Leclerc. Ta se je po četrtem mestu na 
kvalifikacijah zagotovo nadejal boljše dirke, a sedmo mesto 
je še vedno bolje kot ničla njegovega kolega pri Ferrariju, 
Sebastiana Vettla, ki spet ni imel svojega dne.
Kaj se bo zgodilo z Nicom Hülkenbergom, je vprašanje, ki 
si ga zastavlja veliko navijačev Formule 1. Zaradi slabega 
počutja Lancea Strolla je tokrat že tretjič v letošnji sezoni 
dirkal namesto enega od obeh voznikov Racing Pointa. Na 
kvalifikacijah mu ni šlo, zasedel je zadnje mesto, a na dirki 
ponovno dokazal, da si zasluži sedež v dirkalniku Formule 
1. Zasedel je osmo mesto in za sabo pustil Grosjeana na 
devetem in Giovinazzija na desetem mestu, ki sta tokrat 
odpeljala solidno dirko.
Spet smo videli, da nova dirkališča dirkačem povzročajo 
nemalo težav. Nürburgring sicer ni novo prizorišče dirk 
Formule 1, a je zadnjo dirko gostil pred sedmimi leti. Vse 
to nas navdaja z upanjem in s pričakovanjem, da bomo 
zanimivemu dogajanju priča tudi na prihodnjih dirkah.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC

BOTTAS na začetku DIRKE PRED HAMILTONOM

Räikkönen IN RUSSELl STA se ZAPELA V 1. KROGU

RICCIARDO je dosegel 1. stopničke Z RENUALTOM

HAMILTON je IZENAČIL SCHUMAHERJEVIH 92 ZMAG

Odkrijte več na: www.sony.si ali sony.si/alphauniverse
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Najboljši dirkač zadnjega desetletja v Formuli 1 – Lewis 
Hamilton – je na dirki za Veliko nagrado Portugalske 

dosegel 92. zmago v karieri. S tem je prehitel Michaela 
Schumacherja in bo verjetno kar nekaj časa držal 

rekord največjega števila zmag v kraljici avtošporta.

VN Portugalske

šport Formula 1

LEWIS
DO  
REKORDNE
ZMAGE

Charles Leclerc
Ferrari

Pierre Gasly
AlphaTauri

Carlos Sainz
McLaren

7.

8.

9.

Lewis Hamilton
Mercedes

Valtteri Bottas
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Formula 1 se je na Portugalsko vrnila prvič po 
letu 1996, ko je sicer na drugem prizorišču, v 
Estorilu, zmagal Jacques Villeneuve. A letošnja 
s koronavirusom zaznamovana sezona je 

omogočila Portugalski, da spet gosti eno od dirk 
svetovnega prvenstva v tem elitnem športu. Dirkališče v 
turističnem biseru Algarve je postalo 73. prizorišče dirke 
za Veliko nagrado. V uvodu zagotovo ni razočaralo, saj smo 
videli nekaj zelo razburljivih krogov. Iz prvega štartnega 
mesta se je pognal Hamilton, a vodstvo izgubil že po 
nekaj zavojih. Ravno ob štartu je začelo rahlo deževati 
in proga je bila na nekaterih delih malce mokra, že tako 
spolzka podlaga je postala prava drsalnica. Hamilton 
ni želel tvegati preveč, mimo je najprej odpeljal Bottas 
in potem še Sainz v McLarnu. Presenetljivo je Španec z 
lahkoto opravil tudi z Bottasom in se znašel v vodstvu. 

Obilo težav sta imela Verstappen in Perez, ki sta se 
zapletla v trčenje. Medtem ko je dirkač Red Bulla izgubil 
le nekaj mest, je moral Mehičan dirko nadaljevati prav na 
zadnjem mestu. Odlično se je v teh kaotičnih trenutkih 
znašel tudi veteran Kimi Räikkönen, ki je napredoval za 
kar deset mest.
Šest krogov sta Mercedesa potrebovala, da sta stvari 
postavila na svoje mesto. Iz ozadja se jima je začel bližati 
tudi Verstappen in v dveh krogih so vsi trije prišli mimo 
Sainza. Hamilton se z drugim mestom ni želel zadovoljiti. 
Bottasa je prehitel v dvajsetem krogu in 92. zmagoslavje 
35-letnika se je zdelo korak bližje.
Nekaj trenutkov pred tem je za adrenalin poskrbel Lance 
Stroll, ki je v prvem ovinku spektakularno želel mimo 
Norrisa, a manever se mu ni izšel. Rahlo sta trčila, krajšo 
je potegnil dirkač Racing Pointa, ki se je v karavano 
Formule 1 vrnil po izpuščeni dirki na Nürburgringu. Tudi 
on se je namreč okužil s koronavirusom. Zanimivo, da sta 
bila zaenkrat od dirkačev Formule 1 okužena le dirkača 
Racing Pointa, a v različnih časovnih obdobjih.
Po postankih v boksih se je prava dominanca Hamiltona 
šele začela. Mercedesa sta v bokse zavila zelo pozno, 
skoraj dvajset krogov za Verstappnom. Če se je zdelo, da 
bi Bottas morda še lahko ujel priključek do Hamiltona, 
je ta po postankih preprosto letel. Na koncu je Finec v 
enakem dirkalniku zaostal 26 sekund, Verstappen pa še 
osem sekund več. Po dirki je Bottas razočarano ugotavljal, 
da preprosto ni imel ritma, da bi se lahko resno upiral 
moštvenemu kolegu.
Odlična dirka je tokrat uspela Ferrarijevi prihodnosti, 
Charlesu Leclercu. Četrto mesto je odličen dosežek 
za rdeče v letošnji sezoni, ki ga je z desetim mestom 
dopolnil odhajajoči Vettel.
Pohvale si za peto mesto zasluži Pierre Gasly, fantastično 
pa je po nesrečnem prvem krogu dirkal tudi Sergio Perez. 
Na koncu je pristal na sedmem mestu, kljub dvema 
postankoma v boksih. V zadnjih krogih se ni mogel več 
upirati Sainzu, ki je bil boljši v boju za šesto mesto. Osmo 
in deveto mesto sta osvojila dirkača Renaulta, tokrat 
Ocon pred Ricciardom.
Med konstruktorji ima Mercedes že več kot 200 točk 
prednosti pred Red Bullom, zelo zanimivo pa je v boju 
za tretje mesto, saj se Racing Point, McLarnen in Renault 
borijo za precejšno denarno pogačo.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC
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DO      REKORDNEGA
7.     NASLOVA
dirko, ki je potekala v kultni Imoli, je dobil Britanec Lewis Hamilton pred moštvenim 
kolegom Valtterijem Bottasom. Mercedes je z enajsto zmago v sezoni prišel do 
rekordnega sedmega zaporednega naslova svetovnega prvaka med konstruktorji. 

Dirko na dirkališču Enza in Dina Ferrarija je najbolje 
začel Valtteri Bottas, ki na štartu ni dovolil 
presenečenja. Slabše je štartal Hamilton in tako 
je do prve šikane mimo odpeljal že Red Bull 

Maxa Verstappna. Ni pa veliko manjkalo, da bi pred dirkača 
Mercedesa prišel še Gasly z AlphaTaurijem. V ozadju je prišlo 
do nekaj prerivanja, tako je po rahlem trku z Oconom moral 
v bokse na zamenjavo polomljenega sprednjega krilca Lance 
Stroll. V sedmem ovinku sta trčila tudi Vettel in Magnussen, 
a sta oba lahko nadaljevala. Prav ti rahli trki in odpadli deli 
iz dirkalnikov so imeli velik vpliv na razplet dirke. Vodilnemu 
na dirki, Valtteriju Bottasu, ki se sicer ni mogel odlepiti 
od Verstappna in Hamiltona, so kmalu sporočili, da ima 
poškodovano dno dirkalnika. Do poškodb naj bi prišlo ravno 
zaradi odpadlih delov iz dirkalnikov v sedmem ovinku, katere 
je povozil vodilni.
Verstappen je Bottasu vseskozi dihal za ovratnik, a prehiteti 
ga ni mogel. Pri Red Bullu so se zato odločili, da ga v 18. 
krogu pokličejo na postanek v boksih. Pri Mercedesu so hitro 
reagirali in Bottas je v bokse pripeljal že v naslednjem krogu. 
V vodstvo je tako prišel Hamilton in se odločil, da bo tam tudi 
ostal. Z nekaj najhitrejšimi krogi si je nabral dovolj prednosti za 
postanek, na roko pa mu je šel tudi odstop Estebana Ocona. 
Ta je v 30. krogu dirkalnik parkiral na travi, vodstvo dirke pa se 
je odločilo za virtualni varnostni avto. Hamilton je nemudoma 
zapeljal na menjavo gum in iz boksov še vedno zapeljal kot 
vodilni. Prednost pred Bottasom je znašala štiri sekunde.
Britanec je tudi po postanku nadaljeval v divjem tempu, Bottas 
mu ni mogel slediti, še več, hitro se mu je začel približevati 
Verstappen. Ob koncu 42. kroga je Finec storil napako, zapeljal 
v pesek in dirkač Red Bulla je seveda takoj začutil priložnost 
za napad. Dolga ciljna ravnina je Verstappnu omogočila, da je 
pred Tamburellom prišel mimo Bottasa na drugo mesto. A tam 
žal ni ostal dolgo, saj mu je v 51. krogu razneslo zadnjo desno 
pnevmatiko in pri veliki hitrosti je zletel v pesek. Dirke je bilo 
zanj seveda konec, na stezo pa je zapeljal varnostni avto. Dirka 
je ponovno postala razburljiva, kajti dirkači so bili spet eden 
za drugim. Medtem je v vožnji za varnostnim avtomobilom 
s steze odneslo Georga Russella in Bernd Mayländer je z 
Mercedes-AMG-jem GT R ostal na progi še nekaj krogov.
V 58. krogu se je dirka nadaljevala. Hamilton in Bottas sta 
ostala na vodilnih dveh mestih, razplamtel pa se je boj za tretje 
mesto. Zelo blizu so bili Ricciardo, Perez, Albon, Leclerc in Kvjat. 
Najprej je iz boja izpadel Alexander Albon, ki se je zavrtel, vanj 
pa čudežno ni priletel nihče. Tako je do tretjega mesta prišel 
Daniel Ricciardo, ki je na zmagovalnem odru tokrat uprizoril 
»shoeyja«. Pri pitju šampanjca iz dirkaškega čevlja se mu je 
pridružil tudi Hamilton.
Odlično se je odrezal Daniil Kvjat, ki mu je na koncu uspelo 
priti na četrto mesto. Lep uspeh za dirkača italijanske ekipe 
AlphaTauri, ki domuje v le streljaj oddaljenem mestecu 
Faenza. Peto mesto je šlo v roke Charlesa Leclerca, šesto pa je 
osvojil Sergio Perez. Na sedmem in osmem mestu najdemo 
oba dirkača McLarna, Carlos Sainz je bil v internem dvoboju 
boljši od Landa Norrisa. Do točk sta prišla tudi oba dirkača Alfe 
Romea. Pričakovano je bil uspešnejši Kimi Räikkönen.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC

Do tretjega mesta je zopet 
prišel Daniel Ricciardo, ki 
je na zmagovalnem odru 

uprizoril »shoeyja«. 
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NA 
MAKADAMU
NAJBOLJŠI
SORDO

ŠPORT WRC
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Španec Dani Sordo (Hyundai) je zmagovalec makadamske preizkušnje svetovnega 
prvenstva v rallyju na Sardiniji. V igri sekund je drugo mesto osvojil njegov 

moštveni kolega Thierry Neuville, tretje pa Sebastien Ogier (Toyota), ki je za 
zmago zaostal le 6,1 sekunde, za drugim mestom pa vsega 1 sekundo.

Rally Sardinija
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Razburljiv rally na Sardiniji je najbolje začel 
Finec Teemu Suninen s Ford Fiesto. Na prvih, 
počasnejših hitrostnih preizkušnjah, se je 
odlično znašel, sledil mu je le Dani Sordo. 

A proti koncu petkovega dela je vse hitrejši postajal 
španski dirkač Hyundaija in sobotni del tako začel s 
prvega mesta. Suninen v nadaljevanju ni več zmogel 
držati ritma vodilnih, pred njim so se poleg Sorda znašli 
še Neuville, Ogier in Evans. Pozna se, da Fordova ekipa 
dirkalnika ne razvija več in na hitrih odsekih pride do 
izraza aerodinamika, kjer pa je Fordov dirkalnik WRC 
najbolj podhranjen. Sordo si je do konca drugega dne 
rallyja nabral lepo prednost pred Ogierjem in Neuvillom, 
ki sta bila boj za vsako sekundo. Vodilni v prvenstvu 
Elfyn Evans tokrat ni mogel držati tempa vodečih in se 
je osredotočil na osvojitev čim večjega števila točk, ki so 
še ostale na voljo.
Zadnji dan rallyja sta pravi napad uprizorila Ogier 
in Neuville. Oba sta vozila na polno in skoraj izničila 
zaostanek za Sordom. Na koncu so vsi trije končali v 
6,1 sekunde, kar je najmanjša razlika med dirkači na 
zmagovalnih stopničkah v zgodovini.
Zmaga Sorda je zagotovo presenetljiva, saj ni stalni član 
ekipe Hyundaija in vozi le na izbranih dirkah. Letošnja Zadnji dan rallyja sta pravi napad 

uprizorila Ogier in Neuville. Oba 
sta vozila na polno in skoraj izničila 

zaostanek za Sordom.

sezona je zaradi koronavirusa že tako in tako okrnjena, 
tako da je bila Sardinija za Kantabrijca šele druga 
letošnja preizkušnja v prvenstvu. Zmaga je presenetila 
tudi vodstvo Hyundaija, ki se zaradi izjemno majhnih 
časovnih razlik ni moglo poslužiti moštvenih ukazov, da 
bi v boljši položaj spravili Neuvilla, ki je od vseh dirkačev 
korejske ekipe najvišje na lestvici skupnega seštevka. 
Njegov zaostanek za vodilnim Evansom, ki je tokratni 
rally končal na četrtem mestu, sedaj znaša 24 točk. 
Sebastien Ogier na drugem mestu za svojim moštvenim 
kolegom zaostaja 14 točk. To obeta izjemen zaključek 
sezone, saj so na dan začetka rallyja po Sardiniji objavili, 
da bo zaključek sezone v začetku decembra v Monzi. 
Rally bo prvi in tretji dan potekal večinoma na slovitem 
dirkališču, sobotni del pa bodo vozili po okoliških cestah.
Do konca sezone sta tako še dva rallyja, za vse dirkače 
precej neznana, saj se bosta prvič vozila v okviru WRC. 
Najprej klasika v Belgiji – Ypres rally in dva tedna kasneje 
še omenjena Monza.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC
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Pred VN Francije so se nekateri dirkači razreda motoGP in testni dirkači preizkusili na 
dvodnevnih testiranjih v Portimau, ki je portugalsko prizorišče in bo gostilo zaključno 
dirko letošnje sezone. Dirkači so želeli spoznati dirkališče, preden se bodo v Portimao 
vrnili v mesecu novembru. Do takrat pa bodo dirkači spustili še kar nekaj kapelj znoja.
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GNECA NA SAMEM
VRHU V RAZREDU
MOTO GP

MotoGP
VN Francije, Aragonije, Teruela

Pred VN Francije so se nekateri dirkači razreda motoGP in testni dirkači preizkusili na 
dvodnevnih testiranjih v Portimau, ki je portugalsko prizorišče in bo gostilo zaključno 
dirko letošnje sezone. Dirkači so želeli spoznati dirkališče, preden se bodo v Portimao 
vrnili v mesecu novembru. Do takrat pa bodo dirkači spustili še kar nekaj kapelj znoja.
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V 
elitnem motociklističnem 
razredu se je pred 
nedeljsko dirko za VN 
Francije v Le Mansu najbolj 

znojil domači adut Fabio Quartararo, 
ki si je privozil najugodnejši startni 
položaj in za dobri dve desetinki 
sekunde ugnal Jacka Millerja. Fabio 
Quartararo je letos kar trikrat stal na 
najvišji stopnički, a mu je slavo iz 
kvalifikacij na nedeljski dirki ukradel 
Italijan Danilo Petrucci, kateremu je 
sicer uspel tretji kvalifikacijski čas. 
Na zmagovalnem odru sta se mu 
pridružila Španca Alex Marquez 
na drugem in Pol Espargaro na 
tretjem mestu. Danilo Petrucci je 
tako sedmi različni zmagovalec 
v letošnji sezoni. Čeprav mu je 
deževje sprva povzročilo nekaj sivih 
las, je v nadaljevanju dirke unovčil 
bogate izkušnje in devet krogov 
pred koncem dirke prevzel vodstvo, 
ki ga do prečkanja ciljne črte ni 
več izpustil iz rok. Iz rok pa so ušli 
načrti dirkaškega doktorja Valentina 

Rossija, ki je preizkušnjo zaključil že 
v prvem ovinku in tako končal sanje 
o jubilejnem desetem naslovu. Kot 
da zadnji trije odstopi niso dovolj, 
je Rossija zadela vest o pozitivnem 
testu na covid-19. 
Rossi je tako izpustil preizkušnjo za VN 
Aragonije, na kateri je slavil španski 
dirkač Alex Rins, ki je postal že osmi 
zmagovalec na desetih letošnjih 
motociklističnih preizkušnjah razreda 
motoGP. V boju za visoka mesta je bil 
sprva tudi Italijan Danilo Petrucci, ki 
se po tej sezoni poslavlja od Ducatija, 
a je po rahlem trku s Špancem 
Polom Espargarojem izgubil vse 
možnosti za dober rezultat in 
končal na petnajstem mestu. V 23 
krogov dolgo dirko se je s prvega 
mesta pognal Fabio Quartararo, ki 
je padel na petkovem treningu in 
ponovno v soboto, ko so ga celo 
odnesli na nosilih, pa je pokazal, da 
je iz pravega testa. Bil je najhitrejši 
v kvalifikacijah pred VN Aragonije, 
drugi je bil Maverick Viñales, tretji Cal 

Crutchlow. Iz druge vrste so dirko 
v Alcanizu začeli Franco Morbidelli 
(Yamaha SRT), Jack Miller (Ducati 
Pramac) in Joan Mir (Suzuki). Med 
samo dirko je Quartararo popustil 
in na koncu ostal brez točk na 
18. mestu. Drugi na kvalifikacijah, 
Viñales, na dirki ni uspel osvojiti več 
kot četrto mesto. Presenetil je Alex 
Marquez, ki je startal iz 18. mesta, a 
je šest krogov pred koncem prehitel 
Mira in se spustil v lov za vodilnim 
Rinsom. Štiri kroge pred koncem je 
Marquez povsem ujel Rinsa in ga 
tudi napadel, a ga ni uspel prehiteti. 
Dirko je na tretjem mestu zaključil 
Mir, ki je prevzel vodstvo v skupnem 
seštevku SP. Peti je dirko za VN 
Aragonije zaključil Takaaki Nakagami, 
ki letos ni vpisal niti ene stopničke, je 
pa štiri dirke pred koncem sezone še 
vedno v igri za naslov prvaka ravno 
zaradi konstantnosti. Je namreč edini 
dirkač v karavani, ki je na prav vseh 
preizkušnjah prišel do točk. Ta uspeh 
cenijo tudi pri Hondi, zato so mu 

Avto+šport  95  



v Aragoniji ponudili dvoletno podaljšanje pogodbe z 
moštvom LCR Honda. Garažo si bo prihodnje leto delil 
z Alexom Marquezom, ki zapušča Repsol Hondo, saj 
bo njegovo mesto zavzel Pol Espargaro. Sicer pri Hondi 
vsem štirim dirkačem – Takaakiju, Marcu, Alexu in Polu, 
obljubljajo, da bodo imeli na voljo iste motocikle. 
Ravno Japonec Takaaki Nakagami je dobil kvalifikacije 
razreda motoGP na VN Teruela, prvi »pole« Honde v 
letošnji sezoni in prvi »pole« za Japonca po letu 2004 
(Tamada v Valencii), kar pa ni znal izkoristiti na sami 
dirki, saj je že v prvem krogu končal v pesku. Ob stezi 
sta končala še Jack Miller in Brad Binder. Slabo se je dirka 
razpletala za Andreo Doviziosa, ki je vozil v ozadju, in tudi 
za Quartararoja, ki je počasi izgubljal mesto za mestom. 
Deset krogov pred koncem pa je nastopilo razočaranje 

za Hondo, saj je ob »prelaganju« motocikla Alex Marquez 
zdrsnil s steze in končal nastop ter s tem zapravil možnost 
za tretje zaporedne stopničke. Dva kroga pred koncem 
je zaradi težav z motociklom odstopil Aleix Espargaro. 
Presenečenja na vrhu ni bilo, Morbidelli je prvi prevozil 
ciljno črto in zmagal že drugič, na stopničkah pa sta 
končala tudi oba Suzukijeva dirkača, Rins na drugem 
in Mir na tretjem mestu. Na dirki je bil četrti Espargaro, 
peti Zarco, šesti Oliveira, sledili so Viñales, Quartararo, 
Lecuona in Petrucci, Crutchlow je bil 11., Bradl 12. in 
Dovizioso 13. Do konca sezone ostajajo le še tri dirke, 
zadnja pa bo na Portugalskem.

Tekst: Jana Mihor
Foto: ISC
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