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Pred tridesetimi leti je na trg prišla nova revija po vzoru nemških avtomobilskih
revij Avto+Šport. Po nekaj letih izdajanja je revijo lastnik Regvat prodal takrat
mlademu novinarju Stanetu Kosu: Avto+Šport je ob prevzemu jemal kot velik
osebni in poslovni izziv. Čeprav so ga mnogi svarili, naj ne dreza v osje gnezdo,
se je vseeno odločil poskusiti; konec koncev je le šlo za prvo slovensko zasebno
avtomobilistično revijo, ki je bila potrebna temeljite vsebinske in vizualne
prenove. Brez lažne skromnosti: vrhunska fotografija, bogat, raznovrsten izbor
rubrik, zgodb, ki so jim dodali še motociklizem, navtiko in avtoakustiko, je naletel
na lep sprejem pri bralcih. Po raziskavi Mediane je bila v nekaterih pomembnih
statističnih podatkih celo pred konkurenco. A vse to, na žalost, ni pomagalo.
Specifičen slovenski trg majhnemu založniškemu podjetju, sploh v tistih časih,
vsekakor ni bil naklonjen. Zato jo je po treh letih prodal spodaj podpisanemu.
Stane Kos je takrat dejal: »Želim, da Avto+Šport ostane na trgu, kot radi rečemo,
lepa revija, za raznovrstne okuse, ki jo z veseljem prebiraš, tudi čez mnoga leta. To
pa je lastnost, ki jo silno, silno pogrešam v današnji ponudbi tovrstnega domačega
revijalnega tiska. Zato sem Matjažu hvaležen, da revija tudi pod njegovim
vodenjem ohranja duh Avto+Športa, drugačnega med mnogimi.« In kako sem
prišel do revije Avto+Šport? Leta 1995 sem že drugič zapored organiziral veličastni
Salon najhitrejših avtomobilov sveta na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na
otvoritev je poleg drugih vabljenih medijev prišel tudi POP TV. K meni je pristopil
njihov novinar Stane Kos, ki je naredil zanimiv pogovor z mano. Novica je bila
objavljena kot udarna vest na začetku oddaje »24 ur«. Stane mi je s tem naredil
res veliko promocijo in naslednji dan, ko je spet obiskal Salon, se mu nisem mogel
zahvaliti za vse, kar je naredil za našo prireditev. Ko sva se pogovarjala, je z velikim
žarom razlagal, kako je prevzel revijo Avto+Šport in kako jo bo preoblikoval v stilu
prestižnih angleških avtomobilskih revij, kot je Top gear. Stane je kot mlad izdajatelj
seveda potreboval finančna sredstva in je bil res dober v tem, kako prepričati ljudi
za svoje projekte. Res sem pred tem izdal uspešno prilogo o gorskih dirkah na
Gorjancih v revijah Avto magazin, Ekipa in Avto svet ter za Salon avtomobilov
prilogo v reviji Avto foto market, a o tiskanju, distribuciji in sodelovanju z novinarji
nisem imel pojma. Tako sem bil pred nalogo samostojno izdajati revijo brez ekipe
in pravih izkušenj. Treba je bilo zagotoviti prostore, novinarje, marketing, tiskarno,
studio za pripravo za tisk itd. Za tehnično oblikovanje revije sem takrat angažiral
zdaj že bivšega sodelavca Matevža Kovača-Kokija, ki je redno delal pri časopisu
Finance, pri nas pa je postavljal revijo po delu. Tako smo delali ponoči, večkrat
do treh zjutraj. Takrat smo »pekli« vsebino še na desetih CD-jih in jih nato nesli v
tiskarno. Pojma nisem imel, kakšne so cene in tiskarji so zahtevali denar vnaprej
in cene so bile zasoljene. Da ne govorimo o fotografiranju, razvijanju filmov in
današnji digitalni tehniki.
Danes revijo dela prekaljeni tim novinarjev, od katerih bi izpostavil mojo hčerko
Avo in sina Roka. Ava je pomočnica glavnega urednika, danes najbolj zaslužna
za uspešno revijo. Za praznično izdajo sem napisal uvodnik in Ava je pripravila
zaključek. Jan Grobelšek, prekaljen avtomobilist, ima poleg neštetih zadolžitev na
grbi tudi tehnično izdelavo revije. So pa delala pri reviji nešteta novinarska peresa,
ki so v akciji še danes, mogoče bi izpostavil uspešnega blogerja Cirila Komotarja.
Pred leti sem se pripeljal v Trzin s Porsche Carrero GT in ko sem še izstopal iz avta,
ga je že z vseh strani fotografiral firbčen mladenič. Vprašal me je, če sem jaz Matjaž
Tomlje. Mladenič je dejal, da ga zanima pisati o avtomobilih in dal sem mu možnost.
Ne morem pozabiti niti našega legendarnega novinarja Davida Stropnika.
Naša obletnica je v senci prenekaterih velikih obletnic, kot so 10 let avtomobilske
tovarne Rimac, 30 let podjetja Hyundai Avto trade iz Ljubljane, 50 let Range
Roverja, 50 let od smrti Jochena Rindta, 70 let Formule 1, 70 let Philipa Zepterja,
120 let Zavarovalnice Triglav, 25 let POP TV-ja, vendar smo tudi mi v mali Sloveniji
zelo ponosni na svojih 30 let. Na zdravje in vse najboljše še naprej!
Matjaž Tomlje

Prvih trideset let

Roland Punzengruber

Šport

Brioni 44

Šport

+32 strani

Subaru z
zadnjim
pogonom!

formula 1
moto GP
WRC

Mercedes SL in Range Rover Evoque
Pershing 82 // F1 in WRC // Corvette Daytona prototype

Revija za avtomobilizem, navtiko in motociklizem

www.avto-sport.net
povečan obseg

+32 strani

AVENTADOR J
LAMBO

GT 4

Testi: Aston Martin
Peugeot RCZ
BMW 650i
MB E 250

Salon Zeneva 2012
Test: Veloster in Clio Gordini
Formula 1, WRC in Moto GP
letnik XXII/št.96

letnik XXII/št.95

letnik XXII/št.93

letnix XXI/št.92

peugeot HX1

Audi A1 quattro // Alfa 4C // Tesla S // Nissan Juke R

APRIL 2012

povečan obseg

+32 strani

&

Pregled plocevine
za 2012
Salona Detroit in Tokio
Sveza kri na dirkaških stezah

Loeb in citroën
DS3 WRC

4,00 EUR

APRIL 2012

M6
W
BM

povečan obseg

100% užitka

formula 1
moto GP
WRC

Revija za avtomobilizem, navtiko in motociklizem

www.avto-sport.net

SUBARU BRZ

Novosti
porsche panamera stingray GTR
ferrari 458 Spider
BMW M5

MAREC 2012

Novi BMW X6 in M135i // Aston Martin V12 Zagato

Ferrari F12 Berlinetta in Mercedes A
Twingo RS // Volvo V40 // Peugeot 4008 // Porsche Boxter

&

Salon New York 2012
Reportaza: Yas Marina Circuit
Le Mans, Formula 1, WRC

Mercedes SL 65 AMG // Rolls Royce Phantom Coupe

Maserati GT Sport in Italdesign Giugiaro

Renault Zoe // VW Golf GTI cabrio // Veyron Vitesse

4 EUR

SEPTEMBER 2014

Revija za avtomobilizem, navtiko in motociklizem

www.avto-sport.net

McLaren GT3

povečan obseg

128 strani
CIJSKA

,90

NA
CE

MO

1

P RO

Intervju

Navtika

4,00 EUR

www.avto-sport.net

letnik XXII/št.97

Testi
ford S-Max 1.6 EcoBoost
nissan qashqai+2 1.5 dCi
hyundai ix20 1.4 CRDi LP
renault megane 1.6 16V
kia sportage 1.7 CRDi
citroën DS3 racing

Revija za avtomobilizem, navtiko in motociklizem

eur

SEPTEMBER2014

Moto
honda VT 750 CS shadow ABS
BMW R 1200 R classic

Februar 2012

F1, MOTOGP, WRC

&

Goodwood festival of speed, Pikes peak
letnik XXIV/št.121

Novosti
opel rak E concept
citroën tubik

brioni 44

www.avto-sport.net

Test: BMW X1 20d xDrive // Dacia Duster 4X4

Smart fortwo // Range Rover Sport SVR
Jaguar F-Type Project 7// Dodge Charger Pursuit

2,90 EUR

MAJ 2015

Revija za avtomobilizem, navtiko in motociklizem

www.avto-sport.net

Testi:

Mercedes GLC Coupe Concept

- Honda VFR800X Cross Runner
-Kia Sportage 1,7 CRDi Limited
- Toyota Aygo 1,0 VVT-i x-wave
- Nissan X-trail 2.2 Acenta

MAJ2015

Navtika

4,00 EUR

Revija za avtomobilizem, navtiko in motociklizem

F1, WRC, MOTOGP
Znotraj avtomobila 2
letnik XXV/št.128

Testi
renault latitude 3.0 dCi V6
ford C-max 1.6 EcoBoost
nissan murano 2.5 dCi
peugeot 308 1.6 THP
kia cee’d 1.6 CRDi

december - januar 2012

MAREC 2012

www.avto-sport.net

4,00 EUR

FEBRUAR 2012

Revija za avtomobilizem, navtiko in motociklizem

december - januar 2012

oktober2011

oktober 2011

4,00 EUR

&

Intervju: Dr. Dietier Zecthe

Lambo Aventador 740-4 SV // Opel Corsa OPC
MazdaMX-5 // Peugeot 308 R Hybrid Concept

BMW Ignite Straight Six Project // Audi RS3

Revija za avtomobilizem in ŠPORT

2 4

H

www.avto-sport.net

L E

M A N S A

lo
Kaza
Revija za avtomobilizem, navtiko
in motociklizem

Zanimivosti:

10 Najbolj brani uvodniki
34 Voznikovi modni dodatki

Novosti:
18
19
20
36
40
44
48
52

Hyundai i20 in Tucson
Mercedes-Benz družina E
Volkswagen Tiguan in Arteon
Bugatti Chiron Sport
Lamborghini Huracán STO
BMW iX
Ferrari SF90 Spider
Mercedes-Maybach razred S

E-naslov:
jan@avto-sport.net

10 18
19 20

64 70
76 80

Fotografije:
ISC, Rok Tomlje, Jan Grobelšek

84 90

Testi:

Rimac C_Two
BMW X5 M Competition
Mercedes-Benz GLB 220d 4Matic
Audi A3 Sportback 35 TFSI S line
Škoda Octavia Combi 2.0 TDI Style

84 Custom Line Navetta 30

Karavaning:

90 Adria Astella

Zgodovina:
96
110
118
126
132
140
146
152
164
172
178

BMW M
50 let Range Roverja
Volvo
Hyundai
Lamborghini
Ferrari
Bugatti
Porsche
Jaguar
20 let Mobikroga
Walter Wolf

Šport:
186
190
194
198
202
206

Gokart – Aleksandar Bogunović
Formula 1 – VN Turčije
Formula 1 – VN Bahrajna in Sakhira
Formula 1 – VN Abu Dabija
WRC – rally Monza
MotoGP – VN Evrope, Valencie in
8 Avto+šport
Portugalske

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

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

26 Primož Rožnik
28 Aleš Muhič
30 Alexej Erdle

Navtika:

Cena:
2,90 EUR

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

Intervju:

58
64
70
76
80

Spletna stran:
www.avto-sport.net

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

36 40
44 48

Tisk:
Printera, Sveta Nedelja
Distribucija:
Delo Prodaja d.d., Ljubljana
Poštnina plačana pri pošti 1122 Ljubljana

52 58

186 194
202 206

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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Umetnost ambienta

Oblikovanje ambienta je umetnost prostora! Tako
pravijo največji dizajnerji in najbrž bo res tako. V
prevoznem sredstvu preživimo kar zajeten del
našega časa in zato je prav ambient, v katerem
vozimo in komuniciramo, zelo pomemben. Ob
rojstvu avtomobila je bil ta ambient kočija, njene
konje je nato nadomestil enobatni motor. Ambient
je bil kočijaški, pri nekaterih skromen in asketski,
pri drugih mogočen in luksuzen. Z razvojem
avtomobila se tako menja tudi ambient. Povezan
je z oblikovalskimi rešitvami in spremljajo ga stili v
oblikovanju. Lahko rečemo tudi, da se avtomobil
oblači po modi. Tovarne čedalje več pozornosti
posvečajo avtomobilskemu oblikovanju ambienta
ter voznikovemu in potnikovemu počutju v njem.
Pomemben je popoln vtis interierja, osvetlitve in
glasbe, prav tako kot v dnevni sobi. Prenekateri
avtomobilski novinar tako pri ambientu primerja
šoferjev ambient z ambientom dnevne sobe.
Prav vsaka tovarna goji svoj stil in lahko govorimo
o asketskih interierjih avtomobilov iz Daljnega
vzhoda, ki prisegajo na uporabnost in črno
eleganco, kot tudi o prepoznavnem angleškem
nobel stilu in italijanski prestižni športnosti.
Oblikovalci se danes poslužujejo najbolj žlahtnih
materialov, od posebno strojenega mehkega
usnja, lesenih loščenih vložkov, karbonskih površin
in posebno obdelanih kovin do aluminija in
kroma. Črna barva notranjosti se vse bolj umika in
prihajajo novi topli odtenki barv. Tudi osvetlitev je
čedalje bolj inovativna. Z uporabo mehke svetlobe
v obliki LED osvetlitve v vseh predelih notranjosti
se pričara potnikom ob odlični stereo glasbi
edinstvene užitke. Pred kratkim so mi ponudili, da
se malo zapeljem z najnovejšim Mercedesovim
kabrioletom po Ljubljani in bil sem resnično
presenečen nad vrhunsko estetsko in tehnično
oblikovano notranjostjo tega avtomobilskega
presežka. Zvečer, ko sem na prijetno večerno
uživaško vožnjo povabil prijateljico, kar ni mogla
izstopiti iz vozila in me prosila še za dodaten krog.
Ni se mogla upreti užitkom vožnje v udobnem
belem usnjenem interierju, prekrasni stereo glasbi,
modrozeleni mehki osvetlitvi in popolnoma
neslišni in mehki vožnji nemškega lepotca. Tudi z
mano ni bilo dosti drugače!
Matjaž Tomlje

Največji srbski sin in največji svetovni iznajditelj Nikola Tesla, ki je s svojimi
iznajdbami korenito spremenil človeštvo, je v svojih intervjujih predvidel
bodočnost prometa:
»Predvidevam, da bo razvoj letal večji od razvoja avtomobilov… Rešil se bo
problem parkiranja v velikih mestih in ceste bodo postale nepomembne,
ko bo naša civilizacija zamenjala kolesa za krila… Vem, da je gravitacija vse,
kar potrebujete za letenje… Mogoče bo najbolj vredna aplikacija brezžične
energije pogon letečih naprav, ki ne bodo nosile goriva in bodo brez ovir,
ki jih imajo sedanja letala… Zdaj načrtujem leteče naprave brez krilcev,
propelerjev in drugih zunanjih priključkov, ki bodo sposobne ogromnih
hitrosti… Ne bi smeli biti presenečeni, če me nekega dne opazite, da od
New Yorka do Colorado Springsa letim v napravi, ki je podobna plinskemu
štedilniku in bi v njo lahko vstopili in odšli skozi okno. To bo majhna škatla,
ne ogromna cigara«.
Če ta predvidevanja opišem po svoje, gre za leteča vozila različnih oblik od
mini štirioglate kapsule za eno osebo do leteče naprave velikosti hiše za
večje število ljudi in tovora. Oblika ne bo pomembna, ker se bo gibala v
praznem prostoru in se bo atmosfera, ki nam danes ustvarja zračni upor,
enostavno umaknila leteči napravi – »aviomobilu«. Vozilo se bo premikalo
na principu gravitacije in anti-gravitacije, energetski vir za vzpostavitev teh
sil bo Teslina brezžična energija. Hitrosti bodo zaradi odsotnosti zračnega
upora in velikih moči gravitacijskega stroja praktično nezamisljive. Zjutraj
boste v službo odleteli z mini aviomobilom kar iz vašega balkona in pristali
na balkonu (garaži) v pisarni ali tovarni. Velemesta bodo polna zračnega
prometa kot pred čebelnjakom, ko roji na tisoče čebel in se nobena ne zaleti
ena v drugo. Tu nam bodo pomagali Teslini stolpi, ki bodo oddajali radijske
valove, na katere bodo priključeni aviomobili in ogromni računalniki, ki
bodo usmerjali želeni zračni promet brez kakšnih koli zastojev in nesreč. Vse
tako, kot je predvidel Tesla s svojimi izumi. Nebo nad mestom bo virtualno
razdeljeno na stotine meridianov, vzporednikov in vertikal, ki bodo ustvarili
tridimenzionalno mrežo in po njih se bo ustvarjalo na tisoče virtualnih poti,
po katerih bodo leteli aviomobili z veliko hitrostjo, ne da bi se zaletavali, kar bi
bil problem, če bi vozili manualno, saj take vožnje ne zmore noben človeški
um. Seveda bo mogoče voziti take naprave tudi samostojno tam, ko ne bo
prometa in boste lahko uživali v letenju kot antični Ikar. Lahko boste izključili
napravo, ki umika zračni upor, odprli streho, dobili veter v lase ter krožili okrog
jezer, samotnih gozdov in prerij povsod po svetu. Ko boste izmučeni ali ko
boste popili kozarček preveč, boste enostavno vključili sistem za avtonomno
vožnjo in varno prišli domov, medtem ko boste udobno zleknjeni na fotelju
v letalni napravi dremali na poti proti domu. Lahko boste z letečo napravo
v velikosti stanovanja z bazenom leteli na dopust in tam pristali ob morju
ali na otoku in vam ne bo treba najemati vil in hotelov. Ker boste leteli na
Teslino brezžično svobodno in brezplačno energijo, bo potovanje kamorkoli
po svetu zastonj.
Lahko se vam zdi ta uvodnik smešen in neumen, vendar je to zelo bližnja
prihodnost. Od vseh vas je odvisno, ali bomo združili moči, odprli zaprašene
Tesline patente in jih z moderno tehnologijo oživeli. Prihodnost je v naših
rokah tukaj in zdaj!

Matjaž Tomlje

Prihodnost prometa

Dajte državni vladarji, zasadite lopate in izgradite ceste s temi milijardami, ki jih dajemo v vašo državno kaso. Mogoče
sem vam moji dragi bralci – šoferji zdi preveč, kar zahtevam od naših oblastnikov, vendar nam to, kar zahtevam,
pripada in je to edino pošteno, saj to tudi plačamo.
Slovenija je kot državica z odlično geografsko lego, ki leži na stičišču vzhoda in zahoda, severa in juga ter povezuje
Evropo z Balkanom in Mediteran z osrednjo Evropo, klasična tranzitna država. A ceste, po katerih naj bi potekal
tranzit, enostavno niso več kos svoji nalogi. Avtocestni križ je preobremenjen in promet se vije prepočasi, šoferji
pa so nejevoljni. Takoj moramo začeti z dograditvijo cestnega križa od Istre do Prekmurja in od Gorenjske do
Dolenjske, tako da bo promet potekal po sodobni 6-pasovni avtocesti s pripadajočimi centri za kamione na vseh
štirih vstopnih točkah, kjer bomo lahko ponudili izmučenim kamionarjem postanek, počitek in sprostitev tako kot
to znajo gostoljubni Slovenci. Takoj je treba povezati še nepovezane hitre ceste smer Ptuj-Zagreb, Koper- hrvaška
Istra, Jesenice s Kranjsko Goro in naprej do Trbiža ter povezati Kozino z Reko. Nujno je treba povezati cestni križ z
avtocesto do Velenja, naprej do Slovenj Gradca in povezati to smer z avstrijsko Koroško. Ravno tako je treba povezati
z avtocesto našo pozabljeno Belo krajino in ne s tunelom pod Gorjanci, ki je daleč predrag, ampak od Biča preko
Žužemberka, Semiča, Črnomlja, Vinice do hrvaške avtoceste, da bomo prej na Jadranu.
Kako žalostno je v naši državi za nas šoferje. Niti v politiki niti v medijih ni človeka, ki bi se potegnil za nas. Vsi se
samo znašajo nad nas in kritizirajo naša dejanja. O cestnem prometu pri nas odločajo ljudje, ki so po pravilu vsi iz
vrst policije. In kaj je policija? Je represivni organ, ki v glavnem kaznuje. Policija je daleč od stroke in ravno njihovi
predstavniki predlagajo zakone in bebasti poslanci jih potrjujejo v lažni skrbi za nas šoferje. Ko se v medijih govori o
prometu, se kot gosti pojavljajo strokovnjaki, ki so bili nekdaj policisti. In policist, je vedno policist, saj mu v njegovi
vzgoji operejo možgane. V javnosti se le malo kdaj pojavi kdo, ki ščiti šoferje in se bori za njihove pravice. A sem
ravno jaz edini, ki se vsaj medijsko borim za šoferje in motocikliste? Da šoferja ustavi radar s hitrostjo 150 km/h na
avtocesti, ko pa je že vsakemu jasno, da to ni nikakršna prekoračitev hitrosti, da omejitev hitrosti 130 km/h sodi v
zgodovinske knjige, da mnoge države nimajo omejitve hitrosti na avtocestah ter da razvoja in hitrosti prometa
nobena državna institucija nikoli ne bo mogla zaustaviti. Jaz se javno in jasno postavim na stran takega šoferja. Zakaj
so za vse žrtve na cestah krivi samo šoferji? Zakaj se s prstom ne pokaže na državnega poglavarja, ki ni zgradil cest?
Glavni vzrok za slabo varnost prometa so slabe ceste. S povečano in z varnejšo infrastrukturo bi bilo nesreč pol manj
in promet bi se odvijal hitreje, kar je vsem nam v korist. Zadnje čase se kriminalizirajo nesreče motoristov. Res je
škoda vsakega življenja. Morate pa razumeti te ljudi, ki živijo za hitrost. Seveda ne na navadnih cestah. Njim bi morali
izgraditi posebne objekte, kjer bi preizkušali svoja znanja in hrabrost. Moramo pa se zavedati, da so nesreče vedno
bile in bodo. Samo poglejte nesreče v naših gorah, na nebu in v vodah. Vendar je planinec nesrečnik, motorist pa
je norec in kriminalec.
Pešec je, kot najbolj ogrožen v prometu, najbolj neaktiven. In v zadnjih 40. žrtvah v letošnjem letu prevladujejo ravno
pešci. Če pride do nesreče, je avtomatsko kriv šofer, ki je povozil ubogega pešca. A je največkrat ravno obratno.
Pešci morajo poskrbeti zase. Zakaj ne gradijo zaščitnih ograj ob cestah, nadhodov in podhodov za varno prečkanje
cest. Zato, ker čakajo na naš šoferski denar, ki je, kot sem že večkrat ponovil, velik, in sicer znaša 1,5 milijarde evrov
letno. In mi šoferji plačujemo njihovo infrastrukturo, kar je narobe. Tudi pešci bi morali za svojo varnost finančno
prispevati. Seveda je prav, da je čim več peš prometa v mestnih središčih, samo ne na škodo šoferjev. Pešci bi morali
poskrbeti za alternativni avtomobilski promet z vozišči pod ali nad njihovimi površinami in za njih tudi plačati.
Če je sedanji avtocestni križ stal 4,5 milijarde, bi nov cestni projekt stal tudi približno toliko. Tako lahko v petletnem
roku zgradimo tako cestno infrastrukturo, da bomo vsi Slovenci ponosni nanjo in da bo promet tekel tekoče, prijetno
in varno. Tujci se nam bodo čudili in še rajši bodo prihajali k nam. Vsa slovenska cestna mehanizacija, na katero se
danes nabirata prah in pajčevina, bo pet let v polnem teku in gradbinci si bodo spet napolnili prazne žepe.
Po prometni politiki nam je lahko vzor Amerika. Ne samo v cestnem, ampak tudi v zračnem prometu. V deželi
svobode in priložnosti ima vsak rančar svojo vzletno stezo in malega Piperja, da z njim skoči v nekaj sto kilometrov
oddaljeno mesto po nakupih. Ameriški zvezdniki, na čelu z Johnom Travolto, pa imajo svojo kolekcijo jetov
parkirano kar pred hišo in vzletijo, ko se jim zahoče. Če želimo mi, ubogi Slovenci kam na pot, smo obsojeni na
tuja letališča, saj Ljubljana ne premore direktnih letov in iz ljubljanskega letališča ne moremo leteti v pomembna
letovišča in prestolnice. Pa tudi s cestami Amerika prednjači pred ostalim svetom. Avtoceste z več pasovi prepredajo
cel kontinent in omogočajo Američanom varen in hiter prevoz. Američani so eni redkih, ki se zavedajo, da jim je že
ta infrastruktura premajhna in razmišljajo o neštetih alternativah.
Dragi državni vladarji! Ali ste tako brez idej in vizije, da vas mora nek avtomobilski urednik kritizirat, da se zbudite?
Pazite, da vas ne zbudi ljudstvo!

Šoferji vseh cest, združite se!
Matjaž Tomlje

DOMAČE NOVOSTI

Mercedes-Benz družina E

Hyundai i20 in Tucson

Mercedesov razred E je od nekdaj veljal za srce
znamke, kar pričajo tudi njegove prodajne številke.
V devetih generacijah so ga po svetu prodali v več
kot 14 milijonov primerkih. Na slovenske ceste je
sedaj zapeljala prenovljena, že deseta generacija tega
legendarnega razreda, ki se je s prenovo še za korak
približala prestižnemu razredu S.
Največ zunanjih sprememb je opaznih na sprednjem
delu, maske pa se med seboj razlikujejo glede na
izbrani nivojski paket opreme. Popolnoma nov je
prednji odbijač, kakor tudi pokrov motorja. Luči
serijsko svetijo v LED izvedbi, opcijsko so na voljo v
tehniki MULTIBEAM. Podobne spremembe so tudi
na zadku vozila, torej popolnoma nov je odbijač
in osvežena 3D grafika LED zadnjih svetil, ki so pri
limuzinski različici po novem dvodelne. Prtljažni
prostor v limuzinski različici meri 540 litrov, v karavanski
pa 640. Osnovna filozofija prestižne notranjosti ostaja
enaka, nadgrajena je s popolnoma novim volanskim
obročem, z novimi dekorativnimi elementi in z novimi
možnostmi sedežnega oblazinjenja.
Prenovljeni razred E je pri nas na voljo s sedmimi
bencinskimi in s štirimi dizelskimi motorji ter z dvema
priključnima hibridoma, z bencinskim kot tudi z
dizelskim. Poleg klasične limuzine in karavana, so
na voljo tudi karoserijske različice v obliki kabrioleta,
kupeja in terensko naravnanega karavana All-Terrain,
ki je že serijsko opremljen s štirikolesnim pogonom,
z 9-stopenjskim samodejnim menjalnikom in z
zračnim vzmetenjem. Seveda v ponudbi ostajajo tudi
nespremenjene različice AMG, najzmogljivejši E 63 in
E 63 S pa sta na voljo samo v limuzinski in karavanski
izvedenki.

Na slovenske ceste je zapeljal novi Hyundai i20, ki želi
kupce prepričati predvsem na račun svoje trendovske
zunanjosti.
Gre za tretjo generacijo leta 2008 premierno
predstavljenega modela, ki od tedaj piše nove
smernice v segmentu mestnih avtomobilov. Povsem
sveži i20 je prvi Hyundaijev evropski model, ki je prejel
znamkin nov oblikovalski jezik »Čutna športnost«,
ki harmonično kombinira energične proporce,
moderno eleganco in tehnološki pridih. Avtomobil, ki
je v primerjavi s predhodnikom širši, daljši in nekoliko
nižji, uvaja dinamični prednji in zadnji odbijač ter
novo masko hladilnika. i20 prenovljeno zunanjost
združuje s prostornejšo kabino zaradi daljše medosne
razdalje in večjega prtljažnika, ki je zrastel za 26 litrov.
i20 bo prvič na voljo z blagim hibridnim sistemom
z 48-voltno baterijo z močjo 100 oziroma 120 KM, ki
bo deloval z inteligentnim ročnim menjalnikom ali s
7-stopenjskim robotiziranim menjalnikom z dvojno
sklopko. 1,0-litrski bencinski motor T-GDI bo imel
pri športni inačici N Line, ki bo v Evropi na voljo od
pomladi 2021, izboljšano vzmetenje in značilen zvok.
Cene novega i20 z vstopnim motorjem se bodo
pričele pri 12.990 evrih (z vključenim promocijskim
popustom) in se bodo pri najbolje opremljeni inačici
dvignile za skoraj deset tisočakov.
Na naše tržišče je prispel tudi Hyundaijev popularni
križanec Tucson, ki uvaja revolucionaren pristop
do dizajna. Nova generacija, ki je daljša in širša od
predhodnikov, se ponaša z radikalno spremenjeno
prednjo masko, ki vključuje skrite žaromete.
Kompaktni SUV predstavlja novosti tudi v interierju,
kjer sklop analognih števcev zamenjuje velik,
10,25-palčni digitalni prikazovalnik.
Tucson hkrati ponuja najširšo paleto elektrificiranih
pogonskih sklopov kot tudi najbolj obširen varnostni
paket v SUV segmentu.

i20 v klasični podobi

i20 v športni preobleki N

E limuzina

E All-Terrain

E Coupé

Novi Tucson in njegov popolnoma digitaliziran kokpit
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Volkswagen Tiguan in Arteon
Volkswagen je predstavil prenovljenega Arteona,
katerega najbolj odmevna novost je ta, da bo na
voljo tudi kot karavan oziroma Shooting Brake.
Slednji naj bi predstavljal kar 80 odstotkov prodaje
prenovljenega Arteona. S prenovo so ga vodilni
pri VW-ju želeli še dodatno distancirati od Passata,
predvsem v notranjosti sta si bila zelo podobna, in ga
očitno, če tega do zdaj še ni bilo, postaviti odločno na
vrh svoje prodajne ponudbe. Vizualno odmevnejših
sprememb ni, razen te, da je sedaj maska še večja in
mogočnejša, pri čemer so del nje tudi LED svetila,
ki se elegantno zajedajo vanjo. Seveda so olepšali
tudi prednji in zadnji odbijač in posodobili grafiko
LED žarometov. Glavna novost je tako prevetreno
notranje okolje, na čelu z novim volanskih obročem
in s predrugačeno armaturko z novimi dekorativnimi
elementi. Posodobljeno je tudi upravljanje klimatske
naprave, tako da je sedaj mogoče na dotik in nič več
preko zastarelih vrtljivih gumbov. Novosti v ponudbi
motorjev sta priključno-hibridni pogonski sklop in
najmočnejši 2,0-litrski turbobencinski motor z 235
kW, ki bo na voljo v izvedbi R.
Arteon pa ni edini osveženi VW-jev model. Temeljito
prenovo je dočakal tudi drugi največji SUV v ponudbi,
Tiguan. Ponaša se z novim pokrovom motorja,
očiščeno masko, novimi serijskimi LED žarometi in
s še bolj vpadljivim prednjim odbijačem. Na zadku
izstopajo nove luči, nov dekorativni zaključek izpušnih
cevi in napis Tiguan neposredno pod sredinsko
nameščenim logotipom. Tako kot Arteon je tudi
Tiguan dobil nov volanski obroč, posodobljen sistem
infotainment in novi konzoli na dotik za upravljanje
klimatske naprave. Poleg že poznanih motorjev, bo
prenovljeni Tiguan na voljo še kot priključni hibrid
z močjo 245 KM in električnim dosegom do 60
kilometrov ter prvič kot športna različica R, ki bo s 320
KM najzmogljivejša v ponudbi.

Tiguan

Arteon Shooting Brake

oglas
vw
TIGUAN
Pametne luči za nepozabne poti
Ne pozabi na vznemirjenje
Novi Tiguan
Svoje prihodnje poti lahko osvetlite s pametnimi lučmi. Novi matrični LED-žarometi
IQ.LIGHT* poskrbijo za prepoznaven futurističen izgled novega Tiguana, vam pa
zagotovijo, da ste na nočnih vožnjah varni in sproščeni bolj kot kadarkoli prej.

Emisije CO2: 140−119 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,8−4,5 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije
NOX: 0,03−0,0237 g/km. Število delcev: 0,00499−0,00001x1011. 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. *Nekatera prikazana in navedena oprema je na
voljo opcijsko. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.
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30 let Hyundai Avto Trade

Goodyearove pnevmatike UltraGrip

Direktor podjetja Marko Kajfež je ponosen na prehojenih 30 let. Glavno vodilo vodstva so zadovoljni kupci. V naši
reviji smo začeli sodelovati s prvim direktorjem, z gospodom Mirom Bogatajem. Podjetje Hyundai Avto Trade d.o.o.,
Ljubljana, je na slovenskem trgu prisotno trideset let. Leta 1989 je Hyundai Avto Trade, v lasti podjetja Slovenijales
d.d., podpisal dogovor o distribuciji Hyundaija. V tistem času je bilo podjetje Hyundai Avto Trade tudi eno izmed prvih
distributerjev vozil Hyundai na področju srednje in vzhodne Evrope. V letu 1990 so podpisali dilerske pogodbe s prvimi
štirimi avtomobilskimi trgovci, od katerih bi izpostavili Avto Kadivec. Prvo Hyundaijevo vozilo, ki je leta 1990 zapeljalo
na slovenski trg, je bilo Hyundai Pony. Z uspešnim prodorom na slovenski trg je dal legendarni Pony podjetju Hyundai
Avto Trade pravi zagon. Leta 1997 je krmilo podjetja prevzel Ludvik Svoljšak in ob upokojitvi leta 2017 predal vajeti
novemu direktorju Marku Kajfežu, ki je bil do takrat direktor prodaje in marketinga. Leta 2007 je podjetje Hyundai Avto
Trade prevzel nov lastnik, Auto Binck, ki je eden največjih distributerjev avtomobilov na Nizozemskem in v centralni
Evropi. Hyundai Avto Trade je leta 2003 odprl nov prodajno-servisni center za vozila Hyundai na Brnčičevi ulici 45
v Črnučah. Salon vozil se je tako preselil iz centra mesta in se razprostira na 455 m2. Sodobno opremljena servisna
delavnica razpolaga z najnovejšo opremo za opravljanje vseh diagnostično-servisnih storitev na vozilih Hyundai. K
uspehu in dobri prepoznavnosti znamke Hyundai je pripomogla tudi dobro organizirana prodajno-servisna mreža, ki
jo sestavlja 20 prodajnih salonov in 21 pooblaščenih serviserjev po vsej Sloveniji.

Marko Kajfež – direktor Hyundai Avto Trade

Goodyear je predstavil celovito nadgradnjo svojih večkrat nagrajenih zimskih pnevmatik UltraGrip. Serijo
pnevmatik, namenjeno visokozmogljivim in mestnim avtomobilom ter gospodarskim vozilom, odlikuje še
učinkovitejše zaviranje in izboljšan oprijem. Tako pnevmatike UltraGrip Performance+, UltraGrip 9+ in UltraGrip
Cargo z uporabo naprednih tehnologij zagotavljajo povečano zmogljivost v težkih zimskih razmerah. Pnevmatiko
UltraGrip Performance+ zahvaljujoč dvema tehnologijama odlikuje vrhunska zmogljivosti na mokri in suhi podlagi.
Tehnologija Traction Protect vključuje povsem novo smolo, ki izboljšuje zmožnost prilagajanja pnevmatike podlagi,
s čimer se sile zaviranja učinkoviteje pretvorijo v oprijem. Slednjega na snegu in ledu še dodatno izboljšuje tudi
tehnologija Winter Grip, ki z novo zmesjo pnevmatiki omogoča večjo prožnost pri nizkih temperaturah.

GRAWE AVTO
Z Vami smo na vseh poteh.
do 60% bonus;
ugodnosti za mlade voznike;
GRAWE KASKO ELITE - edino kasko zavarovanje
brez vpliva na bonus/malus v Sloveniji;
razširjena asistenca;
družinske ugodnosti;
brezplačna zelena karta.
GRAWE zavarovalnica d.d. ·
080 22 40
Gregorčičeva ul. 39 · 2000 Maribor · grawe@grawe.si
www.grawe.si
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Akrapović praznuje 30 let

NZS

@nzs_si

Da zmaguješ,
moraš biti vedno
korak pred ostalimi.

#5G #PrvoOmrežje

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Igor Akrapovič je bil dirkač z motorji. V Ljubljani so ga klicali »Fanatik«, ker se je znal voziti po zadnjem kolesu po celi Titovi
ulici. V Ljubljani kroži anekdota, da je za svoj dirkalni motor v Italiji naročil dirkaško izpušno cev in mu jo Italijani kot Italijani
niso pravočasno dobavili. In Igor se je ujezil in naredil svojo izpušno cev. Njegova izpušna cev je bila boljša od italijanske in
tudi drugi dirkači so želeli naročati pri njemu. Tako nekako se je začela zgodba z danes svetovno znanimi izpušnimi sistemi.
Podjetje je ustanovil leta 1991 in prva mala delavnica je bila v Ivančni gorici, takoj ob avtocesti in spoznali ste jo lahko po
tem, ker so bile ob delavnici zložene cevi za izpuhe. Danes je podjetje Akrapovič proizvajalec vrhunskih izpušnih sistemov
za motocikle in športne avtomobile. Leta 2002 je s svojo kvaliteto vstopil v svet MotoGP in leta 2004 v Formulo 1. Leta
2015 so njegove izpušne cevi osvojile že sto zmag v svetovnem prvenstvu MotoGP. V svetu je priznano kot zelo inovativno
in visokotehnološko podjetje, ki pri snovanju izpušnih sistemov uporablja napredno tehnologijo in visokokakovostne
materiale. Akrapovičevi izpušni sistemi so znani po izboljšani zmogljivosti, nezmotljivem zvoku, inovativnem dizajnu,
lahki konstrukciji, kakovostni izdelavi in vzdržljivosti. Podjetje obratuje v sodobno opremljenih tovarnah, ki med drugim
vključujeta livarno titana, ki jo je odprlo leta 2009, in metalurški laboratorij. Podjetje ima proizvodne hale v Ivančni gorici in
Črnomlju ter ima več kot 1.000 zaposlenih, svoje proizvode pa prodaja v več kot 80 državah po vsem svetu. Dirkanje je že od
nekdaj del DNK-ja podjetja. Tehnične storitve in podpora, ki jih podjetje zagotavlja ekipam, ki tekmujejo v serijah MotoGP,
WorldSBK, MXGP, DTM, FIA WEC in drugih, so prav tako rezultat te dirkaške dediščine in znanja, ki ju podjetje uspešno
prenaša v izpušne sisteme za motocikle in športne avtomobile. Akrapovič je sinonim za delavnost in slovensko uspešnost!
Akrapovič je sinonim za odličnost, ki jo je malo katero podjetje doseglo na globalnem svetovnem trgu. Akrapovič je ponos
Slovenije! Čestitamo Igorju in njegovi veliki ekipi za pomembnih 30 let ustvarjanja in velikih uspehov! Še na mnoga leta!

oglas
telekom

Prvi. Tudi v prihodnosti.
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INTERVJU

Primož Rožnik

Kako pripraviti vozilo na zimo
Ker so pred vrati zima in nizke temperature, je treba vozilo primerno pripraviti. Kako to najbolje
storiti, nam je zaupal Mehanik leta Primož Rožnik, ki je z nami delil še druge nasvete o skrbi za
avtomobil. Rožnik, ki ima v svoji delavnici Avto Rožnik v Horjulu izobešena kar tri priznanja iz
tekmovanja Mehanik leta, je dokaz, da Slovenci vozila zaupajo majhnim delavnicam, ki to zaupanje
gradijo s svojo zanesljivostjo, z znanjem in s trdim delom.

N

a tekmovanju Mehanik leta ste slavili kar
trikrat, nam lahko poveste kaj več o tem
dosežku?
Izbor in tekmovanje Mehanik leta organizirata
revija Mehanik in Voznik ter spletni portal Žurnal že
od leta 2014. Na samo tekmovanje se mehaniki lahko
prijavijo sami ali pa jih k temu prijavijo delodajalci,
prijatelji, sorodniki. Najprej tekmovalci s samopromocijo
preko družbenih omrežij in spleta zbirajo glasove svojih
bližnjih, sodelavcev, prijateljev in predvsem zadovoljnih
strank. Prvih deset, ki zberejo najvišje število spletnih
glasov, se uvrstijo v finale, kjer pa se glasovi izničijo in

se tako enakovredno pomerijo v reševanju teoretičnega
testa in nato še v različnih praktičnih nalogah. Praktične
naloge obsegajo vezavo električne sheme, odkrivanje in
odpravo skritih napak na vozilih, menjavo pnevmatike,
slepo prepoznavo sestavnih delov vozila in tudi logičnospretnostni test s sestavljanjem manjše makete iz
Lego kock. Meni je v prvih letih tekmovanja uspel »hat
trick«, nato pa sem se samoiniciativno odmaknil od
tekmovalnega dela, a so me organizatorji pri naslednjih
izvedbah povabili v komisijsko ekipo, za kar sem jim zelo
hvaležen, saj sem tako nabral tudi nekaj novih izkušenj,
ki jih lahko uporabljam pri sedanjem delu.

Kaj je po vaših dolgoletnih izkušnjah ključno za
pripravo vozila za nizke temperature?
Pred zimsko sezono, s katero so povezane predvsem
nizke temperature in slabši vozni pogoji na cestišču, je
zelo pomembno, da poleg zakonsko določene zimske
opreme lastnik svojemu vozilu zagotovi tudi podroben
pregled pri avtoservisnem strokovnjaku v usposobljeni
avtoservisni delavnici in si s tem zagotovi zanesljivo in
varno uporabo vozila. Strokovnjak bo s pregledom stanja
podvozja, zavor, vseh tekočin, akumulatorja, svetlobnih
teles in tudi metlic brisalcev, lastniku podal poročilo o
stanju njegovega vozila in po dogovoru z njim tudi
odpravil morebitne nepravilnosti. Ne smemo pozabiti
tudi na goriva, ki so prav tako prilagojena za zimski čas in
nizke temperature.
Zakaj je treba pozimi v avto točiti drugačna goriva
in katera priporočate?
Pri dizelsko gnanih vozilih je zelo pomembno, da se
pozimi uporabljajo tako imenovana zimska dizelska
goriva, ki imajo dodane aditive proti izločanju parafinskih
kristalov v pogojih s temperaturami pod lediščem.
Izločeni parafinski delci onemogočajo pretok goriva
po vbrizgalnem sistemu in preprečujejo normalno
delovanje motorja. Za vozila z bencinskimi motorji pa se
glede goriv v zimskem obdobju v bistvu ne spremeni nič
drugega kot to, da se v tem obdobju, ko temperature
nihajo v območju rosišča vlage, priporoča rezervoar
goriva imeti vedno čimbolj poln, da se prepreči
prekomerno nabiranje kondenzirane vlage v njem, ki
pri novejših vozilih lahko škodljivo vpliva na delovanje
vbrizgalnega sistema, predvsem visokotlačnih črpalk in
injektorjev. To v največji meri velja za vozila, ki se vozijo
redkeje ali pa celo čakajo konzervirana do spomladi.
Enako velja tudi za vozila z dizelskim motorjem, s tem da
pri njih voda, ki se nabira v rezervoarju vozila, dodatno
lahko reagira še z biodizelskim delom goriva in ustvarja
mulj v obliki bioorganizmov, ki posledično maši dotoke
goriva do oskrbovalne črpalke vbrizgalnega sistema
in tako pripelje do resnejših okvar in tudi zaustavitve
motorja. Sodobna goriva, kot je na primer Q Max, ki
so dodatno izboljšana z raznimi aditivi, v veliki meri
preprečujejo pojav zgoraj omenjenih težav in dodatno
omogočajo tudi popolnejše in čistejše izgorevanje
gorivne mešanice v motorjih in manjše obremenitve
okolja in kompleksnega sistema čiščenja izpušnih plinov.

Zakaj so kakovostna goriva ključna za zdravje
avta? Na katere dele vozila vse vplivajo?
Zaradi čistejšega izgorevanja se sistem čiščenja izpušnih
plinov ne obremenjuje s prekomernimi trdnimi delci,
pepelom in ostalimi neizgorelimi aditivi, ki onemogočajo
kemične in mehanske procese redukcije škodljivih emisij.
Poleg tega kakovostna goriva zagotavljajo manj oblog
na batih in njihovih obročkih, cilindrih, ventilih in sedežih
ventilov. Zmanjša pa se tudi delež usedlin in mulja v
motornem olju in karterju ter ostalih delih motorja.
Lahko zaradi uporabe neprimernega goriva pride
do raznoraznih okvar? Kaj opažate v praksi?
Lahko pride do različnih okvar, ki so odvisne od
tega, kakšno neprimerno gorivo je bilo uporabljeno;
nekakovostno, neprečiščeno, staro ali pa celo napačno.
Slednje se v praksi največkrat zgodi, ko lastnik pomotoma
natoči v rezervoar goriva namesto dizelskega goriva
bencin ali pa, sicer redkeje, tudi obratno. V vseh teh
primerih je najprej obvezno temeljito izčrpati vso
količino goriva, očistiti sistem dovoda in vbrizga goriva
in zamenjati filter goriva. Šele nato se dotoči pravo
gorivo in preveri morebitne ostale poškodbe motorja
in njegovih podpornih sistemov, ki so odvisne od tega,
ali je motor že deloval na neprimerno gorivo in koliko
časa, ali pa se je napaka ugotovila in odpravila še pred
njegovim zagonom.
Ker je pri sodobnih vozilih čistost goriva vedno bolj
pomembna in jo je povsod tudi težko zagotavljati, bi
rad opozoril, da v avtoservisnih delavnicah opažamo, da
imajo sodobna vozila predpisan interval zamenjave filtra
goriva s strani proizvajalca vozila bistveno predolg, in
zato vsem lastnikom za dolgoročno brezhibno delovanje
njihovih vozil in zmanjšanje stroškov obratovanja
priporočamo menjava filtrov goriva, predvsem pri
dizelskih vozilih, najkasneje na vsakih 30.000 kilometrov
ali dve leti.
Kako lahko poleg izbire primernega goriva še
poskrbimo za dobro stanje avtomobila?
S pravilno uporabo, z nepriganjanjem motorja v višje
obrate in prevelike obremenitve, dokler ta ni ogret
na delovno temperaturo, s počasnim ohlajevanjem
motorja, predvsem turbinsko podprtih, po predhodnem
obremenjevanju, z rednim servisiranjem in s skrbjo za
čistočo zunanjosti in notranjosti vozil.

MAXIMALNA
ZANESLJIVOST
V ZIMSKIH RAZMERAH.
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NIŽJA PORABA GORIVA

DALJŠA ŽIVLJENJSKA DOBA

MANJ EMISIJ V OKOLJU

VISOKOKAKOVOSTNA
GORIVA

INTERVJU

Aleš Muhic

INOVATOR
MEDIJSKEGA IN
OGLAŠEVALSKEGA
PROSTORA
V SLOVENIJI

Aleš Muhič, član vodstva
in direktor trženja pri
podjetju PRO PLUS, je
poslovno pot na televiziji
pričel pred več kot
dvajsetimi leti na Kanalu
A. Po združitvi s POP TV
leta 2000 se je preselil
na PRO PLUS, kjer še
danes uspešno nadaljuje
z vzpostavljanjem
sodobnih trženjskih
pristopov in s kreiranjem
inovativnih formatov ter
sodeluje pri strateškem
razvoju največje in
najuspešnejše medijske
hiše pri nas. Z enim
največjih poznavalcev
televizijskega in
multimedijskega tržišča
smo se pogovarjali o
dosedanjih nagrajenih
projektih in prihajajočih
novostih.
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K

ako radi Slovenci spremljajo športne
dogodke UEFA, MotoGP, Liga prvakov ipd.?
Naši mediji, posebej izpostavljam Kanal A in
Voyo, ki predvajata najbolj ekskluzivne športne
prenose, nedvomno predstavljajo prav poseben
fenomen, tudi v merilih svetovnega medijskega sveta.
Športne vsebine, ki jih bodisi produciramo bodisi
prenašamo na naših programih, dosegajo rekordne
rezultate. Letošnja dirka MotoGP Velike nagrade Avstrije,
je na primer dosegla 43 odstotni delež gledanosti. Le
redko se zgodi, da je relativna gledanost tako visoka
v katerikoli državi sveta. To prepoznava tudi španska
Dorna, ki odstotek gledanosti dirk na Kanalu A navaja kot
primer dobre prakse.
To je nedvomno rezultat odlične ekipe sodelavcev, ki
so že leta tesno vpeti v ustroj MotoGP. Ta šport so bili
sposobni približati gledalcem izven okvirjev moto
navdušencev in ga popeljali na raven najbolj gledanih
oddaj vikenda. Podobno je pri Ligi prvakov. Prenosi
tekem so, kljub temu da redko nastopa slovenski prvak,
izredno gledani v vseh ciljnih skupinah.
Kakšnega pomena je prava strategija s partnerji in
športnimi zvezami?
Z vsem partnerji želimo tesne oblike sodelovanja, saj le
odlični odnosi lahko pripeljejo do vrhunskih rezultatov.
Ustvarjanje sinergij s športnimi zvezami je že večkrat
v preteklosti pripeljalo do izjemnih zgodb. Leta 2017 s
Košarkarsko zvezo Slovenije, kjer smo pomagali tlakovati
medijsko zgodbo od pripravljalnih tekem košarkarske
reprezentance do epske zmage v finalu Evropskega
prvenstva v Istanbulu. Sanjski razplet je bil tudi
septembra 2019, ko smo skupaj z Odbojkarsko zvezo
Slovenije bili priča premajhnim Stožicam za vse gledalce,
ki so si želeli ogledati tekme v živo. Rezultati gledanosti
prenosov tekem so dosegali rekorde zadnjega desetletja.
V povprečju si je finalno tekmo ogledalo skoraj 501.724
športnih navdušencev, vsaj minuto te tekme pa je
spremljalo kar 811.395 gledalcev. Srebrna medalja
slovenskih odbojkarjev je nedvomno nekaj, o čemer
smo pred prvenstvom zgolj sanjali.
S katerimi vsebinami nameravate v prihodnje
obdržati obstoječe gledalce in pritegniti nove?
Originalna lokalna vsebina in vrhunska produkcijska
ekipa, ki oblikuje avtentične zgodbe, predstavljajo enega
izmed ključnih prednostnih stebrov naše medijske hiše.
To rdečo nit bomo skupaj s pretanjenim občutkom
za okus slovenskega gledalca dodatno krepili tudi v
prihodnje.
Vodilna informativna programa 24UR na POP TV in Svet
na Kanalu A, zabavne vsebine in originalne slovenske
serije v najbolj gledanem terminu ostajajo prepoznavni
mejniki v dnevu televizijskega uporabnika. Za leto 2021
pripravljamo enega najuspešnejših šovov svetovnega
formata Sanjski moški, ki bo nedvomno osvežil našo
programsko shemo, pa novo sezono enega najbolj

gledanih šovov pri nas MasterChef Slovenije, obenem pa
tudi že nastajajo popolnoma nove vsebine iz žanra fikcije.
Vplivamo na zgodbe posameznikov na optimističen in
pozitiven način, in to je tisto, kar šteje največ.
Ali za leto 2021 pripravljate kakšno presenečenje?
Tudi v prihajajočem letu bomo poskrbeli za številna
presenečenja in športna vznemirjenja. Nov ščepec
zvezdnega prahu bo zagotovo prinesel resničnostni
šov Sanjski moški, za napeto dogajanje bo poskrbela
nova sezona najbolj vročega kuharskega tekmovanju
MasterChef Slovenija, gledalke in gledalci si bodo
spomladi lahko ogledali nadaljevanje vipavske
ljubezenske zgodbe serije Najini mostovi. Obeta se
finale Lige prvakov in kvalifikacije Evropskega prvenstva
v košarki 2021. Obenem nastajajo tudi že popolnoma
nove vsebine iz žanra fikcije, ki jih gledalke in gledalci še
niso videli.
Izkoristili bomo prednosti prepleta televizijskega in
digitalnega sveta, dostop do naših vsebin še nikoli ni bil
bolj enostaven in raznovrsten. Prepričan sem, da bomo
znali zadovoljiti še tako zahtevnega gledalca in vsakega
poslovnega partnerja, ki bo z nami iskal doseg in nove
sinergije.
Pomagali ste sooblikovati številne uspešne
projekte, lahko katerega izpostavite?
Ja, za našo rast in napredek so novi načini partnerskega
sodelovanja in novi načini oglaševanja ključnega
pomena. Pomagamo jih sooblikovati in naredimo vse,
kar je v naši moči, za optimalno realizacijo in dobre
poslovne učinke naših partnerjev. Naši projekti, kot sta
Štartaj, Slovenija in Mali šef Slovenije, so mednarodno
nagrajeni. S partnerji projekta, kot sta Mercator in Spar,
premikamo meje televizijskih vsebin, ki nosijo pozitivna
sporočila, prispevajo k uveljavitvi zdravih, prodornih
konceptov v naši družbi. Otroci so vzljubili kuhanje,
kakršnakoli podpora mladim podjetnikom in lokalnim
produktom pa je postala vrednota. Povpraševanja po
tovrstnih oblikah partnerstev je čedalje več. Da prava
partnerstva, ki nastajajo ob pravih trenutkih, vodijo do
doseganja zgodovinskih uspehov, pa sta dokazali tudi
že omenjeni Evropski prvenstvi v košarki leta 2017 in
odbojki v letu 2019.
Lansko leto ste prejeli laskavi naziv Medijski
menedžer leta. Kaj vam pomeni takšna prepoznava
vašega dela?
Vesel sem bil priznanja tako zaradi sebe kot zaradi mojih
kolegov. Doseganje uspeha in naziv, kakršen je Medijski
menedžer leta, je možen le ob podpori širokega tima
sodelavcev, s katerimi skupaj že vrsto let ustvarjamo
medijski posel. Obenem je ta naziv spodbuda in
odgovornost za nadaljnje nadgrajevanje partnerskih
odnosov. Predvsem je pomembno, da na lovorikah ne
zaspiš, da si nenehno v gibanju in iskanju novih kreativnih
idej in rešitev.
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INTERVJU

Alexej Erdle

Kako se je začela zgodba o Autodocu?
Vitalij, Max in jaz smo se poznali že pred ustanovitvijo
podjetja Autodoc in smo bili prijatelji. Že takrat nam je
bila skupna naša strast do avtomobilov. Poleg tega smo
se dobro dopolnjevali z različnimi znanji in veščinami. Še
vedno se spominjam, kako je ena delavnica od Vitalija
zahtevala 60 evrov za rezervni del, ki bi ga lahko v
specializiranih trgovinah kupil za manj kot pet evrov. In
tako se je porodila naša poslovna ideja: spletno trgovanje
z visokokakovostnimi avtodeli, ki si jih lahko privošči vsak.
Naša prva spletna trgovina je začela delovati leta 2008 in
prvi izdelek – žarnico – smo prodali 4. avgusta za en evro.
Takrat smo še pomagali pri pakiranju naročil, ker nismo
imeli zaposlenih. Seveda smo imeli na začetku težave
pri pridobivanju nadomestnih delov, ker nismo imeli
povezav s proizvajalci. Toda to oviro smo skupaj tudi
premagali, saj zdaj v naših spletnih trgovinah ponujamo
skoraj 2,5 milijona izdelkov 870 proizvajalcev. Že na
začetku smo vedeli, da bo Autodoc nekoč velik.
Kakšno je poslanstvo Autodoca?
»Uživajte v svobodi vožnje, medtem ko mi skrbimo
za podrobnosti« – to je naše poslanstvo, ki vsakemu
zaposlenemu jasno pove, kaj je smisel našega dela. Vsak
dan se želimo potruditi po svojih najboljših močeh, da
lahko stranka uživa v svojem avtomobilu in v polnosti
uživa v »svobodi vožnje«. Z vidika kupca to odraža našo
visoko raven storitev in naš način razmišljanja o storitvah.

OD IDEJE PRIJATELJEV
DO VODILNEGA
EVROPSKEGA
PODJETJA AUTODOC
Autodoc že več kot dvanajst let piše zgodbo o uspehu na področju elektronskega trgovanja: leta
2008 so podjetje v Berlinu ustanovili trije mladi moški – Alexej Erdle, Vitalij Kungel in Max Wegner.
Danes Autodoc upravlja s spletnimi trgovinami v 27 evropskih državah, ima lokacije v petih državah
in je vodilno evropsko spletno podjetje za prodajo avtomobilskih rezervnih delov, ki v letu 2020
cilja na več kot 800 milijonov evrov prihodkov. Alexej Erdle v intervjuju pripoveduje o začetkih
podjetja, skrivnosti uspeha, aktualnih projektih in načrtih za prihodnost.
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Kaj je skrivnost vašega uspeha?
Naš uspeh temelji predvsem na tem, da vedno
razmišljamo z vidika kupcev. Ves čas se na novo
sprašujemo, kako lahko kupcu pomagamo, in ponujamo
rešitve. Kljub velikosti podjetja ostajamo prilagodljivi in
se hitro odzivamo na spremembe v našem poslovanju.
V vseh teh letih se nismo nikoli izogibali tveganju in tako
smo lahko razširili vodilni položaj v Evropi. Z leti so k nam
prišli številni somišljeniki, da bi z Autodocom sledili tej
poti. Zdaj imamo več kot 4.000 zaposlenih, ki živijo in
delajo v petih državah. To je mednarodna ekipa, ki drži
skupaj.

Brezplačni priročniki in video vodniki omogočajo,
da stranke same lahko opravijo popravila
avtomobilov, s čimer prihranijo čas in denar. Kako
ste prišli do te odlične ideje?
Med našimi strankami jih je veliko, ki so same svoj
mojster in ki rade same popravljajo svoje avtomobile.
Vendar so to praviloma laiki, ki imajo pogosto vprašanja
in potrebujejo nasvete strokovnjakov. Razmišljali smo,
kako jim lahko najbolje pomagamo prihraniti čas in
denar ter smo tako oktobra 2019 zagnali platformo
Autodoc Club, ki je enostavna za uporabo. Vsak lastnik
avtomobila lahko vidi, kako se izvaja popravilo, in se
sam odloči, ali potrebuje podporo svoje delavnice na
kraju samem. Trenutno imamo na platformi objavljenih
približno 1.800 PDF navodil za popravilo in 3.000 video
vodnikov za posamezna popravila. Če kakšno navodilo
ni vključeno, lahko kupec za svoj projekt vedno dobi
pomoč neposredno pri naših strokovnjakih.
Kakšne koristi prinaša članstvo pri storitvi Autodoc
Plus?
S storitvijo Autodoc Plus našim najbolj zvestim kupcem
ponujamo tri različne pakete, s katerimi lahko uživajo
posebne ugodnosti pri nakupu. Autodoc Plus lahko
rezervirate v različicah »osnovno«, »optimalno« in
»profesionalno«. Glede na paket dobite do 50 % popust na
možnost »varnega naročanja«, prednostni status naročil
in prikaz, kateri artikli so še posebej hitro pripravljeni za
odpošiljanje. Različica profesionalno ponuja tudi 30%
popust na stroške pošiljanja in minimalni 20% popust
na izdelke v spletni trgovini. Ob vsem tem imajo stranke,
ki veliko naročajo, dobro priložnost, da prihranijo čas in
denar.
Kakšni so vaši načrti za prihodnost?
Radi bi razširili svojo ponudbo, skrajšali dobavne roke in
še naprej delali na tem, da stranki ponudimo najboljšo
možno storitev pred, med in po njenem naročilu. In
da ne pozabimo, tudi v prihodnosti se želimo lotevati
številnih inovativnih projektov, glede na želje kupcev in
potrebe trga.

Katere so vaše prednosti v primerjavi s konkurenco?
Hitro nam je postalo jasno, da želimo biti tu za stranke po
vsej Evropi. Leta 2011 smo odprli prve spletne trgovine
izven Nemčije, v Avstriji in Švici. Leta 2012 so sledile
Španija, Italija, Velika Britanija in Francija. Od leta 2014/15
dalje se širimo na vzhodnoevropske trge. Zdaj imamo
spletne trgovine v skupno 27 evropskih državah in ne
obljubljam preveč, če rečem »nadaljevanje sledi«.
Naše prednosti pa so povsem očitno tudi v uporabniku
prijaznih spletnih trgovinah v ustreznem jeziku držav, kot
tudi v tehnični podpori v jeziku kupca, široka ponudba
izdelkov po poštenih cenah ter celovita komunikacija na
družbenih omrežjih.
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Porsche Center Ljubljana
Porsche Inter Auto d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13
1000 Ljubljana
Tel.: 01 58 25 197
01 58 25 193
01 58 25 198
E-mail: info@porsche.si
www.porsche.si

Ljubezen do adrenalina.
Macan GTS
Več o modelu na:

Poraba goriva in emisije za vozilo Macan GTS: kombinirana vožnja v l/100 km 9,6; emisije CO2 (kombinirana vožnja) 218 g/km. Emisijska stopnja vozila: Euro 6b.
Emisije dušikovih dioksidov (NOx): 0,0117 g/km. Trdni delci: 0,0002 g/km. Število delcev: 4,7x10^11. 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. Več informacij na www.porsche.si.

VOZNIKOVI MODNI DODATKI
Časomeri Chopard Mille Miglia
V hiši razkošnih ur in nakita Chopard so pripravili
konjička za zapestje, ki se poklanja ikonični dirki
Mille Miglia. Glede na to, da je švicarsko podjetje že
dolgih 32 let uradni časomerilec in glavni partner
vzdržljivostne dirke, ki so jo mnogi oklicali za najlepšo
na svetu, ta odločitev ne preseneča. Je pa letošnje
leto prineslo eno spremembo, in sicer se je časovni
potek tradicionalne preizkušnje prestavil iz maja
na oktober. Toda koledarska sprememba ni omejila
navdušenja več kot 400 ekip, ki so se soočile s 1.618
kilometrov dolgo proge po italijanski pokrajini, kot
tudi firme Chopard, ki je na dogodku predstavila
nove ure kolekcije Mille Miglia. Ključna pridobitev
je kronometer Lab One, ki izkorišča vso strokovno
znanje in inovacije Choparda. Ohišje konceptne ure,
ki bo narejena v 20 primerkih, je narejeno iz titana,
hrani pa dovršeno hišno tourbillon gibanje.

Modni dodatki Maybach
Ekskluzivni materiali, prvovrstno rokodelstvo in vizualna
privlačnost opredeljujejo linijo dodatkov s podpisom
Maybacha, ki je namenjena klienteli z globokimi žepi.
V prvi vrsti gre za vrhunske usnjene izdelke, kot sta
prestižna potovalka in moška aktovka, ki stilu postavita
piko na i. Poleg tega luksuz na koži zagotavlja rjava
volnena odeja, ožigosana z emblemom Maybach.
Kolekciji »Icons of luxury« se pridružujejo še sončna
očala s poudarki iz pozlačenega titana ter ročno
izdelana posrebrena kozarca za penino, ki se perfektno
prilegata v konzolo novega razreda S Maybach.

Oblačila artbyneja x organized
Slovenska znamka Organized se je združila z
umetnico Nejo Zupan, da bi skupaj ustvarili unikatno
Pop Art kolekcijo majic in puloverjev, katero krasi
pet različnih barvitih motivov s simpatičnimi napisi.
Mehka in topla oblačila v črni in beli barvi se ponašajo
s sproščenim krojem in so tako namenjena obema
spoloma. S tem se je družini izdelkov Organized,
za katero stoji mladi Kranjskogorčan Matic Benet,
pridružila edinstvena linija, oblikovana in izdelana
v Sloveniji, ki odlično dopolnjuje emajlirane lončke,
termovke ter planerje in druge pisarniške izdelke, ki
pomagajo uspešno navigirati urbano življenje.

34 Avto+šport

OGLAS
givenchy
NOVA PARFUMSKA VODA BOISÉE

NOVOSTI

Bugatti Chiron Sport

Bugatti je ustvaril novo posebno izdajo superavtomobila Chiron Sport, za katero bo zahteval
vrtoglavih 2,88 milijona evrov. Gre za poklon slavnim dirkačem prejšnjega stoletja, ki so bili tudi
neustrašni in izurjeni piloti.

superavto za neustrašne legende nebes
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POKLON

LETALSKIM
ASOM
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ugatti Chiron je po mnenju mnogih najboljši
avtomobil na svetu. Ker je še tako prvovrstno
stvar vedno mogoče izboljšati, so v francoskem
Molsheimu staknili glavce in pred dvema
letoma pripravili razburljivo različico Sport, ki sicer
ohranja enako število konjičev in zmogljivostne številke,
toda prinaša znatno izboljšano vodljivost in agilnost.
Luksuzni francoski proizvajalec je za svoje stranke z
globokimi žepi sedaj ustvaril novo ekstravagantno
izvedenko, ki izkazuje spoštovanje legendam nebes.
Eden teh je Albert Divo, ki je posodil ime za predlani
razkrito avtomobilsko kreacijo in ki je poleg vojnega
heroja Roberta Benoista in letalskega asa Bartolomea
Costantinija letel za francoske zračne sile.
Superavtomobil »Les Légendes du Ciel«, ki bo v
proizvodnjo odšel konec leta in bo zaživel v zgolj
20 primerkih, se od klasičnega Chirona razlikuje po
mnogokaterih ekskluzivnih detajlih, ki krasijo zunanjost
in kabino. Edinstven dizajn se pričenja z drzno mat sivo
zasnovo, ki je moderna interpretacija srebrnih ptic iz 20.
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let. Z njo je v kontrastu bela pasica, ki se razteza vse od
slovite maske v obliki kopita do prilagodljivega spojlerja.
V istem odtenku so izpisali tudi napis na pokrovu
motorja W16 iz ogljikovih vlaken. Unikaten poudarek
predstavlja poseben logotip, umeščen nad sprednjima
blatnikoma, kot tudi barve francoske zastave, ki krasijo
stranske pragove iz golega karbona. Seveda so vgradili
nadgradnjo Sky View, dva steklena strešna panela, da
bodo lastniki zvečer lahko občudovali z zvezdami posuto
nebo in razmišljali o nekdanjih letalskih junakih.
Spektakularno izvedenko Chiron Sporta znotraj
karakterizira svetlo rjavo usnje, ki je kombinirano z ročno
naslikanimi figurami na vratnih panelih in z elementi
iz aluminija, ki nosijo logotip »Les Légendes du Ciel«.
Sedeži se medtem ponašajo z dinamičnim vzorcem,
ki spominja na sled letal v formaciji v zračni paradi, s
čimer so pri Bugattiju zopet dokazali, da mislijo tudi na
najmanjše podrobnosti.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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NOVOSTI

64O

Lamborghini Huracán STO

razlogov

Na božični seznam dobrostoječih v družbi je pridrvel nov osupljiv Huracán, ki ga je navdihnila
bogata dirkaška dediščina Lamborghinijevega motošport oddelka Squadra Corse. Njegove prioritete
so jasne – maksimalna moč, zmogljivost in razburljivost, ki so zapakirane v emotivno embalažo z
dovolilnico za vožnjo po običajnih cestah – če lahko tako poimenujemo ulice Monaka, Abu Dabija in
Hong Konga, od koder izhaja glavnina potencialnih kupcev.
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Si predstavljate, da vas na
poti v službo prehiti takšna
avtomobilska mojstrovina?

Prvi korak je bil torej optimizacija
forme, ki je omogočila najbolj
perfekcionirano aerodinamičnost v
razredu, a za maksimalno zasvojljivo
vozno izkušnjo sta potrebni še
izjemno lahka gradnja in pošastna
pogonska enota. Glede na to, da 75
% zunanjih panelov Huracána STO
gradijo ogljikova vlakna in da je pri tem
uporabljena tehnologija iz vesoljske
industrije, ki kljub manjši porabi
materiala omogoča enako strukturno
rigidnost, so okence shujševalnega
programa pri Lamborghiniju že
hitro obkljukali. Edino relevantno

vprašanje tako ostane: »Kaj za vraga
poganja tega le 1.339 kilogramov
težkega divjega bika?«
Za novo dimenzijo športnosti skrbi
uveljavljeni atmosferski desetvaljnik
s 640 razigranimi konji, ki dostavljajo
vznemirljivost pravega dirkalnika.
Pogonsko enoto, ki moč pošilja
na zadnji kolesni par, so namreč
skupaj z menjalnikom kalibrirali za
izredno odzivnost, hkrati pa so navili
zvok motorja pri visokih vrtljajih.
Avtentično vozniško osredotočeni
STO kot v dirkaškem okolju dokazuje,
da se o zmagovalcih odloča v ovinkih

in ne na ravnicah. Toda to ne pomeni,
da ni zmožen svetlobno hitrega
pospeševanja – do 100 km/h se
katapultira v treh sekundah, od te
hitrosti pa potrebuje le 30 metrov
do popolne zaustavitve. S trdnim
prepričanjem lahko torej zapišemo,
da novi član družine Huracán s svojim
dinamičnim tempom in z vrhunsko
vodljivostjo
povsem
običajnim
vsakodnevnim vožnjam dodaja
doživetje vseobsegajoče izkušnje na
dirkalni stezi.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

N

ajnovejša zvezda v zbirki ultimativnih
Huracánov je izpeljanka STO oziroma Super
Trofeo Omologata; kot nakazuje že ime, gre za
prenos znanja dirkaške divizije Squadra Corse
v svet športnih vozil, homologiranih za cestni motorni
promet. Vzornika sta pretresljivo sposobna bolida
Huracán Super Trofeo EVO in GT3 EVO, od katerih si je
novinec sposodil mnogokatere vizualne in tehnološke
nadgradnje, ki obljubljajo hvale vredne sposobnosti.
Si predstavljate, da vas na poti v službo prehiti takšna
avtomobilska mojstrovina? Oboževalci bencinskih hlapov
bi najverjetneje v stotinki sekunde pograbili telefon, jo
posneli in že isti dan prigodo naznanili vsem kolegom.
Čisto logično, saj kot britev ostre linije in vpadljiva modra
zasnova, skombinirana z golim karbonom in oranžnimi
dekorativnimi elementi, pritegujejo radovedne poglede
kot mlada manekenka na modni pisti. Živahna barvna
kombinacija mojstrsko uteleša športen duh Huracána,
vendar bodo kupci lahko svojim lepotnim idealom
sledili s pomočjo popolne personalizacije eksterierja
in interierja, a le, če jim na bančnem računu stoji
vsaj četrtina milijona. Superiornost superavtomobila
nadaljnje dokazuje zajetno krilo, ki generira optimalno
količino podtlaka za prave cestne avanture. Pridružujejo
se mu takšne in drugačne aero rešitve, ki svoj funkcionalni
in estetski vrh dosežejo na pokrovu motorja z desetimi
režami, ki izboljšujejo hlajenje motorja. Vse te ekstremne
modifikacije je ekipa oblikovalcev in inženirjev razvila
posebej za edinstvenega STO-ja, ki želi zapolniti velike
čevlje brata GT3 EVO, trikratnega zaporednega šampiona
opevanih 24 ur Daytone.
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NOVOSTI

BMW iX

PIONIR

NOVE DOBE
Na ključno vprašanje, kako se bomo premikali v naslednjem desetletju, BMW odgovarja z
avtonomnim, z brezemisijskim in s povezanim vozilom, ki v ospredje postavlja ljudi ter njihove
potrebe in želje. Ker bomo ravno sedaj deležni morda najbolj pretresljivih sprememb v
zgodovini avtomobilske industrije, je iX v skladu s tem drastično drugačen.

Ker iX v ospredje postavlja ljudi, je interier postal
mobilno okolje, kjer se potniki lahko sprostijo od
stresnega vsakdana. Razkošen ambient je sproščujoč,
kar so dosegli z nežnimi toni, naravnimi materiali,
minimalističnim dizajnom in s panoramskim oknom.

P

red dvanajstimi leti je skupina BMW lansirala
projekt i kot del svoje strategije za prihodnost
in z okolju prijaznimi koncepti avtomobila, ki
so se realizirali v modelih i3 in i8, hitro postala
pionir električne mobilnosti. Temu je leta 2018 sledil
nov predstavnik, ki je utelešal njihovo vizijo in rešitve
za mobilnost v prihajajočih letih, od katerih bodo imele
korist prav vse znamke in vozila koncerna. Simbol nove
ere, ki je prvič združeval vse strateške cilje skupine
BMW (dizajn, avtonomnost, povezljivost, elektrifikacija,
storitve), so prilično poimenovali Vision iNEXT.
Sedaj se vizija spreminja v resničnost, saj je iz študije
nastal BMW iX, ki je trenutno še v fazi razvoja, vendar
bo na trg prišel v roku enega leta. Preden bomo torej
leta 2021 uzrli serijski primerek, ki bo zasedel svoje
mesto kot tehnološki zastavonoša, nam prihodnost
osebne mobilnosti BMW-ja prikazuje njegov prototip.
Ta je baziran na svežem, modularnem in prilagodljivem
orodju za prihodnost, ki postavlja temelje za novo vrsto
vozne izkušnje. S tem uteleša karakter podznamke i, ki
znotraj koncerna deluje kot gonilo inovacij.
BMW iX je vse od začetka zasnovan kot povsem električno
vozilo, ki želi redefinirati izredno uspešen koncept SUVja. Uporabljal bo 5. generacijo znamkine tehnologije
eDrive, ki jo je nedavno uvedel križanec iX3. Bavarci na
račun dveh električnih motorjev, napredne polnilne
tehnologije in visokonapetostne baterije, obljubljajo
odlično učinkovitost in radodaren doseg. Cilj vozila je
tako v preskusnem ciklu WLTP zabeležiti rekordno nizko
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AvtoMobilno
zavarovanje

Pionir iX sledi smernicam
predhodnika Vision iNEXT
in se poslužuje ekspresivne
zunanje zasnove.

Samo z AvtoMobilnim
zavarovanjem lahko poleg
vozila zavarujete tudi:
kolesa, skiroje, rolke
in različna električna
prevozna sredstva,
prtljago ter
rehabilitacijo po
nesreči v prometu.

OGLAS
triglav
Več na triglav.si

Več kot avtomobilsko
zavarovanje.

porabo električne energije za svoj
segment, ki znaša manj kot 21 kWh
na 100 kilometrov; 100 kWh paket
baterij bi tako omogočal doseg
preko 600 kilometrov. Ob tem naj bi
nova tehnologija na hitri polnilnici
DC omogočala napolnitev od 10 do
80 odstotkov v 40 minutah, v le 10
minutah pa naj bi iX pridobil dovolj
energije za prevoz dodatnih 120
kilometrov.
Svojo trajnostno naravnanost pri
proizvajalcu kažejo še z nadaljnjimi
potezami: pogonsko enoto, ki
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razvija okroglih 500 konjev in ki
avtu omogoča, da se do stotke
požene v manj kot 5 sekundah, so
namreč ustvarili brez uporabe redkih
naravnih materialov, prav tako se
baterije ponašajo z visoko stopnjo
recikliranja, za njihovo proizvodnjo
pa so uporabili izključno energijo iz
obnovljivih virov.
Pionir iX, ki je dimenzijsko primerljiv
z X5, sledi smernicam predhodnika
Vision iNEXT in se tako poslužuje
ekspresivne zunanje zasnove, kateri
kraljujejo
mogočne
vertikalno

postavljene ledvičke, ki smo jih
spoznali pri novi štirici. Te zaradi
odsotnosti motorja z notranjim
zgorevanjem in potrebe po hlajenju
služijo zgolj kot bivališče različnih
senzorjev. Družijo se z ostrimi, ozkimi
žarometi in modrimi poudarki, ki
namigujejo, da gre za električno
vozilo. Pogled s strani razkriva
velikanska platišča, medtem ko
zadek osvaja z globoko zarezanimi
svetili in izpostavljenim difuzorjem.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

NOVOSTI

Ferrari SF90 Spider

ONSTRAN
DOMIŠLJIJE

V Maranellu so odrezali streho svojemu najzmogljivejšemu serijskemu superavtomobilu, s čimer
je luč sveta ugledal 1.000-konjski hibridni kabriolet z značko poskočnega konjiča, ki v strupeni
rumeni barvi izgleda bolj poželjiv, kot si je naša živa domišljija lahko naslikala.
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Spider je idealen za bogataše,
ki zahtevajo vrhunec Ferrarijeve
tehnologije, a si hkrati želijo
užitka v vožnji z vetrom v laseh.

gre za ferrarijev prvi hibridni kabriolet.

S

F90 Stradale je ob
lanskem debiju postavil
pomembno prelomnico
za Ferrari. Ne samo da
je šlo za najmočnejši model v
zgodovini, ampak za znamkin prvi
priključni hibrid, ki zaradi objestnih
1.000 konjskih moči nima prav
nič skupnega z vozili, na katere
asociiramo ob tej besedni zvezi.
Novinec je utelešal močno vez med
Ferrarijevimi čistokrvnimi dirkalniki
in cestno-legalnimi pošastmi, zato
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so za njegovo ime izbrali kratico SF,
kateri so dodali številko 90 v poklon
obletnici osnovanja divizije Scuderia
Ferrari. Poleg vgradnje svojega
najmogočnejšega osemvaljnika s 769
KM, sparjenega s tremi električnimi
motorji, ki generirajo dodatnih 217
vrancev, so za prvovrstno izkušnjo za
volanom superavto opremili z vsemi
najnovejšimi tehnologijami, sprva
preizkušenimi v svetu motošporta.
Da bi lahko povsem izkoristili noro
moč
hibridnega
pogonskega

sklopa, so ekstremista kot prvega
športnega predstavnika znamke
opremili s štirikolesnim pogonom;
ta v sodelovanju z 8-stopenjskim
menjalnikom z dvojno sklopko
omogoča odštekane pospeške:
za polet od 0 do 100 km/h bosta
potrebni dve sekundi in pol,
medtem ko bo SF90 Stradale iz
mirovanja do dvestotke pripeljal v
6,7 sekunde. Tovrstno lepljenje na
sedež zagotavlja tudi njegov novi
brat Spider, ki je prvi hibrid z zložljivo

trdo streho v prodajni paleti
Ferrarija. Kabriolet z brutalnimi
specifikacijami je idealen za
bogataše, ki zahtevajo vrhunec
Ferrarijeve tehnologije, a si hkrati
želijo užitek v vožnji z vetrom v
laseh.
Inženirji so se pri kreiranju
avtomobila, ki namerava postati
brezkompromisni vladar svojega
segmenta, odločili za trdo streho,

saj ta garantira optimalno zvočno
izolacijo in zaščito pred elementi
ter se ne deformira pri vrtoglavo
visokih hitrostih. Prav tako zaradi
kompaktne zasnove zavzema le 100
litrov prostornine in tako zagotavlja
veliko mero udobja za potnika.
Električno upravljiva streha, ki se
pospravi v 14 sekundah, nikakor
ne pokvari vizualno dovršene
silhuete avtomobilske kreacije, ki

je še posebej atraktivna ob izbiri
paketa Assetto Fiorano. Ta prinaša
ekskluzivne nadgradnje, kot so
vpeljava karbonskega zadnjega
spojlerja, blažilnikov Multimatic,
športnih pnevmatik Michelin in
dvobarvne uniforme, ki podčrta
dirkaško poslanstvo vozila.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Minimalistična, digitalizirana
kabina je prevzeta iz brzinsko
hitrega kupeja SF90 Stradale.
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Mercedes-Maybach S-Class

NOVOSTI

IK ONA
je ponovno rojena

Razred S je eno izmed najbolj premijskih vozil na svetu, zastavonoša znamke Mercedes-Benz,
od leta 1972 naprej pa tudi pionir na področju avtomobilizma. Slovita limuzina je ravnokar
postala še bolj ekskluzivna, saj so pri Maybachu poskrbeli, da uteleša ultimativno razkošje.
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Maybach je na višji nivo
dvignil novo generacijo
legendarnega razreda S.

M

ercedes je na veselje avtomobilskih
navdušencev pred petimi leti oživil
legendarno ime Maybach v posebni
različici Mercedes-Maybach S600, kateri
so sledili številni konceptni kot tudi serijski avtomobili
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Oblikovalci so ustvarili ambient v stilu prvovrstnega salona.
z ekstravagantnim značajem. Pri diviziji nemškega
proizvajalca so se sedaj odločili, da bodo na višji
nivo dvignili novo generacijo razreda S, s čimer je iz
najbolje prodajane luksuzne limuzine trikrake zvezde
nastalo prevozno sredstvo presežkov, ki si je prislužilo

prepoznavno značko Maybach.
Če smo povsem iskreni, je novi S že v osnovi tako
izpopolnjen, da postavlja smernice konkurentom, ki
želijo v svoja vozila implementirati enako mero inovacij
in pričarati enako mero sofisticiranosti. Pred Maybachom

je bil torej zahteven izziv, ki pa ga je opravil z odliko.
Na limuzini S je pustil svoj delux podpis, ki ga na prvi
pogled prepoznamo po elegantni dvobarvni karoseriji,
ki krasi tudi prvega SUV-ja znamke, ki je lani postal trn
v peti Rolls-Roycevemu Cullinanu, Aston Martinovemu
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v ospredju luksuznega kokpita je velikanski CENTRALNI zaslon.

ekskluzivnost kažeta logo in napis maybach.

DBX-u in Lamborghinijevemu Urusu.
Cesarja družine od svojih plebejskih bratov
ločujejo še značilen pokrov motorja s
sredinsko kromirano linijo, maska hladilnika
z vertikalno pozicioniranimi lamelami in
širša zadnja vrata. Ob tem ekskluzivnost
modela poudarjata emblem znamke na
C-stebričku in napis na zadku.
Ker je dotični Maybach v prvi vrsti
namenjen
prevažanju
pomembnih
poslovnežev, politikov in članov kraljevih
družin, so medosno razdaljo dolge verzije
S-a podaljšali za dodatnih 18 centimetrov,
kar prinaša obilo koristi za srečneže na
zadnjih sedežih. Oblikovalci so ustvarili
prefinjen ambient v stilu prvovrstnega
salona, pri katerem se najmehkejše bež
usnje druži s prestižnimi lesenimi vložki.
Fokus je podan na udobje, zato so Nemci
tiho kabino naredili še tišjo, poleg tega pa
so zadaj omogočili celo masažo nog in
gretje vratu, da bodo potniki tudi po daljših
potovanjih kot prerojeni. Spočil se bo lahko
tudi šofer paradnega konja družine S,
zahvaljujoč skupku varnostno-asistenčnih
sistemov Drive Pilot, ki bodo novemu
vladarju luksuza s 70-letno tradicijo od
druge polovice leta 2021 dalje omogočali
samostojno vožnjo v gostem prometu.

EKIPA STROKOVNJAKOV,

OGLAS
gmt

IZBIRA PRVAKOV
70+

vodilni slovenski dobaviteljev
avtodelov in maziv

trgovin v Sloveniji,
na Hrvaškem, v Avstriji

1.000.000+

artiklov najvišje kakovosti

400+

priznanih blagovnih znamk

200+

zanesljivih dobaviteljev

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

poseben vizualni efekt ustvarja dvobarvna karoserija.

Krojimo sam vrh avtomoto industrije v Sloveniji in že 28 let skrbimo za brezhibno preskrbo vozil.
Verjamemo, da najboljši rastejo z najboljšimi, zato nas na naši uspešni poti spremljajo le največji.

Iz najbolje prodajane luksuzne
limuzine Mercedesa je nastalo
prevozno sredstvo presežkov.
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TESTI
Rimac C_Two

Pred osmimi leti sem spoznal Mate Rimca. Dobila sva se v Zagrebu pred Areno, da poizkusim njegov
zeleni BMW serije 3 z električnim motorjem, s katerim je zmagal na vsaki dirki. Takrat mi je na
telefonu pokazal slike za popolnoma novo vozilo lastne proizvodnje, električni športni prototip s
1.000 konji. Impresivno sem mu rekel: »ampak Mate, ne moreš delati avto kot kovinsko konstrukcijo.
Iz tega ne bo nič.« No, čez 4 leta me je poklical, naj pridem testirat njegov prototip Concept_One.
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NAJHITREJŠI
NA SVETU
Avto+šport 59

»Trdo delamo, da bi C_Two oblikovali tako, kot smo si ga zamislili:
kot novo vrsto hyper avta, ki odklene ekstremne zmogljivosti
elektricnega pogona in novo vozno izkušnjo za voznika.«
- Mate Rimac

I

mpresivno, hitro in izdelano kot pri Ferrariju, in to v
Sveti Nedelji ob slovenski meji, in to v njegovi lastni
tovarni, kjer je bil nekoč Citroënov trgovec. Avto je bil
neverjetno hiter in odziven in smo o njem pred leti
pisali v naši reviji. Ustanoviti novo avtomobilsko znamko
je izjemen izziv, še težje se je prebiti v ekskluzivni klub
elitnih avtomobilskih proizvajalcev. Vendar je ravno
to uspelo mlademu geniju Mateju z ekipo dvajsetih
nadarjenih zaposlenih. Danes, ko praznuje 10 let podjetja,
zaposluje 900 ljudi iz celega sveta in nima več časa za
kavico, ker gradi nov kampus Rimac in se pregovarja
s solastniki, s Porschejem in Hyundaijem, obiskuje
svetovne predstavitve in se druži s pomembnimi ljudmi
avtomobilskega sveta. Rimac ne proizvaja samo super
športnega prototipa, ampak izdeluje baterijske sklope za
konkurenco: Aston Martina in Koenigsegga. Platformo
električnega bolida bo prodal tudi Pininfarini.
Kar nekaj časa sem ga klical na WhatsApp, saj ga preko
tajnice ni mogoče dobiti. Ko sva se končno videla, mi je
pokazal njegovo zadnjo umetnino – razvojni avtomobil
C_Two. Sedaj to ni več kovinska konstrukcija, sedaj je
to karbonski monokok, ki ga sam proizvede v lastnem
avtoklavu (peč za pečenje karbonskih delov pod
temperaturo in pritiskom). Motorji niso okorni električni
motorji z dvema prestavama. Koncept poganjajo štirje
lahki brezkrtačni električni motorji s samo eno prestavo
in z vrhunsko elektroniko, ki vektorsko krmili elektriko
iz baterij do motorjev. Avtomobil vsebuje vso sodobno
elektroniko in elektronsko pripravo za samodejno
vožnjo. Avtomobil izdelujejo v dveh sodobnih tovarnah,
ki so podobne tovarnam za proizvodnjo dirkalnikov F1.
Seveda nisem prišel, da bi avto gledal. Počasi sva se
zapeljala na parkirišče in proti izhodu iz poslopja. Na prvi
ravnici je pohodil plin in Zemlja se je za trenutek zavrtela
malce hitreje. Ko sem vozil dirkalni M3 s tristo konji,
sem rekel, da avto potegne, ko sem vozil 500-konjski
Lamborghini, sem rekel neverjetno, ko vozim 700-konjski
Mercedes-AMG, rečem, da več ne rabiš. Ta športnik iz

60 Avto+šport

Avto+šport 61

oglas
SHELL

ELEKTRICNA
MOBILNOST

Svete Nedelje pa s 1.914 konji (1.408 KW) znori in potegne
od 0-100 km/h v pičle 1,8 sekunde. Zdelo se je, kot da
sem prebil zvočni zid. Skoraj nečloveško. Le kje pa so
meje za človeka? Res je avtomobil pri majhnih hitrostih
neslišen, a pri pospeševanju cvili, pri veliki hitrosti tulijo
gume, tako da o neslišnosti ni duha ne sluha. Drugo leto

bo avtomobil na voljo kupcem. In cena? Okrogla dva
milijona evrov!
Dragi Mate, res sem ti hvaležen, da sva prijatelja in da
delaš take avtomobilske dragulje!

Tekst: Mataž Tomlje, Foto: ISC

Tehnični podatki
motor
baterija
doseg
moč
navor
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električni
120 kWh
550 km
1.408 kW (1.914 KM)
2.300 Nm

menjalnik
pospešek
največja hitrost
cena vozila
proizvodnja

1-stopenjski samodejni
1,8 s (0-100 km/h)
412 km/h
2.000.000 EUR
150 enot

www.shell.si

TESTI
BMW X5 M Competition

V našem uredništvu smo
testirali praktično vse
različice popularnega
bavarskega SUV-ja, modela
X5, od najbolj priljubljene
različice 30d, celo takšnega
z dvolitrskim dizlom, do
priključnega hibrida,
dizelskega M-a, in nazadnje
še pravega, čistokrvnega M-a,
tistega v samem vrhu ponudbe
s paketom Competition.

M
MONS TRUM
kot

64 Avto+šport

Avto+šport 65

R

azlične motorne izvedenke tako zadovoljijo
različne okuse, a ravno X5 M Competition je
tista, ki ne bo pustila ravnodušnega nikogar. Le
kako bi ga, ko pa v vseh pogledih nasprotuje
zakonom fizike in meji na skrajno mejo razumnega, a
ravno zaradi tega je tako fascinantna, sapo jemajoča
in navdušujoča. Že na prvi pogled je ni težko ločiti od
bolj običajnih različic, še več, nemudoma veš, da gre za
pravega M-a, in to takšnega, ki pod havbo skriva 625
konjskih moči, na kar namiguje oznaka Competition.
Maska je za razliko od drugih bavarskih modelov obarvana
v črnino, kakor tudi difuzor in detajli v prednjem odbijaču.
Seveda so črna tudi posebna, aerodinamična ogledala M,
ki so kot takšna že lep čas zaščitni znak najbolj brutalnih
bavarskih strojev. Dodajmo še popolnoma zatemnjena
stekla s črno obrobo, črna platišča in štiri črne izpušne
cevi v kombinaciji s posebno modro barvo karoserije

in rezultat je eden izmed resnično najlepših in okusno
oblikovanih SUV-jev.
Kot se za pravega M-a spodobi, reže v odbijačih niso
zgolj za okras, kot so bile recimo pri dizelskemu »M-u«,
temveč so dejanske špranje, skozi katere prosto prehaja
zrak, potreben za hlajenje motorja, turbin in zavor. Zato
so tudi fiksne reže na maski vseskozi priprte, tako velike

Crni detajli – maska,
platišca, ogledala in štiri
izpušne cevi – izgledajo
odlicno v kombinaciji z
modro barvo karoserije.
so, da lahko skozi njih dejansko vtakneš dlan, tisti bolj
vitki lahko z roko dosežejo celo hladilnik. Dodatno je tam
nameščeno še posebno hlajenje za turbini, ki se praktično
vključi vsakokrat, ko beštijo parkirate po daljšem ali tudi
po krajšem »sprehodu«. Slednje je tako glasno, da ga ne
bodo preslišali tudi mimoidoči na drugi strani parkirišča,
ceste oziroma garaže.
Pod pokrovom motorja se tako nahaja 4,4-litrski
motor V8, ki razpolaga s 460 kW (625 KM) in 750 Nm
navora. Avtomobil žene sistem M xDrive z aktivnim M
diferencialom, ki za razliko od tistih bolj plebejskih, v
občutno večji meri vedno moč pošilja zadnjim kolesom,
preko 8-stopenjske avtomatike, po kirurško natančni
potrebi pa tudi prednjim, celo med desnim in levim
kolesom se navor prenaša kar se da optimizirano, s
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625-konjski monstrum izgleda brutalno iz vsakega zornega kota.
čimer je dosežena osupljiva, za SUV-ja nerazumljiva
stabilna vozna dinamika. Da ti dah dobesedno vzame in
da ti srce malo da ne pade v želodec, poskrbi sistem za
hitro speljevanje »Launch Control«, ki se ga z besedami
preprosto ne da opisati. To moraš preprosto občutiti na
lastni koži, tudi sama lega v ovinkih nasprotuje zakonom
fizike. Morda bi si želel ob vsem tem še bolj globok in
razgrajaški zvok iz izpuhov.
Ko v 2,3 tone težkem terencu do stotice prišprintaš v 3,8
sekunde, je to nekaj neopisljivega in edinstvenega. Sama
vožnja je tako bolj ali manj trda, tudi v najbolj udobni
nastavitvi Comfort pretirane mehkobe ni občutiti, zato je
za vsakodnevno vožnjo morda kar malce naporen, a kot
takšen ni pripravljen sprejemati takšnih kompromisov in
prav je tako. Sem si pa na momente zaželel, da bi bila
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V notranjosti je dovolj indicev, ki te
nenehno opominjajo, da voziš enega
izmed najhitrejših in najzmogljivejših
cestnih terencev na svetu.

naslonjala na športnih, a hkrati dovolj udobnih sedežih
s popolno bočno, ledveno in ramensko oporo, vsaj za
malenkost bolj mehka in naslonjeni, utrujeni glavi bolj
prijazna.
Sicer se v osnovi notranjost razen atraktivnih športnih
sedežev, športne prestavne ročice M in značilnih
rdečih gumbkov M na volanu, s katerimi si je mogoče
prednastaviti delovanje motorja, menjalnika, podvozja,
štirikolesnega pogona in celo zavor, bistveno ne razlikuje
od preostalih različic, po čemer tudi ni nobene potrebe.
Dovolj je indicev, ki te nenehno opominjajo, da voziš
enega izmed najhitrejših in najzmogljivejših cestnih
terencev na svetu. Če ne drugega, te na to opomni
končna cena takšnega avtomobilskega presežka, ki
preseže mejo 200 evrskih tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

osemvaljni, vrstni, turbobencinski
4.395 ccm
460 kW (625 KM)
750 Nm pri 1.800 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
3,8 s (0-100 km/h)
250 km/h

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

25 l/100 km
291 g/km
4.938 / 2.015 / 1.747 mm
2.285 kg
83 l
650 l
207.869 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 2.311,53 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

OGLAS
kobal

Prosto rski

TESTI

Mercedes-Benz GLB 220d 4Matic AMG Line

CUDEŽ
Mercedes-Benz je znamka,
ki je med konkurenti v
samem vrhu po številu
različnih modelov v
svoji raznoliki ponudbi.
Zadnji med njimi je model
GLB, mestni terenec, ki
zapolnjuje vrzel med
vstopnim GLA-jem in
večjim, prestižnejšim GLCjem. A GLB je veliko več kot
le model med njima, je na
nek način tudi oblikovno
najbolj samosvoj in
izstopajoč.
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K

ot nam že samo ime namiguje oziroma zadnja
črka v imenu GLB, je avtomobil grajen na osnovi
razreda B. Arhitekturno zasnovo si nenazadnje
deli tudi z vstopnimi modeli razreda A, CLA
in GLA, a je GLB izmed vseh najbolj poseben in tako
oblikovno kot prostorsko najbolj izstopa iz hišnega
povprečja. Avtomobil v dolžino meri 4,63 metra, kar je
zgolj 2 centimetra manj kot razred večji GLC, od katerega
ima celo za polne 4 centimetre daljšo medosno razdaljo;
od modela B, na katerem bazira, pa je medosna razdalja

daljša za kar 10 centimetrov. Takšne številke so dosegli
z izredno kratkima previsoma, kar v praksi pomeni, da
lahko GLB nudi prevoz kar sedmim potnikom.
Na prvi pogled nikakor ne deluje, da avtomobil v
prtljažniku skriva še dva dodatna sedeža, zato vse čestitke
Mercedesovim inženirjem in oblikovalcem, da so uspeli
na 2,8 metra medosja ustvariti tako prostorno notranjost.
To seveda ne bi bilo mogoče, če GLB ne bi imel izredno
položno, nič kaj trendovsko kupejevsko zašiljeno strešno
linijo. Skupaj z izredno visokimi stranskimi stekli je

taka oblika, po domače škatlasta, kar daje avtomobilu
svojevrsten značaj in nudi potnikom med vožnjo obilico
prostora, predvsem nad glavami.
K izdatni prostornosti lepo prispeva tudi pomična
zadnja klop, ki na žalost ni serijska, zgolj zanjo je treba
doplačati slabih 500 evrov. Če pa kupec izbere opcijska
sedeža v prtljažniku za dobrih 1.400 evrov, je v to ceno
avtomatsko vključen še zelo praktičen, 14-centimetrski
pomik zadnje klopi. V osnovi kot petsedežnik GLB
postreže s 570-litrskim prtljažnikom, kot sedemsedežnik

pa razpolaga z osnovnimi 500 litri uporabne prostornine.
Seveda je dodatna sedeža treba vzeti z malce rezerve, saj
se odrasli osebi ne bosta mogli vanja udobno namestiti,
zato pa bosta brez težav pot tam preživela otroka, ki se
bosta tudi dosti lažje skobacala v tretjo vrsto kot odrasla
oseba z veliko daljšimi in manj okretnimi okončinami.
Sicer je interier že dodobra poznan iz sorodnih hišnih
modelov, kjer sta v ospredju dva velika digitalna ekrana,
povezana v celoto, turbinski zračniki z ambientalno
osvetlitvijo, vse naokoli pa potnike obdajajo kakovostni

kar je več ali manj praksa vseh znamk. Položaj za volanom
je klasično SUV-jevski, sedi se malce višje, preglednost
je dobra na vse strani, ergonomija pa Mercedesu še
nikoli ni predstavljala večjih težav in tako je vozniku vse
na dosegu roke in celo več. Osrednji ekran, namenjen
multimediji, je tako mogoče upravljati na več načinov,
preko drsne tablice na medsedežni konzoli – ta je še
najmanj praktičen, preko klasičnega dotika zaslona ali
pa preko drsne ploščice, nameščene kar na volanskem

obroču. Slednji je najbolj praktičen in varen, seveda ko
enkrat naštudiraš delovanje menijev in funkcij – moramo
priznati, da je potrebno malce več privajanja kot pri
nekaterih drugih znamkah, a ko enkrat osvojiš poteze in
funkcije, je upravljanje z njimi mala šala. Seveda je slednje
mogoče tudi preko opcijskega glasovnega upravljanja z
besedama »Hey Mercedes«. Voznik lahko temeljito in po
svojih željah konfigurira digitalne merilnike, spreminja
njihovo grafiko prikazovanja, kakor tudi posamezne

informacije, s čimer so Mercedesovi digitalni merilniki
z naskokom eni najbolj preglednih in prilagodljivih na
tržišču.
Tudi motorna paleta je izredno pestra, na voljo so tako
rekoč vsi motorji, ki jih poznamo že iz prej omenjenih
modelov razredov A, B in podobnih. Ker je GLB grajen
na njihovi platformi, to pomeni, da je njegov pogon v
osnovi speljan na prednji kolesi. Vendar kot se za pravega
SUV-ja spodobi, je model z oznako 220d gnan na vsa štiri

“Na prvi
pogled
nikakor ne
deluje, da
avtomobil v
prtljažniku
skriva še
dva dodatna
sedeža, zato
vse cestitke
Mercedesu,
da so uspeli
na 2,8 m
medosja
ustvariti
toliko
prostora."

materiali z vrhunsko končno obdelavo, kot se za znamko
seveda spodobi. Vseeno mi je v oči padla izredno trda
plastika, ki je na otip še trša in bolj cenena kot izgleda,
vanjo pa je oblečen praktično celoten stranski del
osrednjega medsedežnega grebena, a kot celotno
gledano je zadnja opazka zgolj kaplja v morju.
Tehnološko je GLB seveda založen do zob, ima praktično
prav vse hišne asistenčne sisteme, z izjemo asistenta za
vleko prikolice, večina jih je seveda na voljo za doplačilo,
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Kot se za pravega SUV-ja
spodobi, je model z oznako
220d gnan na vsa štiri kolesa
preko hišnega 4Matica.

kolesa preko hišnega 4Matica. Dvolitrski dizel na vsa
štiri kolesa tako pošilja 190 KM preko dvosklopčnega
8-stopenjskega samodejnega menjalnika, ki ob lepi in
že vpeljani vožnji deluje dobro, ob nizkih hitrostih in pri
vzvratni vožnji pa zna sem in tja nadležno cukniti in z
zamudo izbrati primerno prestavo. Sicer je vožnja tipično
mercedesovsko udobna, dodatno uslugo vozni izkušnji
dela še prilagodljivo podvozje, ki avtomobilu poda nekaj
dodatne dinamike.

Tudi končna cena, bi lahko rekli, je tipično mercedesovska.
Kako ne bo, ob vseh dodatkih, ki smo jih našteli za preko
20 tisoč evrov, med katerimi največ vzame stilski paket
AMG Line za skoraj 4 tisočake! A prav ta je s športnimi
odbijači, z diamantno masko in s črnimi, 20-palčnimi
platišči v vrednosti tisočaka, najbolj zaslužen za atraktivno
pojavo na cesti Mercedesovega prostorskega čudeža.

OGLAS
sector

Tekst in foto: Jan Grobešek

Izbrana oblika,
jekleno ohišje in pašček,
vodotesno do 100m.

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.950 ccm
140 kW (190 KM)
400 Nm pri 1.600 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
7,6 s (0-100 km/h)
217 km/h

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

7,8 l/100 km
146 g/km
4.634 / 1.834 / 1.658 mm
1.735 kg
60 l
500 l
67.287 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 754,52 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

www.slowatch.si

KOLEKCIJA 950

TESTI
Audi A3 Sportback 35 TFSI S line
V skoraj popolnem
zaporedju smo
iz VW koncerna
preizkusili tri
skorajda identične
avtomobile,
ljudskega Golfa,
temperamentnega
Leona in nazadnje še
najbolj prestižnega
izmed trojice, A3
Sportbacka, kateri
jasno in glasno
nakazuje, da je
od ostalih dveh
vseeno pozicioniran
stopnico višje.

SKOK

O

blikovno je seveda vsak izmed trojice
nezmotljivo samosvoj, kar se nenazadnje
odraža v ergonomiji kabine, kakor tudi v
sami vožnji. Če je Golf elegantno nevtralen,
Leon bolj športno nastrojen, je A3 Sportback ravno
pravšnja kombinacija obojega s pridihom prestiža, kar
nakazuje tudi cena, saj je A3 v primerjavi s podobno
opremljenim Golfom dražji za več kot 10 tisočakov.
Velikanska maska, ki sega do spodnjega dela prednjega

odbijača, zgoraj pa se praktično dotika pokrova motorja,
poskrbi za agresiven in dinamičen izgled Kromirana
obroba maske, stranskih stekel in stranskih pragov pa
skupaj z oblikovno manj izstopajočim zadkom daje
avtomobilu pridih elegance. Seveda ima tudi značilen
3D LED svetlobni podpis, tako da je na cesti nemudoma
prepoznaven predstavnik štirih krogov. Športnoelegantno podobo lepo dopolnjujejo 5-kraka, v nobeno
posebno barvo obarvana 18-palčna platišča. Kupec

v premium
lahko namesto vseh kromiranih dodatkov izbere takšne v
črni barvi, seveda je na voljo tudi velika izbira litih platišč,
različnih barv, velikosti in oblik.
Predvsem v notranjosti je dodobra zapihal svež veter,
saj je kabina do potankosti prevetrena. Ta je skorajda v
celoti digitalizirana, opustili so okrogle zračne reže in jih
nadomestili z oglatimi in se poslužili bolj čistega dizajna
v nekakšni horizontalni liniji.
Prečiščena je tudi medsedežna konzola, kjer ni več

klasične prestavne ročice, temveč mehanska ročica,
kakršno smo spoznali že pri novem Golfu in Leonu. Tudi
dizajn armature je popolnoma spremenjen, po novem je
v dveh nivojih in osrednji ekran ni več samostoječ, temveč
je lepo integriran v samo armaturo. Za razliko od Golfa
in Leona, ki sta bila tako rekoč stoodstotno digitalizirana
in praktično nista imela nobenih stikal v fizični obliki, se
A3 lahko pohvali s starimi dobrimi stikali za upravljanje
klimatske naprave in nekaterih bližnjic, kot so recimo

Številni kromirani
poudarki poskrbijo za
pridih elegance.

izbira voznih programov in parkirni
asistent. Slednja so izredno elegantno
in ergonomsko vkomponirana pod
ekranom in predstavljajo velik plus,
predvsem na področju varnosti in
enostavne dostopnosti, kjer ni treba
odvračati pogleda s ceste, da bi v meniju
recimo nastavil želeno temperaturo
klimatske naprave.
Sicer je Audijev vmesnik preprost za
uporabo, zelo pregleden in izredno
odziven. Prav tako digitalni merilniki,
ki so v vseh različicah opreme serijski,
so pregledni in nudijo številne različne
možnosti prikazov, ki si jih voznik povsem
prilagodi po svojih željah. Odlično
ergonomijo v kabini dopolnjujejo
športni sedeži, ki popolnoma objamejo
voznika in so obenem zelo udobni.
Takšna je tudi vožnja, čeprav je podvozje
malce trše naravnano, zato avtomobil
tako lepo leži na cesti in ga je zabavno
pognati med ovinke.
K izdatnemu udobju in premium
občutku pripomore tudi zvočna
zatesnjenost kabine, ki je občutno boljša
kot v Golfu in Leonu, saj praktično ves
hrup okolice in motorja ostane zunaj.
Oznaka 35 TFSI pomeni, da smo
imeli opravka z odličnim 1,5-litrskim
turbobencinskim motorjem s 150
konjskimi močmi. Moči je ravno dovolj
za kompromis med udobnostjo,
športnostjo in varčnostjo in kot tak je ta
motor najbolj primerna izbira za tovrsten
avtomobil. Z dodatno opremo, katere
je bilo za preko 10 tisočakov, na koncu
pridemo do končne cene skoraj 44
tisočakov, pri čemer se razumno pojavi
dvom, ali je A3 zares vreden dodatnih
evrov, v primerjavi z odličnima Golfom
in Leonom, ki sta občutno cenejša,
nikakor pa ne občutno slabša.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

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)
224 km/h

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

7,2 l/100 km
131 g/km
4.343 / 1.816 / 1.449 mm
1.395 kg
45 l
380 l
43.937 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 492,68 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

oglas
omv

TESTI
Škoda Octavia Combi 2.0 TDI Style

STARA ŠOLA
JE NAJBOLJŠA

O

d svojega debija je model Octavia hitro
postal srce znamke Škoda. Sedaj to vlogo
pridno in postopoma prevzemajo modeli
SUV. Octavia je še vedno v karavanski
različici pojem popolnega družinskega avtomobila. Z
novo generacijo je Škodi na račun malenkost povečanih
zunanjih dimenzij uspelo pridobiti na prostornosti, ki je
že poprej bila eden izmed glavnih adutov Octavie, tako
limuzinske kot različice Combi. V novi generaciji pa sta
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tako limuzina kot karavan enako dolga.
Na nekaj malega manj kot 4,7 metra je Octavia prostorsko
bolj radodarna kot kdajkoli prej. Na zadnji klopi tako brez
težav lahko sedijo tri odrasle osebe, da o prostornem
prtljažnem prostoru, ki gladko prekaša vse tiste v razred
večjih SUV-jih, ne govorim. Kar 640 litrov prtljage lahko
pogoltne, s čimer postavlja standarde v svojem razredu
in izven njega. Ob doplačilu se prtljažna vrata odpirajo
elektronsko, kar se je že mnogokrat izkazalo za pametno

V poplavi modernih SUV-jev, ki so tako
rekoč z naskokom prevzeli glavne
vloge družinskih avtomobilov, so
klasični karavani, nekdaj ljubljenci
družin, kar malce potisnjeni v ozadje.
To še ne pomeni, da so popolnoma
izumrli, kar lepo dokazuje Škoda s
svojo novo Octavio, ki v marsičem
prekaša šminkerske cestne terence.

naložbo. Da je Octavia v različici Combi zares popoln
družinski karavan, priča tudi dejstvo, da si lahko omislite
električno vodeno vlečno kljuko, ki s pritiskom na gumb
v prtljažniku elegantno pokuka izpod zadnjega odbijača,
ko je treba pripeti in vleči do 1,6 tone težak tovor,
prikolico, čoln in podobno.
Iz oblikovnega vidika ni zaznati neke večje revolucije,
čeprav je nova Octavia bolj moderna in bolj skladna s
preostalimi hišnimi modeli. Vseeno na cesti lepo izstopa

njen karavanski zadek, ki z ostrim LED podpisom in
napisom »ŠKODA« vzdolž prtljažnega prostora, deluje
dokaj atraktivno.
Toliko bolj je zato napredovala zasnova notranjosti, kjer je
vse podrejeno minimalizmu in številnim detajlom, kot je
prečudovita, v blago oblečena in prešita armaturka. Tako
izstopajo nov volanski obroč z zgolj dvema krakoma,
digitalni merilniki in osrednji zaslon, občutljiv na dotik, ki
nameščen na vrh armature kaže na digitalizacijo potniške
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kabine. Pod ekranom so nameščena tudi
nekatera fizična stikala, preko katerih lahko
hitro dostopamo do želenih nastavitev, kot
so na primer vozni programi, asistenčni
sistemi ipd. Uporaba samega vmesnika je
sila enostavna, preprosta in pregledna.
Octavia je napredek naredila tudi na področju
voznih lastnosti. Sloni na popolnoma enaki
platformi kot sorodnika Leon in Golf. Morda
ni tako ostra in odzivna kot prej omenjena
modela, a je lega na cesti tista prava, daleč
od SUV-jevske, gre za popolno kombinacijo
družinskega udobja in vozne dinamike.
Vse skupaj podkrepi klasična družinska
motorizacija v obliki dvolitrskega dizelskega
motorja s 150 konjskimi močmi v navezi s
samodejnim menjalnikom DSG, ki ne samo,
da je tista prava izbira, kar se moči tiče, a je s
6 litri povprečne porabe tudi izredno varčna.
S ceno 27 tisočakov s paketom opreme Style
sicer ni več tako zelo ugodna, kot je bila
včasih, a je ob vsem dobljenem, še vedno
odličen družinski nakup.

V notranjosti je vse podrejeno
minimalizmu in številnim detajlom,
kot je prečudovita, v blago
oblečena in prešita armaturka.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

NAPOLNI ŽIVLJENJE
Z ENERGIJO
PRIHAJA ŠKODA ENYAQ iV

skoda.si/e-mobilnost

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

oglas
skoda

SIMPLY CLEVER

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.968 ccm
110 kW (150 KM)
360 Nm pri 1.700 vrt./min.
7-stopenjski samodejni
8,8 s (0-100 km/h)
222 km/h

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

5,8 l/100 km
97 g/km
4.689 / 1.829 / 1.453 mm
1.487 kg
45 l
640 l
27.145 EUR

Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh / 100 km, komb: 21,6 – 15,2. Emisije CO2: 0 g/km. Emisije CO2 med vožnjo in skupne emisije
CO2 so odvisne od vira električne energije, zato ŠKODA priporoča uporabo ekološko pridobljene električne energije. 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. Točni podatki o porabi električne energije po sistemu WLTP bodo na voljo v času lansiranja modela, predvidoma v prvi polovici leta 2021.

informativni izračun mesečnega obroka: 304,90 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

NAVTIKA

Custom Line Navetta 30

UMETNOST

gibanja

Težko pričakovana novost
podjetja Custom Line,
veličastna superjahta
Navetta 30, briljantno
združuje arhitekturni
jezik pomorske tradicije,
prefinjene materiale,
vrhunsko izdelavo in moč
svetlobe, s čimer na vodi
izraža umetnost gibanja.
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Kljub ekstenzivni prenovi zunanjih
površin, se glavnina revolucije
nahaja v interierju, ki izžareva
tipičen italijanski stil.

N

avetta 30 je prva predstavnica znamke
Custom Line s podpisom arhitekturne
družbe Antonio Citterio Patricia Viel, ki
je zasnovala notranjo opremo. Zunanji
dizajn je medtem skoval dolgoletni
partner navtičnega koncerna Ferretti
Group Filippo Salvetti. Vpliv teh vrhunskih strokovnjakov
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je razviden v vsaki stilistični izbiri, pri kateri detajli krasijo
izčiščeno in linearno obliko. 28,43 metrov dolgo plovilo
tako predstavlja nov korak v evoluciji prodajne palete, ki
igra na karto sodobnega in modnega izraza.
Šarmantna jahta Navetta 30 že na prvi pogled razkazuje
dinamično osebnost z ostro, a elegantno formo, ki bo
prav tako impresivna tudi čez desetletje. Arhitekt Salvetti

se je odločil za velika zatemnjena okna v ladijskem trupu
in nadgradnji ter za impresivno višino krova preko dveh
metrov, ki skupaj nakazujejo na prostornost in udobje
plovila, ki je enakovredno veliko večjim modelom.
Radodarna krma in premec sta zamišljena za druženje
in sproščanje, s čimer odlično dopolnjujeta zasebne
prostore na krovu. Rezultat je drugačen način doživljanja

jahte, pri katerem je jasno vidna medsebojna povezanost
eksterierja in interierja.
Projekt je v smislu notranje opreme zelo inovativen, saj
so v nasprotju s trenutnimi trendi oglatih površin naredili
poklon preteklosti z implementacijo številnih okroglih
elementov in krivulj. Ker krog predstavlja naravni cikel
življenja, so izbrali naravne materiale, kot so usnje, les
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V Rovinju se je na sončen oktobrski dan italijanski
Custom Line pridružil skupini MennYacht, da
bi predstavil šarmantno plovilo Navetta 30.
Predstavitev je organiziral MennYacht Group, eno
vodilnih navtičnih podjetij z več kot 25-letnimi
izkušnjami, ki je svojim gostom ponudilo varen
in zaseben ogled nove spektakularne jahte.

Matjaž Murko z ženo Darjo - MennYacht

in tik. Z določitvijo modre barve za stene, pohištvo in
tkanine so nadaljnje izpostavili kontinuiteto med morjem
in interierjem.
Ker so želeli, da jahta manifestira praznovanje svetlobe, so
poseben poudarek namenili dizajnu svetil. Stropne enote
na različnih krovih, ki pomagajo ustvariti uravnotežen
sistem razsvetljave tako na zunanjih kot notranjih površinah,
so v sinergiji z drugimi bolj usmerjenimi svetlobnimi viri, ki
poudarjajo dizajnerske kose in umetniška dela. Osvetlitev
arhitekturnih elementov, kot so stopnišča in okna, tako
postane sestavni del same zasnove z osvetljenimi detajli,
ki obogatijo prostore z odsevi in s svetlobnimi učinki ter
jim namenijo svojevrstno osebnost. Hkrati tehnologija
zatemnitve za prilagajanje jakosti in tona svetlobe omogoča
ustvarjanje različnih razpoloženj in personalizacijo izkušnje
na krovu.
Prestižna Navetta 30 se ponaša s tremi krovi in 320
kvadratnimi metri površin, zaradi česar lahko sprejme
kar deset gostov, ki bivajo v prekrasnih kabinah. Najbolj
očarljiva med njimi je kakopak velika lastnikova suita, ki
skupaj s salonom in kuhinjo domuje na glavni palubi,
medtem ko se štiri sobe za goste z lastnimi kopalnicami in
prostor za posadko nahajajo na spodnji palubi.
Kljub dovršenosti interierja lahko rečemo, da je prava zvezda
superjahte zunanja zgornja paluba, kjer se na 37 kvadratnih
metrih razprostirata lounge in jedilnica, ki omogočata
obedovanje al fresco za trenutke, ki se vtisnejo za vedno v
spomin. Zavite stopnice, pri katerih se prepletajo karbon,
jeklo, tik in vrvi, vodijo do najvišjega krova, kjer poleg s
soncem obsijane barske mize s stoli najdemo velikodušno
zofo. V enakem slogu je zasnovan tudi premec z dvema
ležalnikoma, ki je prava oaza miru in zasebnosti.
Nova ikona morja, perfektna za premagovanje daljših razdalj
na račun hvale vrednega dosega v višini 2.000 navtičnih milj,
bo valove rezala s pomočjo dueta osemvaljnih motorjev
MAN, ki generira ravno toliko konjskih moči.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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KARAVANING

Adria Astella

IDILA
V NARAVI
Adria Mobil je eno najbolj uspešnih podjetij za izdelavo mobilnih stanovanjskih enot pod blagovno
znamko Adria. Filozofija Adrie je vedno biti inovativen. Lani je Adria Mobil na sejmu v Düsseldorfu
predstavila povsem novo Astello, luksuzno počitniško rezidenco na kolesih. Dolenjci imajo petdeset
let izkušenj na področju oblikovanja in izdelave počitniških prikolic in zato utemeljeno pričakujemo
nekaj edinstvenega. Rezultat te sinergije so torej veliki in odprti prostori, ekskluzivna panoramska
vrata in okna ter občutek domačnosti in topline.
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M

atjaž Grm je takole opisal novo Astello:
»Dobrodošli v prihodnosti! Naša nova
luksuzna linija bo pod vprašaj postavila
številne vnaprej ustvarjene predstave, ali
je to luksuzna prikolica ali mobilna hišica? Morda pa je
oboje. Nova Astella je naša nova luksuzna linija, ki prinaša
edinstveno, vrhunsko doživetje.«
Čiste gladke linije in čistost oblike ter dizajna so
prepoznavnost Astelle. Integrirano podvozje in širša
karoserija sta iz vrhunskih materialov. Notranjost z
velikimi, odprtimi prostori za sodobno počitniško bivanje,
z ekskluzivnimi novimi patentiranimi panoramskimi
vrati in panoramskimi okni. Nova oblika zunanjosti
s preizkušeno aerodinamičnostjo, z integriranimi
funkcijami in zakrilci, ki omogočajo boljši pretok zraka pri
vleki vozila. Brez odvečnih podrobnosti, vse je preprosto,
funkcionalno in elegantno. Idealna izbira za pare, saj ta
razporeditev ponuja zasebno spalnico in veliko dnevno
sobo, pri čemer ima vsaka izmed njiju svoja panoramska
vrata za povezano bivanje notri-zunaj. Na voljo sta tudi
luksuzna kuhinja in elegantna kopalnica. Ponuja ležišča
za 2+2 osebi.
Astello dobite v različicah 704 HP, 754 FP in 904 HP. Manjši
model nudi inovativen tloris, nudi popolno namestitev
za par ali celo družino, zahvaljujoč svojemu konceptu

domače dnevne sobe s panoramskimi vrati, razkošno
zasebno spalnico in elegantno kopalnico. Ponuja ležišča
za 2+2 osebi. Astella 904 HP ponuja koncept domače
dnevne sobe s panoramskimi vrati, razkošno zasebno
spalnico in elegantno kopalnico ter lastne ekskluzivne
rešitve za pograd. Ponuja ležišča za 2-6 oseb. Astella
ponuja tudi novo mobilno aplikacijo za pametni nadzor
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Adria MACH, ki nadzoruje luči, ogrevanje, hlajenje in
pripomočke. Ponuja podatke o navigaciji in interesnih
točkah (POI), vključno s podatki o kampih in Adriinih
pooblaščenih trgovcih.

Tekst: Matjaž Tomlje
Foto: Adria Mobil
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NA VOLJO V

*ZA USPEŠNO ŽIVLJENJE

SLOWATCH.SI

OGLAS
diesel 2s

ZGODOVINA

BMW M
»Podjetje je kot človeško bitje. Dokler se ukvarja s športom, je v odlični formi, dobro usposobljeno,
polno navdušenja in učinkovitosti.« To so bile besede Roberta A. Lutza, člana uprave podjetja BMW
AG, ki jih je izgovoril že daljnega leta 1972. Te besede je povedal na otvoritvi najmlajše hčerinske
družbe BMW AG tistega časa, podjetja BMW Motorsport GmbH. Danes se podjetje imenuje BMW M GmbH.
In še vedno je prav tako v odlični formi, polno elana in učinkovitosti, kot je bilo pred 40 leti.
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D

ejansko so povpraševanje in neizkoriščene
možnosti daleč presegle potenciale in
zmogljivosti nekdanjega športnega oddelka.
BMW 1800 TI in 2000 TI, tudi celotna serija 02,
so bili najbolj priljubljeni konkurenčni avtomobili, ki so
zmagovali eno dirko za drugo. Vendar je uspelo podjetje
BMW izpolniti zgolj delček celotnega povpraševanja,

velika večina avtomobilov pa je bila pripravljena,
upravljana in prodajana prek povezanih podjetij.
Podjetje BMW Motorsport GmbH, ki se je soočalo z
zgoraj navedenimi izzivi, je začelo z delovanjem 1.
maja 1972. Generalni direktor te ekipe strokovnjakov,
ki jih je prvotno sestavljalo 35 zaposlenih, je bil Jochen
Neerpasch, nekdanji delovni voznik podjetja Porsche

in vodja oddelka Ford Racing pri podjetju Ford. Takoj
je pritegnil celotno skupino dirkalnih voznikov, ki bodo
pustili svoj pečat na BMW Motorsport v desetletjih,
ki bodo sledila: Chris Amon, Toine Hezemans, HansJoachim Stuck in Dieter Quester, Björn Waldegaard in
Achim Warmbold.
Novo podjetje se je uspelo preseliti v lastno stavbo po

samo nekaj mesecih, z delavnico dirkalnih vozil in s
proizvodno delavnico dirkalnih motorjev, z izdelavo
orodja in dinamometrov motorjev, ki so se vsi nahajali
v neposredni bližini tovarne podjetja BMW v Münchnu.
Tu je, kjer so športni motorji iz leta 1973 ugledali luč
sveta, 950-kilogramski 2002, ki ga je poganjal dvolitrski
štiriventilni štirivaljnik za dirke reli, z največjo močjo 240

Ernst Furtmayr, BMW 2002 ti
1968, Evropsko gorsko prvenstvo
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KM, prav tako pa tudi novi touring coupé. Modelno
poimenovanje novega avtomobila je bilo 3.0 CSL. Vrata
in pokrovi so bili izdelani iz aluminija, petstopenjski
menjalnik je imel ohišje, izdelano iz magnezija. Njegova
skupna teža je bila 1.092 kg. Toda pravi vrhunec je bil
skrit pod pokrovom motorja, in sicer 3.340 ccm vrstni
šestvaljnik z 12 ventili, z vbrizgavanjem goriva in s
kompresijskim razmerjem 11:1. Največja moč: 360 KM.
Prvič v zgodovini se je celotna dirkalna ekipa vse od
avtomobila do avtomobilskega ključa predstavila s
skupno oblikovno oznako.
To so bili trije trakovi v modri, vijolični in rdeči barvi
na briljantno beli podlagi, ki označujejo videz BMW
Motorsport vse do današnjih dni. Sanjski 3.0 CSL coupé
v svojih spektakularnih dirkalnih barvah je nato postal
najuspešnejši turni avtomobil svojega časa, šestkrat je
osvojil Evropsko prvenstvo med letoma 1973 in 1979 ter
prevladoval na mednarodni sceni turnih avtomobilov
skoraj celo desetletje. Vendar je bil BMW 3.0 CSL pionir
ne le v svoji barvni obliki, temveč tudi s celo vrsto
pomembnih tehničnih novosti: najprej ga je leta 1973
napajal prvi štiriventilni šestvaljni motor podjetja BMW v

zgodovini. Nato je imel vgrajen prototip protiblokirnega
zavornega sistema iz leta 1974, še preden je ta inovacija
postala standardna tehnologija v BMW serije 7. In na
koncu svoje kariere, v preobleki vozila turbo coupé, je 3.0
CSL razvil največjo moč, in sicer do 800 KM.

Hans Stuck, BMW 3.0 CSL
1974, Nürburgring
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Motor Formula 2
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Podjetje BMW Motorsport GmbH je vzdrževalo svoj uspešen proces
razvoja tudi na dirki Formule 2: petdeset dvolitrskih štiriventilnih
motorjev BMW je, vgrajenih v vozila March, zmagalo na enajstih
dirkah od šestnajstih. Leta 1973 je Jean Pierre Jarier domov prinesel
zmago z Evropskega prvenstva Formule 2 za volanom svojega vozila
March, opremljenega z motorjem BMW, ki je kraljeval v dvolitrski
kategoriji nepretrgoma skoraj deset let. Druge ekipe so bile prav tako
navdušene nad tem dvolitrskim štirivaljnikom, ki je bil proizveden v
več kot 500 primerkih, od katerih je večina razvila več kot 300 KM.
Mnoge stranke – ne samo dirkalni vozniki, temveč tudi navdušenci
BMW v vsakdanjem življenju, so prav tako iskale M moč na običajnih
cestah, zaradi česar je bila ustvarjena prva »vroča« serija 5 od leta 1974:
530, 533i in 535i. »Navadne« limuzine, ki so skoraj povsem »običajne«
na prvi pogled, so tako postale prvi visoko zmogljivi štirisedežni
avtomobili, ki so s svojo napredno tehnologijo korenito spremenili
svet športnih avtomobilov.
Naslednji projekt, ki je sledil, je bil usmerjen v proizvodnjo prvega
lastnega avtomobila podjetja Motorsport GmbH: BMW M1. Medtem
ko je podjetje BMW proizvedlo tehnične komponente, bi moralo
podjetje Lamborghini zagotoviti karoserijo in podvozje. Vendar so
finančne težave podjetja Lamborghini povzročile precejšnje zamude.
Nazadnje je bilo treba najti novo proizvodno verigo in proizvodnja
BMW M1 se je spremenila v nekaj, kar je spominjalo na mozaično
sestavljanko. Generalni direktor podjetja Motorsport GmbH je združil
moči z Berniejem Ecclestonom in Maxom Mosleyjem ter ustvaril

dirko serije ProCar kot otvoritveno dirko, ki je
otvorila večino evropskih dirk Formule 1 Grand
Prix v sezoni 1979/80. Ker je bila minimalna
proizvodna zahteva za homologacijo v skupini
4 FIA 400 enot, je bil ultra nizek M1 s sredinsko
nameščenim motorjem, ki je meril zgolj 1,14
metra v višino, prav tako cestni model vozila.
Prvi avtomobil s slavno črko »M« se je tako prvič
pojavil na trgu. Cena za M1 z 277 KM v letu 1978 je
bila točno 100.000 DM, vendar je povpraševanje
daleč preseglo ponudbo. Ko je bilo po enem letu
proizvedenih 130 avtomobilov, je še vedno več
kot 300 potrjenih naročil čakalo na izvedbo. M1
je že od samega začetka najhitrejši cestni športni
avtomobil, ki so ga proizvedli v Nemčiji. Na testu,
ki so ga izvedli v letu 1979, je M1 dosegel največjo
hitrost 264,7 km/h. »Iz četrte v peto prestavo
je bilo treba prestaviti šele pri 213 km/h,« so
povedali preizkuševalci. Sposobnosti cestne
različice modela M1 je zasenčila njegova dirkalna
varianta: dirkalna različica ProCar je razvila 470
KM in je imela največjo hitrost znatno čez 300
km/h. In v enem izmed teh avtomobilov se je
Niki Lauda, dvakratni zmagovalec svetovnega
prvenstva Formule 1, pojavil na sceni leta 1979,

Niki Lauda
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BMW M3 DTM motor

ko je osvojil tri od osmih dirk M1 ProCar.
Aprila 1980 je podjetje BMW uradno napovedalo svoj
vstop na dirko Formule 1 in dalo zeleno luč inženirjem, da
razvijejo prvi blok za uporabo v bolidih F1. Ekipa je vzela
1,5-litrski štirivaljni motor, ki je temeljil na standardni
proizvodnji, in ustvarila pogonsko enoto F1, ki je lahko
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razvila neverjetno moč. Skrivnost za to neverjetno
zmogljivost je bila v kombinaciji 16-valjne tehnologije
in turbopolnilnika. Šef razvoja dirkalnih motorjev Paul
Rosche je bil prepričan, da je ta štirivaljni motor zmožen
v praksi razviti še veliko več moči: »Moralo je biti okoli
1.400 KM, vendar ne vemo natančne vrednosti, saj
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dinamometer motorja ni kazal čez 1.280 KM.«
Leta 1984 se je podjetje Motorsport GmbH še enkrat
pojavilo na naslovnicah, in sicer zlasti med vsemi
navdušenci nad zmogljivimi športnimi avtomobili, saj
so zmogljiv blok iz modela M1 transplantirali v vozila
M635 CSi coupé in M5. Predvsem M5, ročno proizveden
v M-ovem štabu, je hitro postal legenda v svetu
avtomobilizma. Bil je pristni »volk v ovčjih oblačilih« z
močjo 286 KM, ki je presegla moč motorja 518i skoraj

za trikrat. Čeprav je bilo M5 na prvi pogled težko ločiti
od njegovega dvojnika iz redne proizvodnje, je njegova
najvišja hitrost 245 km/h znatno presenetila številne
voznike velikih limuzin in športnih avtomobilov, saj jih je
M5 preprosto pustil za seboj.
Po zaključku svojih dejavnosti v Formuli 1 je podjetje
Motorsport GmbH vso svojo energijo osredotočilo na
dirke turnih avtomobilov. In leta 1986 je to pripeljalo do
rojstva BMW M3. Že na samem začetku je ta beli dirkalni

avtomobil, ki je zastopal barve podjetja BMW Motorsport,
domov prinesel eno zmago na dirki, trofejo in naslov
prvaka, drugega za drugim: leta 1987 je italijanski voznik
Roberto Ravaglia zmagal na svetovnem prvenstvu
turnih avtomobilov za volanom BMW M3. Ta visoko
zmogljiva limuzina, ki je lahko razvila največjo moč 195
KM iz svojega štirivaljnega 16-ventilnega motorja in se
je ponašala s katalizatorjem v osnovni opremi, je od
takrat naprej postala merilo v motošportu. V petih letih,

ki so sledila, je bil M3 nesporni vodja na mednarodnem
prizorišču turnih avtomobilov in je domov prinesel dve
zmagi na Evropskem prvenstvu turnih avtomobilov,
dvakrat osvojil prvo mesto na nemškem prvenstvu
turnih avtomobilov (DTM), prav tako je zmagal na veliko
mednarodnih dogodkih in prvenstvih, s čimer si je zaslužil
naziv najuspešnejšega turnega avtomobila. Prodaja
prvega BMW M3 je dosegla več kot 17.970 enot, vključno
s 600 modeli vozil 2,5-litrskega M3 sport evolution.

Matjaž Tomlje, BMW M3
1989, Vlasenica
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BMW M3
Ko je bila naslednja serija 3 pripravljena za nastop na trgu
v letu 1990, je podjetje Motorsport GmbH že ustvarjalo
novo vozilo BMW M3, ki je vstopilo na trg v letu 1992.
Vendar tega novega avtomobila niso več krasili vpadljivi
spojlerji in nadvse široki koloteki tako kot njegovega
predhodnika. Namesto tega je imel novi M3, ki je odražal
stanje svojega časa, nekoliko bolj diskreten videz in so
ga lahko poznavalci prepoznali izključno po posebnih
podrobnostih. Ena izmed njih je bila, seveda, nezamenljiv
zvok, ki ga ustvarja trilitrska šestvaljna štiriventilna
pogonska enota, medtem ko razvije največjo moč 286
KM. Leta 1995 je najbolje prodajani BMW M3 prejel
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še več moči v daljnosežnem procesu evolucije. In ta
dodatna moč – 321 KM iz 3,2 litra, več kot 100 KM na liter,
je postavila nov mejnik za konkurenco, spremljal pa jo je
tudi dodatni navor. Na področju prestavljanja je podjetje
BMW M GmbH postalo prvi proizvajalec avtomobilov na
svetu, ki je uvedel sekvenčni ročni menjalnik (SMG) in je
to edinstveno tehnologijo ponudil v vozilu M3. Medtem
ko so bili na začetku določeni vozniki nekoliko skeptični
glede te nove tehnologije, je menjalnik SMG kmalu
prevzel trg in do trenutka, ko se je njegova proizvodnja
končala, je bil skoraj vsak drugi BMW M3 opremljen z
menjalnikom te vrste.

Tudi v letu 1995 je še eden izmed motorjev z M
Power dosegel izjemno zmago: to je bil velik šestlitrski
12-valjnik, ki je temeljil na motorju 750i in je poganjal
športni avtomobil McLaren z zaprto streho do zmage na
24-urni dirki v Le Mansu. Štiriventilna tehnologija, ročična
gred iz titana in aluminijasta sklopka so pomagali V12 do
največje izhodne moči, ki je bila več kot 600 KM. Ponovno
je šlo za motor, ki ga je zasnoval in izdelal Paul Rosche, ki
je ustvaril F1 skupaj z direktorjem McLarna Gordonom
Murrayjem kot ultimativni cestni športni avtomobil.
Nekaj let pozneje je podjetje BMW praznovalo največji
uspeh te pogonske enote; BMW V12 je namreč prinesel
domov skupno zmago na legendarni 24-urni dirki v Le
Mansu.
Leta 1998 so inženirji podjetja BMW M GmbH predstavili
tretjo generacijo vozil BMW M5 ter odprli povsem novo
dimenzijo vozne dinamike na tem segmentu na trgu.
Seveda smo bili ponovno priča vizuelni preprostosti tega
visoko zmogljivega vrhunskega modela vozila v nadvse
uspešni seriji 5. Prav zaradi tega so lahko novo vozilo M5 na
zunaj prepoznali le dobri poznavalci, ki so se osredotočili
na poudarke na preoblikovanemu sprednjemu pragu z
njegovo izjemno veliko zračno loputo, s širokimi lahkimi
aluminijastimi platišči in s štirimi izpušnimi cevmi. Prvič
v zgodovini je bil srce vozila M5 popolnoma nov 8-valjni
motor, ki je omogočal ultimativno moč in navor: največja
izhodna moč je bila okoli 300 kW (400 KM) in največji
navor pri približno 500 Nm.
Ko se je leta 2000 prvič pojavil na trgu, je novi, tretji
M3 imel na voljo malo več vsega: večjo moč, večjo
zmogljivost in bolj edinstveni slog. V preprostih dejstvih
in podatkih to pomeni 343 KM, 365 Nm in pospešek od
0 do 100 km/h v 5,2 sekunde. In v nasprotju s svojim
predhodnikom, je novi M3 ponovno izrazil svojo izjemno
zmogljivost in vozne lastnosti še bolj jasno skozi zanimivo

obliko. Sposobnosti M3 za obvladovanje vsakodnevnih
voznih situacij se niso v ničemer spremenile.
V letu 2007 so v novi generaciji M3 zamenjal izjemni vrstni
šestvaljni motor, ki je večkrat prejel prestižno nagrado
»Motor leta«. Osemvaljni motor je bil prvič vgrajen v
kupe in kmalu zatem tudi v limuzino. Novi motor V8
je ustvaril moč 420 KM s prostornino 3.999 kubičnih
centimetrov. Okoli 85 odstotkov največjega navora 400
Nm je bilo mogoče proizvesti z ogromnim območjem
števila vrtljajev motorja, in sicer s 6.500 vrtljaji na minuto.
Moč se je prek šeststopenjskega ročnega menjalnika in
popolnoma novega diferenciala zadnje preme prenesla
na zadnja kolesa.
Letos so predstavili novo generacijo M3 in M4 s 3-litrskim
motorjem V6, ki ob pomoči dveh turbin proizvede 480
KM in pospeši vozilo do 100 km/h v 4,2 sekundah.
BMW M je aktiven v športu, predvsem pa še vedno
ustvarja ene izmed najboljših in najbolj poželjivih vozil
na svetu.

Tekst: Matjaž Tomlje
Foto: ISC
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50 let Range Roverja

ZLATI
JUBILEJ

V svetu luksuznih vozil je Range Rover od nekdaj izstopal na račun vrhunskih terenskih zmožnosti.
Pionirski inženirski pristop in sofisticiran dizajn sta ključni vrednoti, ki jih stranke občudujejo, vse
odkar je bil leta 1970 razkrit prvi predstavnik danes svetovno znanega klana.
110 Avto+šport
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E

den od najbolj ikoničnih terencev našega
planeta, robustni, a luksuzni Range Rover, je na
svet prijokal 17. junija 1970, v svoji življenjski dobi
pa je dosegel številne mejnike in impresivne
podvige. Ni bil zgolj prvi SUV s stalnim štirikolesnim
pogonom, temveč tudi prvi 4×4 s protiblokirnim
zavornim sistemom ABS in prilagodljivim zračnim
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vzmetenjem, s čimer je postal uglajen tako na ustaljenih
tirnicah kot na zahtevnem terenu. Prav tako Range ni
osvajal le kot prvovrsten inženirski in tehnološki dosežek,
ampak tudi kot oblikovna ikona, ki so jo kot prvi primerek
avtomobilske industrije razkazali v slovitem pariškem
muzeju Louvre.
V petih desetletjih se je luksuzni SUV, ki so ga prodali

v preko milijon enotah, razvil v družino zmogljivih in
atraktivnih vozil, ki zadoščajo precej raznolikim okusom.
Prvi podaljšek je bil leta 2005 lansirani Sport, ki v ospredje
postavlja športen vozni karakter, pet let kasneje pa je svet
spoznal kompaktni model Evoque, ki je targetiran na
mlajšo in bolj urbano ciljno skupino. Nedavno je familija
pridobila novega člana, ki je instantno očaral publiko z

minimalističnim dizajnom in s tehnološko napredno
kabino, na račun katerih je Velar pobiral nagrade kot za
šalo.
In ko takšna legenda, kot je Range, praznuje abrahama,
je prelomnico treba obeležiti na veliko. Spomladi
so praznovanje pričeli z unikatno snežno instalacijo
ustvarjalca Simona Becka, ki je na testnem objektu
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Eden od najbolj ikoničnih terencev našega planeta,
robustni, a luksuzni Range Rover, je na svet prijokal
17. junija 1970, v svoji življenjski dobi pa je dosegel
številne mejnike in impresivne podvige.
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Evoque

Range Rover Fifty

Land Roverja blizu arktičnega kroga na Švedskem kreiral
ogromno, kar 260 metrov široko umetniško delo, ki je
okrasilo ledeno preizkusno stezo, s katero se soočijo
vsi prihodnji modeli Land Roverja med svojo razvojno
fazo. Poleti so ponosni Britanci zlati jubilej okronali
z ekskluzivno izdajo Range Rover Fifty, ki bo zaživela
ravno v 1.970 enotah, s čimer se poklanjajo rojstni letnici
izvirnika. Kalup predstavlja četrta generacija v luksuzni
različici Autobiography, ki so jo nadgradili s celo paleto
unikatnih poudarkov, ki bodo na glas naznanjali, da ne
gre za povsem običajnega Rangea. Zunaj je vpadljivi
SUV, s katerim se radi prevažajo največji svetovni
zvezdniki, prejel velikanska 22-palčna platišča in značke
z elegantnim napisom »Fifty«. Slednje so našle pot tudi v
kabino vozila, kjer lepotičijo naslone za glavo, armaturo
in pragove. Prekrasen estetski kos predstavlja spominska
plošča na centralni konzoli, ki poleg posebnega
motiva vključuje dokaz, da gre za enega izmed 1.970
ekskluzivnežev. Kupci bodo lahko izbirali med različicama
s klasično in podaljšano medosno razdaljo, barvna
paleta pa bo sestavljena iz sedmih odtenkov, izmed
katerih trije povzemajo identično modro, zlato in belo, v
katere je bil odet original iz leta 1970. Za primerno mero
moči medtem skrbijo raznoliki pogoni, na voljo bo tudi
zmogljiv priključni hibrid, ki razvaja s skoraj 400 konjički.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Velar
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Assar Gabrielsson
1891-1962

Volvo

Prvi avtomobil z značko Volvo je s proizvodne linije v Göteborgu na Švedskem zapeljal leta 1927. Vse od
takrat je Volvo širom sveta znan kot vodilni avtomobilski proizvajalec na področju varnostne tehnologije
in inovacij, ki si je zadal tri ambiciozne dolgoročne cilje, fokusirane na ljudi, varnost in trajnost. Prvi
je eliminacija resnih poškodb in smrtnih žrtev v novih avtih Volvo, druga se nanaša na elektrifikacijo
prodajne palete, saj predvidevajo, da bo do leta 2025 polovica njihovih prodanih vozil električnih, tretja
pa se osredotoča na varovanje okolja, kajti v naslednjih petih letih želijo ogljični odtis svojih avtomobilov
zmanjšati za kar 40 odstotkov.

Gustav Larson
1887-1968

PV36

ustanovila tržno podjetje na Finskem. Kmalu zatem je
bil paleti dodan šestvaljni model PV651, ki je zagotavljal
tehnično osnovo za avtomobile in tovornjake, podjetje
pa je vstopilo tudi na pomemben trg taksijev. Ko se je
leto 1929 prevesilo v leto 1930, so pri Volvu izdelali skoraj
tri tisoč vozil, katerih polovico so predstavljali avtomobili.
To desetletje je zaznamoval nakup lastnega proizvajalca
motorjev, podjetja Pentaverken iz mesta Skövde, z
začetkom druge svetovne vojne pa je primanjkljaj goriva
postal hud problem, zato je glavna naloga Volva postala
preusmeritev na proizvodnjo plinskih enot. Ker so se
zgodaj lotili dela, so konkurenco prehiteli za približno
šest tednov in tako pridobili pomembno prednost. Velika
vojna je zaustavila zasebni avtomobilizem, toda Švedi
so nadaljevali z razvojem in zgradili številne prototipe

za mogočen model PV60, dizajniran v ameriškem stilu.
Kljub koncu vojne Volvo ni mogel ponovno zagnati
proizvodnje, saj je nastopila dolga stavka v strojniški
industriji. Leto 1949 je predstavljalo prelomno točko,
saj so prvič od ustanovitve proizvedli več avtomobilov
kot tovornjakov in avtobusov. Do takrat je namreč
prodaja avtomobilov služila le kot podpora močni diviziji
tovornjakov. Pri Volvu so v prvi polovici dvajsetega
stoletja zaposlovali 6.000 ljudi in sestavili več kot 100.000
vozil, od katerih jih je 20.000 prečkalo meje države.
50. leta je zaznamoval prihod naslednika PV444, ki
je presenetil z moderno obliko, in novega modela
Amazon, ki so ga zunaj nordijskih držav poznali kot P120.
Pomemben mejnik v Volvovi varnostni filozofiji je bila
serijska oprema avtomobilov s tritočkovnimi varnostnimi

Roger Moore in P1800

ÖV4 – prvi Volvo

Š

vedska zgodba uspeha, znana pod imenom
Volvo, je prvo poglavje zapisala leta 1927
z modelom ÖV4, s štirivratnim odprtim
tourerjem z vzdevkom »Jakob«, toda avantura
ustanoviteljev blagovne znamke se je pričela že nekaj
let prej. Dvajseta leta prejšnjega stoletja so predstavljala
desetletje, ko je avtomobil tako v Združenih državah
kot v Evropi naredil pravi preboj. Na Švedskem je bilo
zanimanje za avtomobile leta 1923 resno vzbujeno
zaradi jubilejne razstave v Göteborgu, ki se je je udeležilo
skoraj sto razstavljavcev. Tedaj je večina avtomobilskih
proizvajalcev delovala po načelu nakupa komponent iz
prodajnih katalogov na mednarodnem trgu, iz katerih
so nato sestavljali svoja vozila. Posledica tega postopka
je bila slabša kakovost, zato je veliko teh podjetij kmalu
izumrlo. Ravno vrhunska kakovost pa je bila za moža, ki
sta ustanovila Volvo, izjemnega pomena. Osnovna ideja
Assarja Gabrielssona in Gustafa Larsona je bila, da sama
zarišeta sestavne dele, izbereta ustrezne dobavitelje, ki bi
jih izdelali v skladu z določenimi specifikacijami, in nato
dele sestavita s pomočjo izkušenih strokovnjakov. In ta
osnovni koncept, skovan leta 1926, še vedno velja za
Volvov način izdelave avtomobilov.
V prvem letu je inovativnima Švedoma uspelo prodati
skoraj 300 enot pionirja z emblemom kroga s puščico,
starodavnega kemičnega simbola za železo, s čimer
je Volvo, ki je ime dobil po latinskem izrazu volvere, s
pomenom kotaliti se, pričel največji podvig v švedski
industrijski zgodovini. Že od samega začetka sta se
Gabrielsson in Larson zavedala, da so tovorna vozila in
izvozna prodaja ključnega pomena za preživetje, zato sta
prve tovornjake predstavila že v letu 1928 in istega leta
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740 Turbo

Evolucija karavanov Volvo

pasovi leta 1959, pri čemer so pri Volvu zopet prehiteli
tekmece. 12 mesecev kasneje je Volvo na bruseljski
avtomobilski razstavi predstavil povsem nov tip vozila
– dvosedežni športni kupe P1800, ki je hitro postal
televizijska zvezda. V akcijski seriji »The Saint« je namreč
Bondovec Roger Moore na jezo britanske avtomobilske
industrije vozil belega P1800, ki ga je tako navdušil, da si
ga je omislil tudi v privatnem življenju. V 60. letih je Volvo
svoj razvoj nadaljeval z odprtjem novih tovarn, vključno
s prvim obratom v tujini, s čimer so izredno povečali
možnosti za ekspanzijo in osvajanje tujih trgov. Ta cilj je
omogočila še uvedba novega atraktivnega modela 144,
ki je bil v smislu varnosti izredno napreden. Ponašal se je
s kolutnimi zavorami, z novo ključavnico na varnostnih
pasovih in z dvema ločenima zavornima krogoma,
karoserijo pa so spredaj in zadaj gradila posebna območja,
ki ob morebitnem trku absorbirajo energijo. Serija 140, ki
so jo odlično sprejeli tako kupci kot mediji in ki je postala
švedski avtomobil leta, je signalizirala uvedbo novega
poimenovanja avtomobilov Volvo. Prva številka v oznaki
je predstavljala model, druga je nakazovala, koliko valjev
je imel motor, tretja pa število vrat.
V zgodnjih sedemdesetih letih je Volvo beležil prodajne
rekorde, zaradi česar je kljub izjemno zahtevnim tržnim
razmeram dokaj uspešno prestal prvi in drugi val naftne
krize. Švedski proizvajalec je s francoskim Renaultom
850 Estate BTCC
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podpisal sporazum o industrijskem sodelovanju ter po
desetletju težav oblikoval smernice za agresiven program
razvoja izdelkov za osemdeseta leta. Takrat je največ
pozornosti požel znamkin prvi turbopolnjeni avtomobil,
240 Turbo, ki je razvijal 155 konjskih moči in dostavljal
dinamične vozne karakteristike, ki jih ljudje pričakujejo
od športnega avta. Znatnega pomena je bil tudi Volvov
doprinos na konferenci eksperimentalne varnosti vozil,
ki je leta 1989 prvič potekala v Göteborgu. Tam so
predstavili svojo stransko zaščito pred trkom in blazino
za otroke, vgrajeno v zadnji sedež avtomobila. Volvovo
pionirsko delo na področju varnosti so prepoznali
svetovni strokovnjaki, ki so podjetje nagradili z nagrado
Prince Michael Road Safety.
Kljub nenehnim nadgradnjam od ustanovitve so bila 90.
leta tista, ki so zaznamovala največjo tehnično tranzicijo
v smislu načrtovanja in izdelave avtomobilov Volvo
za prihodnost. Prvi rezultat je bila modularna družina
pogonskih enot, ki se je pojavila najprej kot šestvaljni
motor v luksuznem modelu 960 in kasneje v petvaljni
različici v novem modelu 850, ki je postal osnova za
večino proizvajalčevih modelov v tem desetletju. Šlo je
za njihov najbolj varen in napreden avtomobil doslej, ki
je kmalu po lansiranju postal svetovni uspeh in zaživel
v mnogih različicah. Kasneje so ga preimenovali v S70
oziroma V70, s čimer se je rodilo danes uveljavljeno
poimenovanje vozil Volvo. Malce pred vstopom v novo
tisočletje je javnost spoznala novega zastavonošo,
prestižni S80, ki je nakazoval novo ero tehnologije.
Razprave o tem, da bi ostali neodvisni ali ne, so privedle
do predlagane združitve z Renaultom, ki je propadla leta
1993, vendar je postala resničnost leta 1999, ko je Ford
Motor Company pridobil vse delnice družbe Volvo Car
Corporation.
Novi milenij je Volvo pričel z vrsto čisto novih avtomobilov
– V70, XC70 in S60 – ter z odprtjem lastnega varnostnega
centra z edinstvenimi raziskovalnimi zmogljivostmi, ki še
vedno ostaja nosilec standardov v industriji. Leta 2002 so
predstavili prvi Volvov športni terenec XC90, ki je hitro
postal najbolje prodajani model znamke, ta položaj pa je
obdržal več kot pol desetletja. Leta 2003 je debi doživela
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nova serija kompaktnih Volvov, S40 in V50, kateri sta sledila kabriolet C70
in športni kupe za mlajšo ciljno skupino C30. Na avtomobilskem salonu
v Frankfurtu leta 2007 so prikazali priključni hibridni koncept ReCharge,
ki je signaliziral nove okoljske rešitve. Temu je leto kasneje sledil debi
križanca XC60, iz proizvodne linije pa je zapeljal tudi 15-milijonti
avtomobil Volvo.
Ključna prelomnica je sledila leta 2010, ko je podjetje Volvo Cars prešlo
v roke holdinga Geely, s čimer je prvič v zgodovini kitajski avtomobilski
proizvajalec pridobil 100 % tujega rivala. Ob tem se je predsednik
uprave zavezal, da bo Volvo še naprej baziran na Švedskem in da bo
ohranil svoj fokus na varnost, ki ga opredeljuje od samega začetka. V
letih, ki so sledila, se je švedski gigant sicer soočal s počasno stagnacijo
in z nevarno nizko prodajo svoje osebno-avtomobilske veje, kar pa se
je za 180 stopinj obrnilo, ko so leta 2014 najavili novo generacijo SUV-ja
XC90. Ta je s fenomenalnim dizajnom in z moderno tehnologijo vozila
Volvo ponovno postavil tja, kamor spadajo: ob bok nemškim luksuznim
avtomobilom. A za trajen uspeh le eno odlično vozilo ni bilo dovolj, zato
so pri Volvu le dve leti kasneje predstavili še prerojena S90 in V90, ki sta
požela enako mero navdušenja.
Leta 2017 so praznovali častitljivo 90-letnico, kar so ovekovečili s prenovo
svojega najbolj popularnega modela XC60, kar je predstavljalo naslednji
korak pri renesansi švedskega podjetja. Poželjiv XC60, oborožen z goro
inovativnih rešitev, je bil s strani Euro NCAP okronan za najbolj varen
avtomobil leta, postal je tudi evropski in svetovni avto leta. Uspešen
skandinavski klan je dopolnil kompaktni športni terenec XC40, ki po
vzoru oblikovanja sledi večjima bratoma, a je v veliki meri povsem
samosvoj, saj je tako kot prvi Volvo grajen na novi platformi CMA.

960
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Istega leta sta se dogodili še dve pomembni zadevi: po
dvajsetih letih nadgrajevanja zmogljivosti vozil Volvo
je Polestar postal lastna znamka, hkrati pa so pri Volvu
napovedali, da bodo od leta 2019 dalje vsi novi modeli na
voljo v elektrificirani različici, bodisi kot hibridi, priključni
hibridi bodisi kot 100% električarji. V letu 2018 so Švedi
še zaostrili svojo strategijo in si postavili cilj, da bodo do
leta 2025 polovico njihove prodaje predstavljali povsem
električni avtomobili, obenem pa so v želji zmanjšanja
svojega ogljičnega odtisa zatrdili, da bodo od leta 2025
v vsakem novem avtu uporabiti vsaj 25 % reciklirane
plastike. Hitro zatem smo spoznali prvi velik rezultat
zaveze elektrifikaciji s premiero prvega električnega
predstavnika znamke, ki je baziran na najmanjšemu
članu terenske družine XC, na modelu 40.
Aprila lani so pri Volvu zopet orali ledino z revolucionarno
tehnologijo, pri kateri vozila medsebojno komunicirajo
in voznike v bližini preko omrežja v oblaku opozarjajo
na spolzke pogoje in morebitne nevarnosti na cesti za
doseg večje varnosti v prometu. Prav tako so uresničili
kontroverzno napoved, da bodo vsak nov avtomobil
opremili z omejitvijo končne hitrosti na 180 km/h. Švedi
jo razumejo kot korak naprej pri svojemu dolgoročnemu
cilju – da v njihovem novem vozilu nihče ne bo izgubil
življenja ali se huje telesno poškodoval. In kljub temu da
od pričetka zgodbe Volvo teče že 93 let, je ena stvar ostala
enaka, in to je zaveza podjetja k izdelavi najvarnejših
avtomobilov na svetu.
XC40 Recharge

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

OGLAS
volvo
Avtomobil, ki skrbi za vas,
tako kot vi skrbite za druge.
Vsi vemo, da je starševstvo zaposlitev, ki traja 24 ur na dan. Zato je XC60 opremljen s
širokim naborom varnostnih funkcij, ki vam in vašim najbližjim pomagajo, da ste na poti varni.
Ker včasih vsi potrebujemo nekoga, ki pazi na nas.
VOLVO XC60. ZA VARNOST VSEH.
XC60 B4P AUT MOMENTUM PRO VAŠ ZA 37.990 EUR
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Povprečna poraba goriva: 4,9 – 7,5 l/100 km. Emisije CO₂: 129 - 171 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d-TEMP – ISC - EURO 6d-ISC-FCM. Emisije NOx: 0,0225 - 0,0648 g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri
dizelskih motorjih: 0,00021 - 0,00053 g/km, število delcev: 0,11E+11 – 2,29E+11. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novem standardu meritev WLTP. 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. Priporočene maloprodajne cene so v EUR in vsebujejo DMV, 22% DDV in ekološko takso. Cene veljajo za vozila s serijsko opremo. Cene ne vsebujejo stroška kovinske barve in priprave vozila. Modelno leto
2021. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. Več informacij na volvocars.si ali pri pooblaščenem Volvo prodajnem zastopniku. VCAG d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

ZGODOVINA

Hyundai

Podjetje Hyundai Motor je s svojim progresivnim duhom v 53 letih obstoja napredovalo bolj kot večina
uveljavljenih igralcev, hkrati pa se je z jasno vizijo vztrajno transformiralo iz avtomobilskega
proizvajalca v firmo pametne mobilnosti, s poudarkom ne zgolj na novih tehnologijah, temveč tudi
na infrastrukturi in rešitvah za storitve prihodnosti.

Chung Ju-yung
1915-2001

N

apredek se ne zgodi naključno, oblikuje ga
zgodovina. To dokazuje Hyundai, ki je vse od
ustanovitve pionir avtomobilskih tehnologij.
Njegove zametke je prineslo leto 1947, ko je
nastalo podjetje Hyundai Engineering and Construction
Company, ki je pomagalo modernizirati Južno Korejo.
Po osvoboditvi je namreč pridobilo pomembne vladne
gradbene pogodbe in postalo odgovorno za gradnjo
večjega dela prometne infrastrukture države, ki se je
hitro industrializirala. Dvajset let kasneje je zaživelo
avtomobilsko podjetje, ki je ohranilo poimenovanje
Hyundai, ki v prevodu pomeni »moderni časi«. Kmalu
zatem se je zaključila gradnja tovarne Ulsan, ki je danes
največji integrirani obrat za proizvodnjo avtomobilov
na svetu z letno proizvodno zmogljivostjo 1,6 milijona
enot. Z lastno podružnico za jeklarstvo in globalno floto
plovil, ki jih upravlja Hyundai Glovis, podjetje nadzoruje
celotno vrednostno verigo.
Prvo vozilo, ki so ga sestavili v tovarni Ulsan, je bila Cortina,
ki je nastala v sodelovanju s podjetjem Ford. Hyundai je pri
tem postavil rekord za Fordove tovarne po svetu, saj je v
le šestih mesecih uresničil načrtovan obseg proizvodnje.
Po uspehu limuzine z ameriškimi geni, so se Južnokorejci
odločili, da razvijejo lasten avtomobil. Februarja 1974
so zaposlili Georgea Turnbulla, nekdanjega direktorja
britanskega avtomobilističnega podjetja Austin Morris,
ki je takoj začel z delom in najel šest evropskih inženirjev,
med njimi oblikovalca karoserije, dva oblikovalca
šasije, dva proizvodna inženirja in testnega inženirja. S
skupnimi močmi so ustvarili danes slovitega Ponyja, ki
so ga premierno predstavili na avtomobilističnem sejmu
v Torinu. Kompaktnež z zadnjim pogonom, ki so ga
poimenovali »kukmincha« oziroma »ljudski avtomobil«,
je bil prvi masovno proizvedeni južnokorejski avtomobil
in dolgoletni Hyundaijev zastavonoša. Priljubljenega
Ponyja so leta 1976 začeli izvažati v Čile, Argentino,
Kolumbijo in Egipt, dve leti kasneje pa so ga dobili tudi
Evropejci.
Osemdeseta leta so predstavljala čas hitre mednarodne
rasti, saj je Hyundai začel konkurirati priznanim
globalnim proizvajalcem. Vstopil je na britanski trg, s
čimer je Pony postal prvi korejski avtomobil, naprodaj
v Združenem kraljestvu. »Kukmincho« so spoznali tudi
v Kanadi, kjer je prodaja močno presegla pričakovanja;
v določenem trenutku je bila celo najbolje prodajani
avto na tamkajšnjem tržišču. V času, ko so izdelali svoj
milijonti avtomobil, so vstopili še na profitabilni ameriški
trg s Pony Excelom, ki je prvi Hyundai s pogonom na
prednji kolesni par. Kot original ga je stiliziral poznani
Giorgetto Giugiaro, sodoben dizajn pa je skupaj s
cenovno dostopnostjo omogočil postavitev rekorda,
ki ga do danes ni mogel podreti prav nihče. V svojem
prvem letu v deželi Jenkijev so model Pony Excel prodali
v 168.000 enotah, prav tako ga je revija Fortune uvrstila
na svoj seznam najboljših produktov leta.
Važnejši mejnik je sledil leta 1991, ko je Hyundai razvil svoj
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Sonata
Santa Fe FCEV

prvi bencinski motor, štirivaljni Alfa, in lasten menjalnik,
kar je utrlo pot tehnološki neodvisnosti. Tekom desetletja
je podjetje s popularnimi modeli Accent, Dynasty in
Tiburon zacementiralo svoj položaj med mednarodnimi
proizvajalci. Ker so se zavedali pomembnosti evropskega
tržišča, so v Nemčiji odprli center za raziskave in razvoj,
odgovoren za spremljanje tehnološkega razvoja v Evropi
ter za načrtovanje novih avtomobilov po evropskem
okusu. Na stari celini, v turškem Izmirju, so odprli tudi
svoj prvi proizvodni obrat.
V devetdesetih je Hyundai začel eksperimentirati z
električnimi in s hibridnimi vozili, zanimale pa so jih
tudi gorivne celice. Prvi 100% električar znamke je bil
prototip Sonata Electric, prvi hibrid pa FGV-1, ki so ga
javnosti razkrili na razstavi v Seulu leta 1995. Štiri leta
kasneje je predsednik podjetja postal Mong-Koo Chung,
ki je zaslužen za novo pridobljeni poudarek na kakovost
produktov, ki je Hyundaiju omogočil, da se pozicionira
kot resen globalni proizvajalec. Ob nastopu novega
tisočletja je tako Hyundai začel transformirati svojo
podobo in v skladu s tem zajetno vlagati v kakovost,
oblikovanje, proizvodnjo in dolgoročne raziskave svojih
vozil; fokus je bil podan na Evropo, kjer sta zrasla nov
oblikovalski in tehnični center.
Leta 2000 je svet uzrl prvega Hyundaijevega SUV-ja,
Santa Fe-ja, ki so ga poimenovali po mestu v zvezni
državi Nova Mehika. Hit med Američani je kmalu postal
najbolje prodajani model znamke, tekom let pa se je
uveljavil kot ikona Hyundaija, ki sedaj osvaja svetovne
ceste že v četrti generaciji. Južnokorejskemu pionirju
v segmentu športnih terencev se je kmalu pridružil
manjši brat Tuscon, leta 2007 pa je prodajna paleta
postala bogatejša še za model i30, ki je prvi povsem
evropski Hyundai, saj je tam zasnovan, razvit in izdelan.
Proizvodne zmogljivosti v Evropi so okrepili z modernim
obratom na Češkem, kjer 500 visokotehnoloških robotov
vsak dan proizvede 1.500 vozil.
Če je prva leta novega milenija zaznamovala usmeritev h
kakovosti, je od leta 2010 dalje Hyundai svojo pozornost
usmeril k razvoju okolju prijaznih vozil. V podjetju so se
odločili, da želijo biti eden od inovatorjev in voditi ero
brezemisijske mobilnosti z izboljševanjem učinkovitosti
porabe goriva in iskanjem novih energetskih možnosti.
Lansirali so prvi serijski električni avtomobil BlueOn, ki je
uporabljal 16,4 kWh litij-polimerno baterijo s šesturnim
polnilnim časom. S tovrstno tehnologijo so opremili tudi
hibridno Sonato, ki je šla v Združenih državah v prodajo
leta 2011. Malce po tem je Hyundai praznoval ključno
prelomnico v sferi eko mobilnosti, saj je model ix35 Fuel
Cell postal prvo masovno proizvedeno vozilo z gorivnim
celicami na planetu, ki se je dokazalo s hitrim polnjenjem
in z radodarnim dosegom. Istega leta so v podjetju sklenili,
da bodo svoje lovke stegnili na področje motošporta in
tako so predstavili svojo ekipo za svetovno prvenstvo v
rallyju. Vstop v svet WRC-ja se je izkazal za odlično potezo,
saj so osvojili številne zmagovalne podije, lani in letos pa
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so postali tudi konstruktorski prvaki. Lansirali so še
visokozmogljivo podznamko Hyundai N, ki je rodila
trojec izjemno priljubljenih serijskih avtomobilov.
Južnokorejci do leta 2017 v svoji ponudbi niso
imeli pravega cestnega športnika, dokler niso takrat
predstavili model i30 N, za katerega so do konca leta
2018 prejeli preko 9.000 naročil. Športno paleto vozil
N so kasneje razširili z limuzinskim bratom Fastback,
letos pa zgodbo uspeha nadaljujejo z manjšim
predstavnikom i20 N, ki se zgleduje po dirkalniku
i20 iz prvenstva WRC.
Pri Hyundaiju so leta 2016 ledino orali z Ioniqom,
s prvim avtomobilom, ki je na voljo s kar tremi
elektrificiranimi pogoni – hibridnim, priključnohibridnim in s povsem električnim. Svojo okolju
prijazno strategijo so nadaljevali z debijem Kone
Electric, prvega električnega križanca v Evropi,
in s premiero Nexa, vozila druge generacije
Hyundaijeve tehnologije gorivnih celic. V zadnjih
letih se je tako azijska znamka uveljavila kot ena
od vodij avtomobilske industrije, ki se sooča z izzivi
prihodnosti in išče učinkovite rešitve. Eden od
tovrstnih projektov je Hydrogen Council, partnerstvo
raznolikih podjetij iz transportnega in energetskega
sektorja, ki se osredotoča na pospeševanje razvoja in
uporabe vodikovih tehnologij po svetu. Z načrtom
»FCEV Vision 2030« je Hyundai napovedal, da želi
do leta 2030 drastično povečati letne proizvodne
zmogljivosti vozil na gorivne celice na 700.000 enot,
obenem pa raziskovati nove poslovne priložnosti
za njihovo oskrbo v transportnih, energetskih in
skladiščnih sistemih. Letošnjega septembra je
predsednik Hyundai Motor Europe Michael Cole na
globalni konferenci sejma za zabavno elektroniko
IFA podal vpogled v Hyundaijevo zavezanost
spodbujanju sprememb in njegovo strategijo za
prihodnost. Govoril je o preobrazbi iz proizvajalca
avtomobilov v ponudnika pametnih mobilnih
rešitev ter razkril načrte za investicijo 40 milijard
evrov v sodobno mobilnost v naslednjih petih
letih. Ogromen znesek – 6,7 milijard, bodo namenili
tehnologiji gorivnih celic, saj so odločeni postati
prva violina v sferi vodikovih goriv. V sklopu teh
naložb so letos ustanovili novo podznamko Ioniq,
ki bo posvečena zgolj električnim predstavnikom
in bo utelešala Hyundaijevo vizijo za inteligentno
mobilnost. V naslednjih štirih letih načrtujejo
predstaviti tri inovativne modele, začenši s križancem
Ioniq 5, baziranem na emotivnem konceptu 45,
ki je napovedal svežo oblikovno smer znamke za
električna vozila. In če bodo tako kot retro 45-ica,
ki se poklanja legendarnemu Ponyju, prihajajoči
Hyundaiji ubrali pot priklica čustvenih povezav iz
preteklosti za ustvarjanje nove življenjsko-stilne
znamke, bo prihodnost podjetja iz Seula še kako
svetla tudi v dobi elektrifikacije in avtomatizacije.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Tucson

Kona EV

oglas
hyundai
Nova podoba,
nova tehnologija.
Popolnoma novi i20.

i30 N
Družina Ioniq

Novosti so gonilo napredka, včasih pa nastopi trenutek, ko je potrebno redefinirati
tudi najosnovnejše stvari in jih zasnovati na novo. Zato pozabite na vse, kar ste do
zdaj vedeli o avtomobilih in se prepustite novi obliki in novim tehnologijam
popolnoma novega Hyundai i20.
Ta vam poleg nove podobe in udobja prinaša široko paleto inovativnih varnostnih
funkcij ter najboljših funkcij povezljivosti v svojem razredu. Opremljen z vrhunsko
pametno tehnologijo in izjemnimi voznimi lastnostmi vam zagotavlja, da se boste
v njem počutili kar najbolje.

Povprečna poraba goriva: 4,1 – 6,1 l/100 km, emisije CO 2 : 94 – 126 g/km.

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. Kupci ste avtomobilski blagovni znamki Hyundai podelili priznanje BestBuy Award MILLENNIALS – najboljše razmerje med ceno
in kakovostjo na slovenskem trgu. Vir: http://www.bestbuyaward.org/slovenia-619XW88. Izdajatelj si pridržuje pravico do tiskarskih napak. Slike so simbolne. Več informacij je na voljo
pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi goriva in emisijah CO2 so na voljo na www.hyundai.si.

ZGODOVINA

Lamborghini

Še dobro, da je bil Ferruccio Lamborghini človek bolj zamerljive sorte. Uspešni lastnik tovarne
traktorjev je bil namreč več kot užaljen, ko mu je Enzo Ferrari zaradi nenehnih pritožb, ki jih je
imel zaradi omahljive sklopke v svojem Ferrariju 250 GT, zabrusil: »Traktorje znaš voziti, vožnje
Ferrarija pa ne boš nikdar obvladal.« Ferruccio je odšel domov in si verjetno mislil nekaj takšnega:
»Imel sem že vse najbolj športne avtomobile na svetu in prav na vsakem sem odkril napake. Zdaj si
bom izdelal svoje športno vozilo – brez napak. Popolno vozilo.«

Ferruccio Lamborghini
1916-1993

R

ečeno, storjeno. Pisal se je oktober leta 1963.
Na avtomobilskem salonu v Torinu je Ferruccio
Lamborghini radovednemu avtomobilskemu
svetu pokazal svojo mojstrovino: Lamborghini
350 GTV. Pod motornim pokrovom je bil 3,5-litrski
dvanajstvaljnik z valji na V in s po dvema odmičnima

gredema v vsaki glavi. Za 360 konjskih moči je bilo
potrebnih šest padotočnih uplinjačev. Lamborghini
je s tem vozilom hotel postaviti Ferrarije v senco, saj
so v Modeni tako visokokaratno tehniko vgrajevali
le v dirkalna vozila. Kar je pri tem vozilu še posebej
navdušilo, je bila ekstravagantna oblika, ki jo je zarisal
Countach LP400

Miura

Franco Scaglione. In še nekaj dejstev, povezanih s tem
izrednim vozilom. Ko so ga v Torinu prvič pokazali
javnosti, so si lahko obiskovalci ogledovali motor na
posebnem podstavku, pokrov motorja pa je ostal zaprt.
»Trapasti mehanik je izgubil ključe,« je bentil Ferruccio,
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resnica pa je bila ta, da so prototip naredili tako na
hitro, da sploh ni imel motorja. Druga resnica je, da je
do prve poskusne vožnje s tem vozilom prišlo šele 27
let po njegovem rojstvu. Prototip so namreč po salonu
postavili v kot tovarne in tam je moral čakati do leta
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Diablo

1990, ko so ga po večletnem obnavljanju in ko je končno
dobil motor, pokazali v vsem sijaju. Serijsko vozilo, ki ga
je Lamborghini razkril marca 1964, je nosilo oznako 350
GT in imelo spremenjeno obliko ter motor z 280 KM.
Ostalo pa je že zgodovina. Le redko kdo, ki vsaj približno
spremlja dogajanja na avtomobilski sceni, ne pozna imen

Murciélago

in seveda avtomobilov ob njih, kot so Miura, Countach in
Diablo. Miura je bila ob svojem nastanku najzmogljivejše
vozilo in za ohranjene primerke so zbiralci pripravljeni
plačati vrtoglavo visoke vsote. Countach je v različnih
predelavah in obnovitvah dočakal tudi devetdeseta leta,
sledil pa mu je Diablo. Vražje vozilo v pravem pomenu

Aventador

Enostavna pot do dobrot
V spletni trgovini www.espresso.si boste našli veliko izdelkov, ki vam bodo polepšali zimske dneve, ki jih
preživljate doma. Z nekaj kliki lahko naročite vse vrste kave illy, čaje Dammann Frères in čokolade Domori
z dostavo po pošti. Pri naročilu nad 60 evrov je dostava brezplačna.

www.espresso.si
Espresso d.o.o., Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, T 01 422 88 88
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Urus

besede. Tovarna iz Sant’Agate pri Bologni je prodala
2.800 teh vozil, kar je bilo do tedaj najvišja številka pri
superavtomobilih, ki dosežejo več kot 320 km/h.
Leta 1998 je Lamborghini prešel v roke nemškega
Audija, ki s polno paro spodbuja nastanke vedno
novih modelov in njihovih izpeljank. Tako so leta 2001
predstavili naslednika Diabla, model Murciélago, ki se je
uveljavil kot avtomobil presežkov. Ker se je Lamborghini
hotel s svojim konkurentom Ferrarijem pomeriti tudi na
področju manjših superavtov, so kmalu predstavili še
model Gallardo, ki je imel vgrajen desetvaljni motor z
»le« 500 konji.
Leta 2011 je Murciélago postal Aventador, naslednika pa
je dobil tudi Gallardo. Tako Aventador kot Huracán, ki sta
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v prodaji še danes, sta se uveljavila kot izjemno popularna
modela, a prodajni as znamke ni superšportnik, temveč
super SUV. K odličnim rezultatom Lamborghinija v letu
2019 je pripomogel predvsem vročekrvni Urus, ki je
globalno prodajo povečal za kar 43 odstotkov. Ta bi
lahko že kmalu premagal prodajno najbolj uspešnega
predstavnika znamke divjih bikov – Huracána, ki je v
petih letih od začetka proizvodnje zaživel v 14 tisoč
enotah; njegov predhodnik Gallardo je medtem isto
količino dosegel v celotnem desetletju. In ker je znamka
Lamborghini zopet v rokah Stephana Winkelmanna,
smo prepričani, da bo njena vrednost z leti le še rasla.

Tekst: Matjaž Tomlje, Foto: ISC

oglas
mennyacht 2

ZGODOVINA

Ferrari

Pravzaprav bi lahko tole predstavitev začeli in končali nekako takole: Ferrari. Dodali bi še nekaj
fotografij in reč bi bila več kot privlačna, poučna in nazorna. Ampak malce bolj se bomo pa le
potrudili. Odločilno je bilo leto 1940. Takrat 42-letni Enzo Ferrari, že uveljavljeni in priznani
podjetnik, dirkač, vodja in še marsikaj, je 1,5-litrski dvanajstvaljnik vgradil v odprt dirkalni
enosedežnik in ga imenoval povsem preprosto: Ferrari. Šest let pozneje je izdelal svoje prvo vozilo
in legenda, ki se močno spogleduje z večnostjo, je bila rojena.

Ferrari 330 P4 iz leta 1967
Enzo Ferrari
1898-1988

I

n še vedno iz Maranella, mesta le nekaj deset
kilometrov iz Modene, prihajajo za mnoge najboljši
avtomobili na svetu, večinoma rdeča vozila, katerih
masko krasi Ferrarijev simbol, vzpenjajoči se konjič.
Enzo Ferrari, commendatore, kot so mu dejali, je umrl 7.
avgusta 1988, star devetdeset let. Zgodovina Ferrarija
ni bila sestavljena samo iz uspešnega nizanja zmag na
dirkališčih (več kot 5.000 zmag in med drugim petnajst
osvojenih prvenstev Formule 1 med vozniki in šestnajst
med konstruktorji), ampak je morala tovarna preživeti
tudi nekaj težkih trenutkov. Najhujše je bilo leto 1969,
ko je moral Ferrari zaradi velikih finančnih težav polovico
tovarne prodati Fiatu.
Pri Ferrariju so se kmalu začeli zavedati, da je ljubiteljem
športnih avtomobilov treba poleg običajnega programa
ponuditi še nekaj posebnega in zato so nastali
superavtomobili. Prvi je bil 250 GTO iz leta 1962. Naredili
so jih le 36, zmogel pa je za tiste čase neverjetnih 300
konjskih moči in je bil prvi superšportnik iz Maranella.
Še en GTO je nastal iz modela 308 GTB, imenoval se
je 288 GTO. Predhodnik modela F40 je debitiral leta
1984, poganjal pa ga je še ne 3-litrski prisilno polnjeni

osemvaljnik s 400 konji in končno hitrostjo preko 300
kilometrov na uro.
Nato je prišlo darilo za Enzov zadnji rojstni dan, ki je
bilo zelo lepo: Ferrari F40. Zverina, ki je iz 2.963 kubičnih
centimetrov, stisnjenih v osem valjev, ob pomoči dveh
turbinskih polnilnikov, potegnila 478 konjskih moči
in dosegla 324 km/h, je še vedno spoštovanja vreden
stroj, čeprav ga ne izdelujejo več. Naredili so jih tisoč,
ljubitelji pa so bili pripravljeni tudi za štirikrat preplačati
takratno tovarniško ceno 420 milijonov lir. Model F40
je torej že v avtomobilističnih nebesih, tja je prišel tudi
njegov naslednik, model F50, posvečen 50. obletnici
delovanja tovarne. Leta 2002 je na trg prišel naslednik
teh dveh superšportnikov, ki so ga poimenovali kar
po ustanovitelju tovarne, Enzu Ferrariju. Novi časi, nov
pristop; Enza Ferrarija mnogi opisujejo kot Formulo 1,
ki lahko pelje tudi po navadnih cestah. Tovarna je serijo
izdelanih vozil omejila na številko 349 in tako zagotovila,
da cena tem vozilom res ne bo nikoli padla. Avtomobil
poganja 6-litrski dvanajstvaljnik s 660 konjskimi močmi,
njegove korenine pa so v motorju, ki je poganjal vozila
Formule 1. Zmogljivosti: sanjske, cena pa je za tiste

Enzo Ferrari

F50

F40

Prvi Ferrari F430 v Sloveniji
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288 GTO

srečneže, ki so ga lahko kupili, znašala 696.000 evrov
brez dajatev. Ker je ta avtomobil postal legenda, je cena
rabljenih primerkov danes višja.
In še nekaj besed o trenutnem Ferrarijevem programu.
Na začetku vrste stoji nedavno nadgrajeni Portofino, ki je
z »ugodno« ceno 200 tisočakov najcenejši predstavnik.
Sledi mu povsem novi model, brezčasno elegantni Roma,
ki je sodobna interpretacija Ferrarijevega etosa. Njegovo
nasprotje predstavlja model 488 Pista, ki se opremljen
z najmočnejšim osemvaljnikom v zgodovini Ferrarija
poklanja znamkini bogati dediščini v različnih disciplinah
motošporta. Še korak dlje predstavlja F8, nov koncept
športne dvosedežne Berlinette, ki zamenjuje svetovno

458 Italia

hvaljenega dirkača 488 GTB. Krono najzmogljivejšega
dvanajstvaljnika v elitni družini je medtem od F12
Berlinette leta 2017 prejel brezkompromisni in ekstremni
812 Superfast. Razred zase v prodajni paleti pa je SF90
Stradale, ki se od bratov ne razlikuje le po zalogi moči
– s skoraj 1.000 konji je najmočnejši Ferrari doslej,
temveč predvsem po tem, da je prvi priključni hibrid z
emblemom vzpenjajočega se konjiča.
Mimogrede: Enzo Ferrari je bil človek, ki je Italijo Ijubil
bolj kot vse ostalo in je ni nikoli zapustil. Tudi papeža ni
nikoli obiskal. Papež Janez Pavel II. je prišel k njemu.

Tekst: Jan Grobelšek, Foto: ISC
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ZGODOVINA

Bugatti
Zgodbo o uspehu tovarne Bugatti je začel Ettore Bugatti, ustanovitelj tovarne, ki je s pomočjo
izjemnega talenta začel ustvarjati izjemne avtomobile. Svoje znanje je uspešno prenesel na svojega
sina Jeana, ki je v vseh pogledih sledil svojemu očetu.

Bugatti v vodstvu
dirke v Monaku leta 1033

Ettore Bugatti
1881-1947

T

ovarno je Ettore ustanovil v francoskem mestu
Molsheim, ki je bil tedaj del nemškega imperija.
Skozi leta je do 1.200 ljudi ročno izdelovalo
sanjske avtomobile. Druga svetovna vojna, smrt
Jeana leta 1939 ob testiranju modela Type 57 in nato
še smrt Ettoreja leta 1947, so tako prizadeli to znamko,
da je zaradi finančnih problemov propadla. V sredini 50.
let jo je oživel Roland Bugatti s predstavitvijo dirkalnega
avtomobila Type 251, ki pa ni bil deležen uspeha. Najbolj
znani Bugattijevi avtomobili so bili Type 35 Grand Prix,
Royale, Type 57 SC Atlantic in Type 55.
Bugatti je z uradnim imenom tovarniškega moštva
Automobiles Ettore Bugatti nastopil na 460 dirkah za
Veliko nagrado med sezonama 1920 in 1939, na katerih
je osvojil 84 zmag. Po številu nastopov je Bugatti na
drugem mestu, zaostaja le dve dirki za prvouvrščeno
Ferrarijevo Scuderio, po številu zmag pa je najuspešnejše

moštvo dirk za Veliko nagrado pred letom 1950. Ob tem
je bilo doseženo še veliko več zmag z Bugattijevimi
dirkalniki s strani dirkačev drugih moštev ali privatnikov.
Nova zgodba o Bugattiju se je začela leta 1987, ko je
Italijan Romano Artioli ustanovil podjetje pod imenom
Bugatti Automobili SpA. Zgradili so tovarno v Italiji in leta
1991, natanko 110 let po rojstvu Ettoreja Bugattija, izdelali
prvi avtomobil EB 110. Takratni avtomobil presežkov je
imel 3,5-litrski motor s štirimi turbinskimi polnilniki in 561
konjskimi močmi. Pospešek do 100 kilometrov na uro je
znašal 3,4 sekunde, končna hitrost pa visokih 343 km/h.
Leta 1992 je sledila še močnejša različica SS s kar 611
konjskimi močmi.
Leta 1998 je pravice za izdelovanje avtomobilov pod
imenom Bugatti kupil nemški Volkswagen. Podjetje
Bugatti Automobiles je v novem tisočletju izdelalo
najmočnejši in najhitrejši avtomobil na svetu, Veyron

EB 110
Veyron

16.4. Avtomobil, ali bolje rečeno dirkalnik, ki premore kar
1.001 KM, moč črpa iz sredinsko nameščenega 16-valjnika
s prostornino 7.993 ccm in štirimi turbopolnilniki.
Navora je za celih 1.250 Nm v območju med 2.200 in
5.500 vrtljaji na minuto. Moč se k vsem štirim kolesom
prenaša preko 7-stopenjskega samodejnega menjalnika
z dvojno sklopko. Podatki o hitrosti in pospeških že na
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papirju, kaj šele v avtomobilu samem, vzamejo sapo. Do
100 km/h Veyron pospeši v 2,5 sekunde, do 200 v 7,3 ter
do 300 v vsega 16,7 sekunde. O porabi goriva pri takih
avtomobilih sicer ni smiselno govoriti, a naj povem, da je
tovarna navajala vrednostih med 14,7 in 40,4 litra na sto
prevoženih kilometrov. Cena: od 1.260.000 evrov naprej
plus dajatve!
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Chiron

Naslednika te nore beštije smo spoznali leta 2016 v
Ženevi, ko se je javnosti poklonil še bolj spektakularni
Chiron, ki je leto kasneje z bivšim dirkačem Formule 1, z
Juanom Pablom Montoyo za volanom, dosegel svetovni
rekord 0-400-0 km/h. Od takrat so sledile številne
izvedenke modela, od katerih je vredno izpostaviti
različico Super Sport 300+, ki je lani s podrtjem bariere
300 milj na uro postala najhitrejši serijski superavtomobil
v zgodovini. Pri Bugattiju so za ultra bogate pripravili

tudi ekskluzivno mojstrovino z imenom Divo, pri kateri
je vrhunska zmogljivost, ki jo omogoča 1.500 konjskih
moči, podkrepljena z drznim oblikovanjem. Kljub
povsem nepredstavljivi ceni 5 milijonov evrov – gre za
najdražji nov serijski avtomobil v zgodovini, je vseh 40
primerkov že prodanih.

Tekst: Matjaž Tomlje
Foto: ISC
Divo
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ZGODOVINA

Porsche

Zgodovina znamke Porsche sega v začetek 20. stoletja, ko je Ferdinand Porsche predstavil svojo
prvo konstrukcijo avtomobila. Izkušnje si je nabiral najprej pri legendarnem Daimlerju, nato pa je
izdeloval modele še za Volkswagen.

Ferdinand Porsche
1875-1951

Ferry Porsche
1909-1998

N

jegovo delo je za nekaj let »zmotila« druga svetovna vojna, takoj po koncu vojne pa je Ferdinand Porsche
skupaj s svojim sinom Ferryjem nadaljeval z razvojem. Tako je leta 1948 pod vodstvom Ferryja Porscheja
nastal prvi športni avtomobil Porsche, poimenovan 356.
Ferdinand Porsche se je rodil 3. septembra 1875 nemškim staršem v avstro-ogrskem mestecu Mattersdorf
(češko Vratislavice nad Nisou). Leta 1906 je Austro-Daimler zaposlil Porscheja kot svojega glavnega dizajnerja. Njegov
najbolj znan avtomobil iz časa pri Austro-Daimlerju je Prinz-Heinrich-Fahrt iz leta 1910. Leta 1916 je napredoval na
položaj direktorja družbe, dobil je tudi častni doktorat Dunajske tehnološke univerze Doktor Ingenieur Honoris Causa.

356

356 C

Uspešen je bil tudi pri dizajniranju dirkalnikov, saj je njegov dirkalnik iz leta 1922 zmagal na 43 dirkah od 53. Leta 1923 je
Porsche zaradi razhajanj glede prihodnosti družbe odstopil.
Prvi Porsche ni bil Volkswagen le po koreninah, bil je Volkswagen po karakterju in videzu. Porsche, kakršnega poznamo
danes, je nastal iz pepela druge svetovne vojne in ruševin Volkswagnovih obratov. Nemčija je nujno potrebovala poceni, a
zanesljiv avtomobil, Porschejev koncept »ljudskega avtomobila« – model 60 pa je bil pravo odkritje. Že konec leta 1945 je
šest tisoč delavcev izdelalo 917 volkswagnov. To je bil pravi čas za prave odločitve. Po drugi svetovni vojni sta bila za nekaj

912

časa v zaporu tako Ferdinand kot Ferry Porsche. Slednji je prišel iz zapora prej in odšel v kraj Gmünd na Koroškem (le 150
kilometrov iz Ljubljane oziroma nekaj deset kilometrov iz Beljaka), kamor je leta 1944 zaradi bombardiranja Stuttgarta
preselil celoten oblikovalski in konstruktorski oddelek. S še nekaj zvestimi inženirji je prav na Koroškem ustvaril prvega
Porscheja, ki je imel oznako 356. Osmega junija 1948 je koroška oblast izdala homologacijsko dovoljenje in legenda je bila
rojena. Ko se je Porsche starejši po dveh letih vrnil iz francoskega zapora, je ob pogledu na 356, ki ga je naredil sin Ferry, s
solznimi očmi izjavil: »Vsak vijak je prav tam, kjer mora biti!« V Gmündu so do leta 1950 ročno izdelali 52 primerkov, ko so

914
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proizvodnjo ponovno preselili v Stuttgart/Zuffenhausen
in do leta 1965 izdelali skupno 78.000 Porschejev 356.
Model 356 je nastal na osnovi projekta tekmovalnega
modela Cisitalia, ki ga je Porsche starejši izdelal že pred
vojno. Kompletno podvozje s sredinsko nameščenim
štirivaljnim bokser motorjem s prostornino 1.232 ccm in
z največjo močjo 26 kW (35 KM) ter z nesinhroniziranim
menjalnikom so povzeli od Volkswagna. Pomanjkanje
jeklene pločevine je Ferry pretvoril v veliko prednost. Iz
skladišča uničene tovarne letal Messerschmidt je po ceni
za odpadni material kupil vrhunske aluminijaste profile
in pločevino.
Prelomno leto za Porsche je bilo leto 1950, ko se je
avtomobilsko podjetje Porsche ločilo od matičnega
konstrukcijskega podjetja in postalo samostojno
podjetje. Leto pozneje je v starosti 75 let umrl Ferdinand
Porsche, z njegovim delom pa je nadaljeval sin. Že istega
leta se je Porsche lahko pohvalil tudi s prvo zmago na 24urni dirki v Le Mansu, leta 1956 pa je Porsche zabeležil že

928
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štiristoto odlično uvrstitev na različnih svetovnih dirkah.
Istega leta so ob petindvajsetletnici obstoja proizvedli
desettisoči avtomobil Porsche.
Proizvodnja je naglo rasla in tako so do leta 1958
proizvedli že 25.000 avtomobilov. Podjetje Porsche
je ogromno sredstev vlagalo v razvoj novih motorjev
in modelov ter je že leta 1963 predstavilo nov model,
imenovan Porsche 911, leta 1969 pa še modela Porsche
914-4 in 914-6. Isto leto je ostalo zapisano v zgodovini
Porscheja še zaradi dveh izjemnih dosežkov na področju
športa: prvi je bila že druga zmaga znamke Porsche na
svetovnem prvenstvu, drugi pa druga zmaga zapovrstjo
modela 911 na reliju v Monte Carlu. S svojimi zmagami
je Porsche nadaljeval tudi leto pozneje, ko je z modelom
917 zmagal na vseh pomembnejših svetovnih dirkah.
Strokovnjaki, zaposleni v Porscheju, so nadaljevali z
razvojem in leta 1974 so predstavili nov model, imenovan
911 Turbo, s katerim je podjetje Porsche postavilo
temelje turbo motorjev v avtomobilizmu. Leta 1975 so

959

predstavili še model 924, leta 1977 pa model 928, ki
je obenem edini športni avtomobil, ki je v zgodovini
avtomobilizma prejel laskavi naslov Avto leta.
Leta 1982 je svoj zmagoslavni pohod na relijih
začel model 956, najuspešnejši dirkalni avtomobil v

zgodovini. Z zmagami je leta 1986 nadaljeval leto poprej
predstavljeni model Porsche 959, ki je kot prvi športni
avtomobil zmagal na dirki Paris-Dakar. V naslednjih letih
so se vrstile predvsem različne tehnične novosti, kot na
primer tiptronic, štiristopenjski avtomatski menjalnik,

959
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Prvi Carrera GT v Sloveniji
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Cayenne

ki so ga leta 1989 prvič vgradili v model 911 Carrera 2.
Leta 1993 so na avtomobilskem salonu v Detroitu prvič
predstavili prototip modela Boxter, v naslednjih letih pa
še nekatere novosti tako na področju samih modelov
kot na področju motorjev in opreme, vse skupaj pa je
bistveno prispevalo k povečevanju proizvodnje.
K povečanju proizvodnje pa ni pripomogel najzmogljivejši
in najbolj ekskluzivni med vsemi Porscheji, to je model
Carrera GT. Superšportnik s sredinskim motorjem,
karbonsko karoserijo in z dirkaškim desetvaljnikom s
612 konjskimi močmi je ob svojem nastanku leta 2004
zatresel hlače tudi največjemu konkurentu, Ferrariju Enzu.
Do leta 2006 so naredili le 1.270 takšnih avtomobilov,
ki do 100 kilometrov na uro pospešijo v manj kot štirih
sekundah, do 200 v manj kot desetih in drvijo z več kot
330 km/h.

Panamera

Proizvajalec iz Stuttgarta tudi v zadnjih letih beleži
zavidanja vredne stopnje rasti, kar je posledica korenite
odločitve za preusmeritev podjetja. Minilo je 70 let od
ustanovitve, ko so pri Porscheju prišli do zaključka, da
v svoje avtomobile ne bodo več vgrajevali dizelskih
pogonskih enot in se bodo namesto tega raje osredotočali
na razvoj elektrificiranih modelov. Napovedali so, da
bodo do leta 2022 v e-mobilnost investirali skupno več
kot 6 milijard evrov, saj ocenjujejo, da bo do leta 2025
kar polovica njihovih novih avtomobilov hibridov ali
100% električarjev. Prvi produkt nove ofenzive, ki se je v
prehodu iz študije v serijsko vozilo preimenoval iz Mission
E v Taycan, je še pred svetovnim debijem dvignil veliko
prahu, saj se je po navedbah Porscheja več kot 20 tisoč
ljudi registriralo za njegov nakup, še preden so sploh dobili
vpogled v finalni dizajn. In po več kot štirih letih raziskav

Boxter Spyder

Prvi 911 GT2 v Sloveniji
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in razvoja ter mesecih ugibanj in špekulacij je prestižni
potovalnik kamuflažo dokončno odvrgel jeseni 2019.
Znanilec električne revolucije je kljub brezemisijskem
značaju ohranil zvestobo športnemu etosu znamke, kar
je dokazal z rekordom za štirivratne električne avtomobile
na najzahtevnejši dirkalni stezi našega planeta –
Nürburgringu. Šlo je seveda za izvedenko Turbo S, ki
predstavlja vrh Porschejeve električne zmogljivosti in se
hkrati uvršča med njegove najmočnejše serijske modele
v trenutni prodajni paleti. Štirikolesno gnana inačica s

funkcijo »overboost« in programom »Launch Control«
razvija zajetnih 761 konjskih moči, ki v sodelovanju s
posebnim dvostopenjskim menjalnikom omogočajo
izstrelitev iz 0 do 100 km/h v zgolj 2,8 sekunde. Svojo
športno osredotočenost je Taycan nedavno zopet potrdil
z najdaljšim driftanjem električnega vozila, s čimer se je
zapisal v slovito Guinnessovo knjigo rekordov.
Pri Porscheju bodo že kmalu razširili svojo ponudbo na
področju elektromobilnosti, saj se bo prvemu povsem
električnemu predstavniku pridružila njegova izpeljanka
Taycan Cross Turismo kot tudi proizvajalčev prvi električni
SUV. Ne bo šlo za povsem nov model, kajti pri Porscheju
so se odločili, da bodo elektrificirali Macana, ki ga bodo
sestavljali v tovarni v Leipzigu, tako kot Taycan pa bo
baziran na novi hišni električni platformi.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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ZGODOVINA

Jaguar

4. septembra 1922 sta v Blackpoolu v Angliji dva
mlada navdušenca nad motornimi kolesi, William
Lyons in William Walmsley, ustanovila Swallow Sidecar
Company, podjetje za proizvodnjo prikolic za motorna kolesa.
Družba je s to dejavnostjo vztrajala do druge svetovne vojne, medtem
pa že začela izdelovati avtomobile, ki so kmalu postali eni najboljših
na svetu in se še danes ponašajo z zvenečim imenom Jaguar.

Sir William Lyons
1901-1985

XK 120

SS1

L

eta 1926 je podjetje naredilo prvo vozilo, mali
Austin Seven, ljudski avto preprostega dizajna.
Takrat so tudi spremenili svoje ime v Swallow
Sidecar and Coachbuilding in se preselili v
večje proizvodne prostore. Tam so delali karoserije
za avtomobile, kot so Morris, Fiat, Wolseley, Swift in
Standard.
Prvi pravi avtomobil iz tovarne, ki jo danes poznamo pod
imenom Jaguar, je bil SS1, ki je temeljil na šestvaljnemu

motorju in dodelanemu podvozju takratnega
proizvajalca Standard. Ta je bil predstavljen javnosti na
razstavi v Londonu leta 1931. Sledil je še manjši SS2 s
štirivaljnim motorjem. Kmalu zatem se je začela pisati
zgodba, imenovana Jaguar. Pred drugo vojno je znamka,
kot že omenjeno, nosila oznako SS (Swallow Sports), ki
pa po drugi vojni nekako ni bila več zaželena (nemški
SS je seveda pomenil nekaj drugega in kratica je obujala
predvsem slabe spomine). Tako je podjetje privzelo

oznako najuspešnejšega modela SS v zgodovini, SS 100
Jaguar. Slednji je bil po končani vojni seveda brezupno
zastarel in njegov naslednik XK120 je predstavljal
pravo malo revolucijo oblikovanja. Cifra 120 v imenu
predstavlja najvišjo hitrost v miljah na uro (200 km na
uro), kar je bilo leta 1948 skoraj nadzemeljsko. Jaguarji
so pri tej obliki v grobem vztrajali do leta 1961 (z modeli
XK120, 140 in 150, oznake katerih pa niso več imele
zveze s končno hitrostjo), ko je sledil še bolj neverjeten
E-Type. Najbolj zanimivo pri vsem pa je, da so bili Jaguarji
dejansko nadvse dosegljivi – stali so približno tretjino
cene Ferrarija in polovico cene Aston Martina – in to ob
enaki hitrosti in boljši legi na cesti.
In kako se je začela zgodba XK? Inženirji pod vodstvom
briljantnega tehničnega direktorja Williama Heynesa
so med prvimi projekti zaključili razvoj novega motorja
serije X. Serijo eksperimentalnih motorjev so označevali
s črko X ter zaporedno črko abecede. Ko so prišli do serije
XK, je bilo določeno, da bo motor po zgledu dirkalnih
imel dve odmični gredi nad motorno glavo, izdelovali pa
ga bodo v 2-litrski štirivaljni in 3,4-litrski šestvaljni različici.
Razviti je bilo treba še avtomobil, v katerega bi ga vgradili,
saj je bil edini zares sodoben model v Jaguarjevi ponudbi
velika limuzina Mark V. Lyons se je znašel v nenavadnem
položaju, ko je imel na voljo odličen motor, ne pa tudi

XK 140

avtomobila zanj. Odločil se je, da bo občinstvu vrgel kost
v obliki maloserijskega dvosedežnika s skrajšano šasijo
Marka V, v katerega je hotel sprva vgraditi dvolitrski
štirivaljnik XK100. Končno se je odločil za šestvaljnik
XK120 in z njim na londonskem avtomobilskem salonu
1948 tako uspel, da serijskega XK100 niso nikoli izdelali.
Na Lyonsovo začudenje je kmalu pritekla tudi množica
naročil, zaradi katerih se je soočil s pomanjkanjem
proizvodnih zmogljivosti. Razstavni avtomobil si je
namreč zamislil predvsem kot vajo v oblikovanju, zato so
karoserijo izdelali iz aluminija. Da bi se izognili sramoti, so
tudi prve serijske avtomobile izdelali ročno iz aluminija,
tačas pa mrzlično pripravljali industrijsko proizvodnjo
jeklenih karoserij.
Zamuda je začela vzbujati tudi dvome v novinčeve
zmogljivosti, zato je Lyons maja 1949 skupino
avtomobilskih novinarjev odpeljal v Belgijo, kjer je
Jaguarjev tovarniški voznik na razdalji ene milje dosegel
hitrost 213,393 kilometra na uro. Da bi dokazal elastičnost
motorja, se je nato s hitrostjo 16 kilometrov na uro zapeljal
v najvišji prestavi. XK120 je čez dva meseca zmagal na
dirki v Silverstonu, zmage pa so sledile tudi v prihodnjih
letih, vključno z dirko 24 ur Le Mansa, v obdobju med
letoma 1951 in 1957.
Jaguar je končno izdelal 240 primerkov XK120 z

Swallow Sidecar
C-Type
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aluminijasto in okrog 12.000 primerkov XK120S z odprto
ali zaprto pločevinasto karoserijo, ki še danes navdušujejo
ljubitelje avtomobilizma.
Kot že rečeno, je sledil neverjetni E-Type, ki je navduševal
z obliko in odličnimi zmogljivostmi. Serijo I so izdelovali
med leti 1961 in 1968 s 3,8- in kasneje s 4,2-litrskim
šestvaljnim motorjem. Na voljo je bila tudi različica 2+2, ki
si jo je bilo mogoče omisliti s samodejnim menjalnikom.
Naredili so več kot 38.000 vozil E-Type serije I. Leta 1969 je
sledila serija II s 4,2-litrskim šestvaljnikom in z izboljšavami
v mehaniki. Kot serija I je bil na voljo v izvedenkah coupe,
coupe 2+2 in kabriolet. Ero E-Type-a je nadaljeval model
XJ-S in nato XK.
Med športnimi avtomobili te znamke je treba posebej
izpostaviti model XJ220, ki je bil praktično edini
superšportnik, ki so ga izdelovali med letoma 1992 in
1994. Za pogon mu je služil 3,5- litrski šestvaljnik z dvema

večkrat menjali lastniki te legendarne angleške znamke.
Tudi Ford ga ni mogel pripeljati na zeleno vejo. Zdaj bodo
to poskušali narediti Indijci. Jaguar je namreč od januarja
2008 v rokah mogočne Tate, ki napoveduje lepše čase
za hitro mačko. Po obstoječi paleti vozil in napovedih za
prihodnost verjamemo, da bo to tako.
Novo poglavje svoje bogate zgodbe so pri Jaguarju
pisali leta 2018 na avtomobilski ekstravaganci v
Ženevi z debijem svojega težko pričakovanega prvega
100-odstotno električnega SUV-ja, ki je napovedal
luksuzno zeleno izkušnjo. Z osvojitvijo 100 km/h v
manj kot 5 sekundah, brezemisijskim dosegom 480
km in 80-odstotno napolnitvijo baterije v manj kot
45 minutah, je Jaguarjev I-Pace zmogljivo, varno in
pametno električno vozilo, ki si je zadalo cilj, prepričati
kar nekaj pristašev bencinskih hlapov v nakup zelenega
avtomobila. Da ji je to uspelo, je elektrificirana divja
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I-Pace
turbinskima polnilnikoma, največja moč pa je znašala
550 konjskih moči. Avtomobil je dosegel za tiste čase
rekordno najvišjo hitrost preko 340 kilometrov na uro.
Ker se je v sredini petdesetih let prejšnjega stoletja Jaguar
osredotočil zgolj na proizvodnjo luksuznih in športnih
avtomobilov, kar je bila tvegana poteza v času recesije, je
bilo treba zato predstaviti zares odličen avtomobil, kot je
bil Mark in kasneje XJ, ki sta v vseh svojih izvedenkah žela
velike uspehe, XJ še danes.
Jaguar in dirkanje, dve besedi, ki sta bili pogosto povezani
na najprestižnejših tekmovanjih. V petdesetih letih je
Jaguar kraljeval v tekmovanju za 24 ur Le Mansa, kjer je
zmagal kar petkrat. Leta 1999 se je pod okriljem Forda
vključil v Formulo 1, kjer pa niso doživeli posebnega
uspeha, zato so leta 2004 ekipo prodali Dietrichu
Mateschitzu, ki je ustanovil Red Bull Racing.
Jaguar še danes proizvaja zgolj luksuzne in športne
avtomobile. To ga je večkrat pripeljalo v krizo, saj so se
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mačka, ki združuje dinamičnost športnega avtomobila
in praktičnost SUV-ja, dokazala že prihodnje leto, ko je
na istem prizorišču prejela laskavi naziv Evropski avto leta,
ki je prvič romal v roke predstavnika z značko hitrega
plenilca. Svojo zmagovalno kombinacijo je I-Pace
nadaljnje dokazal mesec kasneje na newyorškem salonu
NYIAS, kjer je na podelitvi prestižnih nagrad Svetovni avto
leta v žep pobasal kar tri izmed šestih nagrad; z naslovom
svetovnega in zelenega avta leta ter najboljšega
dizajna leta, mu je uspel doslej še ne videni »hat-trick«.
Dinamični brezemisijski križanec je tako pisal zgodovino
in s številnimi zmagami, vključno z lanskoletno nagrado
za najboljši električni pogon na tekmovanju Mednarodni
motor leta, potrdil svoj status enega najbolj poželjivih
premijskih električarjev na našem planetu.
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WE CREATE. OTHERS JUST PRINT.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC
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ZGODOVINA

20 let Mobikroga

ZGODOVINSKI DAN
ZA AVTOMOBILIZEM
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Pred dvajsetimi leti je luč sveta zagledalo prvo slovensko dirkališče. Po neštetih javnih obljubah,
načrtih, simulacijah velepametnih avtomobilskih strokovnjakov, da bodo zgradili dirkališče, je
Matjaž Tomlje brez kakršnega pompa in velikih predstavitev v rekordnem času treh mesecev zgradil
pravo od mednarodne avtomobilistične zveze homologirano dirkališče.
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T

o dirkališče je Mobikrog ob vojaškem letališču
Cerklje ob Krki, kjer je Tomlje uporabil dele
zapuščenih cestnih povezav za propadajoče
zaklonilnike za letala iz bivše jugoslovanske
vojske. Za povrh je še organiziral finalno dirko evropskega
prvenstva super touring, ki so ga prenašale televizije
Eurosport, tele Monte Carlo in SKY sport. To dokazano
kaže, da je bila to ena od najbolj predvajanih slovenskih
športnih prireditev na svetu.
Res zgodovinska pridobitev za slovenski avtomobilizem
v celoti in ne samo za avtomobilski in motociklistični
šport. Slovenski mediji so z mastnimi naslovi pospremili
rojstvo novega objekta: »Cerklje: Slovenski Silverstone,
Prenos na Eurosportu, Tomlje otvoril, zdaj gre zares,
Cerklje bodo kot Le Mans, Navdušenje v Cerkljah,
Veliko dirkališče male države, Podlaga za fomulo1«…
Za prispodobo, kakšno navdušenje je izgradnja požela
v strokovni javnosti, priča članek takratnega glavnega
urednika Avto revije Mitje Gustinčiča, ki ga objavljamo v
faksimilu. Na finalni dirki so nastopila tovarniška moštva
Alfa Romeo in Honda in pol tovarniška moštva BMW-ja
in Audija. Tomlje je omogočil dvema dirkačema »wild
card«, in sicer takrat najhitrejšemu Slovencu Mišelu
Zupančiču in Bosancu Kuvelji. Dirkališče dolžine dveh
kilometrov z devetimi ovinki so poimenovali Mobikrog,
po glavnem sponzorju Mobitelu, takratnemu operaterju
mobilne telefonije. Da o izgradnji povemo kar najbolj

natančno, smo vprašali kar samega graditelja Matjaža
Tomljeta: »Res je to zgodovinsko dejanje za Slovenijo
in res sem ponosen, da sem praktično sam zgradil ta
objekt. Če se primerjam s Planico, ki je simbol Slovenije,
tam deluje ogromen aparat s podporo politike, ki si
deli mastne plače in nagrade. Za izgradnjo Mobikroga
nisem dobil nikakršnega plačila, niti povrnjenega evra
stroškov. Še več, brez mojega milijonskega denarnega
vložka tega objekta in prireditve nikoli ne bi bilo. Od
krovne organizacije AMZS nisem dobil ne moralne,
še manj denarne podpore niti nikakršne zahvale ali
priznanja. Še več, v ozadju so delali proti meni, da mi
ne bi uspelo. Isto je bilo pri nacionalni RTV, kjer je stari
komunistični kader zavrnil prenos na državni televiziji,
ko sem jim ponudil prenos zastonj, saj sem sam plačal
TV produkcijo, ki so jo zame delali Italijani. Moram pa
se zahvaliti dvema najboljšima slovenskima politikoma:
Janezu Janši in Andreju Vizjaku, ki sta na tedanjih
političnih položajih omogočila izgradnjo Mobikroga.
Ne morem mimo pokojnega mag. Miloša Kovačiča,
takratnega predsednika giganta Krke iz Novega mesta, ki
je bil moj prijatelj, mentor in mecen. Tudi brez glavnega
sponzorja Mobitela, ki ga je takrat vodil Tone Majzelj, ki je
prispeval milijon evrov, tega slovenskega objekta ne bi
bilo. Bilo je še nešteto donatorjev, sponzorjev, prijateljev
in oče Jože, ki so mi brezkompromisno pomagali. Žal mi
je, da finalne dirke na Mobikrogu ni izkoristila Slovenija

Tekst: Jan Grobelšek, Foto: arhiv

Janez Janša je odprl dirko

Janez Janša, takratni obrambni minister, je odprl dirko.
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Magnezij Krka 300 vsebuje magnezijev citrat in vitamin B2.
Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju
utrujenosti in izčrpanosti.
Magnezij prispeva tudi k normalnemu delovanju mišic.

www.magnezijkrka.si
mag. Andrej Vizjak, Matjaž Tomlje in mag. Miloš Kovačič
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Skrbite tudi za zdrav življenjski slog.
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za svetovno promocijo, saj sem si zato zelo prizadeval, a
pri odgovornih sem naletel na zaprta vrata, ker nisem bil
član lažne elite!«
Tomlje je imel z objektom velike načrte in je želel progo
podaljšati, zgraditi spremljevalne objekte, kot so motel,
restavracija in proga za gokart in jet ski. Na dirkališču se je
v naslednjih letih odvilo mnogo dirk, tako mednarodnih
avtomobilskih v sklopu dirk Walter Wolf Grand Prix,
kot dirk za državno prvenstvo, motociklističnih dirk
za prvenstvo Alpe Adria itd. Objekt je bil primeren za
različne avtomobilske prireditve in eden od najbolj
odmevnih je bil Volkwagnov TDI Grand Prix, ki ga je
na objektu organiziral Porsche Slovenija, ki ji je takrat
načeloval Norbert Windisch. VW je na Mobikrog pripeljal
10.000 obiskovalcev, ki so se tam zabavali in bili prisotni
tekmovanju za najmanjšo porabo goriva na krog. Ko se je
na Ministrstvu za obrambo zasidrala stara komunistična
elita, so Tomljetu najemno pogodbo odpovedali in dali
objekt njihovim prijateljem. Danes je objekt zapuščen in
na potezi je minister gospod Tonin, ki se bo moral odločiti
ali bo dal objekt, v katerega je Tomlje investiral milijone
svojega denarja, v najem za vadbeni center varne vožnje.

ZGODOVINA

Walter Wolf

v Mariboru rojen Walter Wolf je v začetku
sedemdesetih let zaslužil bogatstvo z naftnimi
posli v Nigeriji in se leta 1975 z z Gian Paolom
Dallaro začel pojavljati v boksu Franka
Williamsa na dirkah za Veliko nagrado F1.
Wolf je ekipi pomagal iz krize in ji kupil nekaj
motorjev Cosworth. Rojena je bila ekipa WolfWilliams. Uporabljali so opremo in dirkalnike
Hesketh Racinga. Po dogovoru se je tako
Hesketh 308C preimenoval v Williams FW05.
Voznika sta postala Jacky Ickx in Francoz
Michel Leclere ter kasneje Arturo Merzario.
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Walter Wolf Formula 1

T

akrat je bila Williamsova ekipa v dolgovih
za več kot 140.000 angleških funtov. Wolf je
dolgove odkupil in čez noč kot lastnik zamenjal
ključavnice in Franku prepovedal vstop. Tim je
preimenoval v Walter Wolf Racing. Ekipa je bila locirana
na ulici Bennett Road v Readingu. Ekipi se je pridružil
tudi dr. Harvey Postlethwaite kot konstruktor vozila in
prepričal je glavnega dizajnerja Patricka Heada, da je
ostal v ekipi, iz ekipe Team Lotus je privabil Petra Warra,
moštvenega managerja. Postlethwaitov WR1 je bil
preverjena kombinacija agregata Cosworth, menjalnika
Hewland in enostavne aluminijaste šasije. Ko je k ekipi
iz moštva Tyrell prestopil Jody Scheckter, je ekipa dobila
še odličnega dirkača. Nihče ni pričakoval, da bo ekipa
zmagala že na uvodni dirki sezone v Argentini. Sicer je
bila to zmaga z nekoliko sreče, saj je Scheckter štartal z
desetega štartnega položaja, nakar je šest dirkačev pred
njim končalo dirko predčasno. Razočarani Frank Williams
je s Patrickom Headom ustanovil Williams Grand Prix
Engineering. Isto sezono je Scheckter osvojil Veliko
nagrado Monaka in Kanade, hkrati pa mu je uspelo še
šestkrat priti na zmagovalni oder, kar mu je na koncu
pomagalo v skupnem seštevku končati na drugem
mestu za Nikijem Laudo in osvojiti četrto mesto med
konstruktorji za ekipo Wolf. Ekipa je ostala enaka tudi leta
1978, s tem da je Postlethwaite izdelal nov dirkalnik WR5,
ki se je pojavil za Veliko nagrado Belgije. Scheckter je
dirko v Španiji končal na četrtem mestu, dirko v Nemčiji
na drugem, vendar so kljub temu dirkalnik WR5 kmalu
zamenjali z WR6, s katerim je končal sezono s tretjim
mestom na dirki za Veliko nagrado ZDA in z drugim
mestom na dirki za Veliko nagrado Kanade. V skupnem
seštevku je pristal na sedmem mestu. Konec leta se je
Scheckter preselil k Ferrariju in Wolf je najel Jamesa
Hunta. Postlethwaite je skonstruiral WR7, sponzor je
bil Olympus. Avto ni bil preveč uspešen in kmalu ga je
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nasledil WR8. Sredi sezone se je Hunt odločil upokojiti
in Wolf ga je zamenjal s Kekejem Rosbergom. Wolf je dal
možnost tudi Bobbyju Rahalu, ki je zanj vozil dve dirki v
Ameriki. Z novim WR9 se ni spremenilo veliko in Wolf se
je odločil, da je njegove avanture s Formulo 1 konec ter
ekipo prodal Emersonu Fittipaldiju.
Poleg udejstvovanja v Formuli 1 je Wolf leta 1977 pri
Dallari naročil prototip Can-Am za dirke v Ameriki. Wolf je
za voznika angažiral Chrisa Amona, a ga je sredi sezone
zamenjal Gilles Villeneuve.
Leta 1978 je Wolf financiral konstrukcijo Dallara,
šasijo Formule 3, poznano kot WD1, s katero je Bobby
Rahal v Wolfovih barvah dirkal na evropskih dirkah F3.
Takrat je Wolf z Ronaldom Thomsonom, nekdanjim
predsednikom družbe Phillip Morris, na trg lansiral linijo
luksuznih izdelkov za moške znamke Walter Wolf Racing,
katero so promovirali z dirkami Formula 1.
Japonski podjetnik Hiranuma, ki je prevzel licenco
Walter Wolf Racing za Japonsko, je sponzoriral Formulo
2 in dirke prototipov in s številnimi zmagami v temno
modro-zlatih avtomobilih odlično promoviral to znamko
na Japonskem. Walter Wolf, lastnik moštva Formula 1,
je v sedemdesetih sodeloval s tovarno Lamborghini in
prijateljeval s takratnim tehničnim direktorjem ing. Gian
Paolom Dallaro. Tako je leta 1974 z Lamborghinijem
razvil Countach 400S s prototipnim 5-litrskim motorjem,
ki je ob 7.900 vrtljajih razvil 447 KM in dosegel 315 km/h.
Dallara je na Countach Wolf Special namestil velika
Pirellijeva kolesa P7, s širino 315 na zadnjih pogonskih
kolesih. Tako je bilo treba razširiti blatnike, da so pokrila
velika kolesa. Zadaj in spredaj so namestili spojler. Prvi
avtomobil je bil živo rdeče barve.
Leta 1976 je Wolf kupil drugi specialno zanj narejeni
Countach v kraljevsko modri barvi. Zadnji Countach
je Wolf naročil leta 1978 v temno modri barvi moštva
Formule 1 z rdečimi znaki W. Ta avto je bil razstavljen na
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Lamborghinijevem razstavnem prostoru na ženevskem
avtomobilskem salonu. Tam še brez zadnjega krila,
vendar z dirkalnimi zavorami AP s šestimi bati v zavornih
čeljustih. Zavorno moč je bilo mogoče nastavljati iz
kokpita. Tudi sklopka je bila dvojna dirkaške izvedbe.
Kasneje je bilo na vozilo nameščeno zadnje krilo, ki ga je
bilo tudi mogoče nastavljati iz kokpita. Wolfov prototip
je bil tako uspešen, da ga je tovarna leta 1980 z nekaj
spremembami začela prodajati tudi drugim kupcem
pod oznako LP 500.
Walter Wolf je v osemdesetih zopet presenetil
avtomobilske navdušence z zelo posebnim hyper
avtomobilom. Zmagovalni avto iz dirke 24 ur Le Mansa,
Porsche 935, sta brata Kremer iz bližine Kölna po
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Wolfovem naročilu priredila tudi za cestno uporabo.
Osnovno šasijo, ki je bila serijska 911, je Wolf pripeljal iz
Kanade, tako da je imel avtomobil kanadske registrske
tablice in je s tem zaobšel homologacijo. Avto je imel
popolnoma iste performanse, torej 2,8-litrski motor z
dvema turbinama, ki je razvil 730 konjskih sil in končno
hitrost preko 360 km/h. Edina razlika od tekmovalnega
modela je bila, da je bila notranjost oblečena v modro
usnje z emblemom WW na števcih, sedežih in karoseriji.
Wolf je z njim obiskal tudi rodno Slovenijo, kjer je z njim
požel veliko zanimanja.

Tekst: Matjaž Tomlje
Foto: ISC

info. izračun mesečnega obroka: 1.029,95€*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si
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Gokart

Aleksandar Bogunović – državni prvak v kartingu 2018

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

iz pravega testa
Aleksandar Bogunović, 12-letni mladenič iz Postojne, je nada slovenskega avtomobilizma. Prvak
letos nastopa na dirkah svetovnega prvenstva in niza uspeh za uspehom.

A

leksandar je s starši zapustil Slovenijo in odšel v
Mehiko. Očetova strast do motošporta ni dala
miru in je svojemu sinu kupil avto na baterije
še preden je shodil. Ta mu je na začetku služil
kot opora za vstajanje in tako je tudi shodil ob njem.
Pri svojih štirih letih je Aleks na mehiškem Avtodromu
Monterrey prvič sedel v baby kart z dvotaktnim
motorjem Comer 50 ccm in se povsem navdušil nad
kartom. Tako je pričel svojo dirkaško kariero in še isto
leto postal podprvak kategorije Kid Kart pokala Rotax
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Max challenge. Naslednje leto je osvojil večino dirk
in postal prvak pokala Rotax Max Challenge Noreste
2014 kategorije Kid Kart. Konec istega leta se je udeležil
mednarodnega pokala GPI Guadalajara 2014, velikega
prvenstva, na katerem so tekmovali dirkači iz 14 držav
vsega sveta. Navkljub pritiskom je Aleks pokazal izredno
suverenost, dominiral je na vseh treningih, osvojil pole
position in prvo mesto v finalni dirki.
V letu 2015 je vozil kategorijo Micro Max in pri komaj
sedmih letih v novi ekipi nastopil na prvi dirki v Dallasu,
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kjer se je pomeril s 24 dirkači, od katerih je bil najmanj
dve leti mlajši. Rezultati so bili fenomenalni, Aleks je
bil tako rekoč enako hiter kot tedanji mednarodni
prvak Ugo Ugochukwu in kot Diego LaRoque, aktualni
svetovni prvak v MicroMaxu. Tistega leta je Aleks dirkal še
v Dentonu (Teksas), Las Vegasu (Nevada), San Junctionu
(Colorado) in Oklahoma Cityju (Oklahoma), kjer mu je
za las ušlo prvo štartno mesto in kjer je bil hitrejši od
Italijana Enza Sciontia in z veliko smole v zadnjem krogu
končal na 4. mestu. Na »domačih« tleh v Mehiki je ne

svojim očetom in trenerjem Marijanom Grubenskim.
Letošnjo, s covidom zaznamovano tekmovalno sezono
je Aleksandar začel v razredu X30 v Italiji v ekipi Hi
Tech, ki ni bila dobro izbrana. Presedlal je v razred WSK
promotion, ki je prvenstvo najvišjega svetovnega ranga.
Njegov trener Marijan Grobenski mu je v veliko pomoč,
saj uporablaja vse znanje, ki ga je pridobil s svojim sinom
Luko Grobenskim skozi njegovo kariero. Aleksandar je
konstantno dosegal finalne dirke in se uvrščal v sredini
razpredelnice. Nadaljevanje sezone se je pričelo s

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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glede na svojo ekstremno mladost dominiral in postal
prvak Mehike v kategoriji MicroMax. Na pokalu GPI
Guadalajara 2016 je ponovno pokazal, da je iz pravega
testa in se z najhitrejšimi časi potegoval za pole position
in dosegel drugo štartno mesto ter profesionalno končal
dirko na tretjem mestu kljub velikanskim težavam z
motorjem. Po vrnitvi v Slovenijo je leta 2018 dosegel
vrhunske rezultate, kot so: državni prvak Slovenije v
kategoriji MicroMax, vice prvak pokala Sportstil in drugo
mesto na evropski dirki Bonus Cup CEE. Aleks trenira s

prvimi rezultati v X30 mini in Aleksandar je trenutno na
3. mestu v skupnem seštevku. Sezona WSK se zaključi
z WSK open cup v Adriji, in sicer z dvojno dirko, kjer je
kvalifikacije odlično končal, kar je pokazalo, da je izredno
napredoval in kazal konstantno hitrost. Naslednje leto se
bo Aleksandar potrudil odpeljati tudi državno prvenstvo,
a prioriteta je WSK.

Tekst: Matjaž Tomlje
Foto: ISC
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VN Turčije

HAMILTON
DO 7. NASLOVA
SV. PRVAKA
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Lewis Hamilton je
s sijajno zmago
na razmočenem
asfaltu v Istanbulu
prišel do sedmega
naslova svetovnega
prvaka. S tem je
izenačil rekordni
dosežek Michaela
Schumacherja, ob tem
pa rekordno število
zmag povečal na 94.
Izjemno zanimivo dirko
za Veliko nagrado
Turčije je na drugem
mestu končal Sergio
Perez, do prvih
stopničk v letošnji
sezoni pa je prav v
zadnjih metrih dirke
prišel Sebastian
Vettel.
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odšli še drugič, na stezi pa sta ostala vodilna Perez in
Hamilton. Ta je v 37. krogu prehitel Mehičana in se v
boksih do konca dirke ni ustavil. S popolnoma uničenimi
gumami je dosegel 94. zmago v karieri, ki je tokrat plod
izjemno preudarne vožnje in odlične taktike, kar se za
sedemkratnega svetovnega prvaka tudi spodobi.
Vroče je bilo na koncu v boju za drugo in tretje mesto. Z
odlično vožnjo se je Leclerc v zadnjih metrih dirke prebil
tik za Pereza in ga na kratko že prehitel. Pozno zaviranje
ob tem manevru dva ovinka pred ciljno črto pa je imelo
za posledico rahel zdrs s steze in namesto stopničk, je
dirko končal na četrtem mestu. Napako moštvenega
kolega je namreč izkoristil Sebastian Vettel in se prvič v
letošnji sezoni zavihtel na zmagovalni oder.
Kot peti je v cilj pripeljal Carlos Sainz, točke je za McLaren
z osmim mestom osvojil tudi Lando Norris. Precej manj
od pričakovanj so dosegli pri Red Bullu. Oba dirkača sta
na dirki naredila preveč napak, šesto mesto Verstappna
in sedmo Albona je veliko razčaranje za moštvo rdečih
bikov. Deveti je bil kot že rečeno Stroll, zadnjo točko pa
je osvojil Danel Ricciardo.
Lewis Hamilton je tri dirke pred koncem osvojil svoj
sedmi naslov svetovnega prvaka, šestega z Mercedesom.

S

premljali smo moker vikend v Istanbulu in že
kvalifikacije so dale slutiti, da bo dirka izjemna.
Iz prve vrsta sta štartala Lance Stroll, ki je
osvojil svoj prvi »pole position« v karieri, in Max
Verstappen. Medtem ko je mladi Kanadčan odlično
odpeljal iz štartnega mesta, je Nizozemec v Red Bullu
štartal katastrofalno. Mimo je šlo precej dirkačev, v
vodstvu sta se znašla oba Racing Pointa. Fantastično
se je iz enajstega mesta kar na četrto prebil Sebastian
Vettel. Kaotičen začetek dirke je še največ težav
povzročil Valtteriju Bottasu, ki se je ob zaviranju v prvi
ovinek zavrtel in dirko praktično začel na samem repu.
Njegov moštveni kolega Hamilton, ki je štartal kot šesti,
je hitro napredoval na tretje mesto, a ga je še hitreje
zapravil ob zdrsu s proge. Tako je spet padel nazaj na
šesto mesto. Zaradi mokre steze so imeli vsi dirkači
obilo težav z obvladovanjem svojih dirkalnikov. Na čelu
sta bila Stroll in Perez, za njima pa Vettel in Verstappen.
Idealna linija se je hitro začela sušiti in vodilni so že po
osmih krogih začeli prihajati v bokse po gume za rahel

dež. Najprej sta menjavo opravila Vettel in Hamilton, že
v naslednjem krogu pa je v bokse pripeljal vodilni Stroll.
Pri Red Bullu so Verstappna pustili na progi še nekaj
krogov in po postanku v boksih je na stezo pripeljal pred
Vettlom. A tam ni zdržal dolgo, saj se je v 18. krogu med
lovom na drugouvrščenega Pereza zavrtel, uničil gume
in moral na novo menjavo gum. Že po kvalifikacijah je
bil razočaran, nad samim razpletom dirke pa še bolj.
Vmes je v 13. krogu za virtualni varnostni avto poskrbel
Giovinazzi, katerega pokvarjen bolid je bilo potrebno
umakniti s steze.
Celotna proga se je sušila zelo počasi, vodilni Stroll pa se
je večkrat po radijski zvezi pritožil, da so njegove gume
poplnoma popustile. A moštvo ga kar nekaj časa ni
poklicalo v bokse, kar je 22-letnika očitno popolnoma
spravilo iz tira. Po postanku v 36. krogu je bilo njegovo
dirkanje na popolnoma drugačnem nivoju in na koncu
je turško preizkušnjo končal le na devetem mestu.
Drugi postanki v boksih so odločilno vplivali na končni
razplet dirke. Vsi vodilni dirkači so na menjavo gum

BOTTAS se je med dirko večkrat zavrtel.

Verstappen se je med
lovom na Pereza zavrtel,
uničil gume in moral
na novo menjavo gum.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

hamilton je osvojil že sedmi naslov prvaka.

Rezultati VN Turčije:
1.

Lewis Hamilton
Mercedes

4.

Charles Leclerc
Ferrari

7.

Alexander Albon
Red Bull Racing

2.

Sergio Perez
Racing Point

5.

Carlos Sainz
McLaren

8.

Lando Norris
McLaren

3.

Sebastian Vettel
Ferrari

6.

Max Verstappen
Red Bull Racing

9.

Lance Stroll
Racing Point
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Dirko za Veliko nagrado Bahrajna je zaznamovala grozljiva nesreča Romaina Grosjeana, ki je po
zaslugi varnostnega sistema halo ušel smrti, medtem ko si bomo naslednji dirkaški vikend na
istem prizorišču zapomnili po blamaži Mercedesa in prvi zmagi Sergia Pereza.

VN Bahrajna in Sakhirja

PONOVNO ROJSTVO
GROSJEANA,
ZMAGA PEREZA IN
Rezultati VN Sakhirja:
1.

Sergio Perez
Racing Point

4.

Carlos Sainz
McLaren

7.

Daniil Kvyat
AlphaTauri

2.

Esteban Ocon
Renault

5.

Daniel Ricciardo
Renault

8.

Valtteri Bottas
Mercedes

3.

Lance Stroll
Racing Point

6.

Alexander Albon
Red Bull Racing

9.

George Russell
Mercedes

SMOLA RUSSLLA
Rezultati VN Bahrajna:
1.

Lewis Hamilton
Mercedes

4.

Lando Norris
McLaren

7.

Daniel Ricciardo
Renault

2.

Max Verstappen
Red Bull Racing

5.

Carlos Sainz
McLaren

8.

Valtteri Bottas
Mercedes

3.

Alexander Albon
Red Bull Racing

6.

Pierre Gasly
AlphaTauri

9.

Esteban Ocon
Renault
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Kljub brutalnemu trku je
Grosjean ostal priseben
in sam uspel splezati iz
gorečega dirkalnika.

Ob pospeševanju iz tretjega ovinka je Romain Grosjean
nenadoma zapeljal v Daniila Kvjata, dotaknila sta se in
dirkalnik Haasa je katapultiralo v zaščitno ograjo. Bolid
je prelomilo na pol, sistem halo pa je ograjo razprl in
tako preprečil tragično usodo Francoza. Le nekaj ovinkov
po ponovnem štartu pa je prišlo do nove nesreče. Spet
je bil vpleten Daniil Kvjat, ki je nasadil Lancea Strolla.
Dirkalnik Racing Pointa je obrnilo na glavo in vodstvo
dirke je na stezo poklicalo varnostni avto.

etnajsta dirka sezone se je začela razmeroma
mirno. Hamilton ni dovolil presenečenja in je
ubranil vodilno pozicijo, medtem ko je Bottas iz
štartnega mesta speljal slabše in pred njim se je
znašlo kar nekaj dirkačev. A vsem je zastal dih, ko sta se
ob pospeševanju iz tretjega ovinka zapletla dirkača Haasa
in AlphaTaurija. Romain Grosjean je nenadoma zapeljal
v Daniila Kvjata, dotaknila sta se in dirkalnik Haasa je
katapultiralo v zaščitno ograjo. Trk je bil brutalen. Bolid je
prelomilo na pol, sistem halo pa je ograjo razprl in tako
preprečil tragično usodo Francoza, ki je ostal priseben in
sam uspel splezati iz gorečega in popolnoma uničenega
dirkalnika. Odnesel jo je le z manjšimi opeklinami dlani
in gležnja, saj je v silovitem trčenju ostal brez dirkaškega
čevlja.
Dirka je bila seveda prekinjena, treba je bilo popraviti
ograjo in počistiti razdejanje. Prekinitev je trajala skoraj
uro in pol, dirka se je ponovno začela s stoječim štartom.
Hamilton je spet ostal v vodstvu, sledila sta mu Verstappen
in Perez. A boginja razburljivosti je tri kroge pred koncem
znova začinila dirko. Eksplozija motorja v zadku Perezovega
Racing Pointa je na stezo ponovno pripeljala varnostni
avto, ki je tam ostal do konca dirke. Nesrečni Mehičan,
ki je odpeljal odlično dirko, je tako ostal brez stopničk. A
sreča se mu je nasmehnila že naslednjo nedeljo, ko je na
istem prizorišču potekala VN Sakhirja. Ob slabi predstavi
Mercedesov je namreč dirko senzacionalno dobil Sergio,
ki še vedno nima sedeža za prihodnjo sezono.
Predzadnja dirka sezone se je že začela razburljivo. George
Russell, dirkač Williamsa, ki je pri Mercedesu zamenjal s
koronavirusom okuženega Lewisa Hamiltona, je že v prvem
ovinku prehitel Valtterija Bottasa, za njima pa se je odvijal
pravi boj med Verstappnom, Perezom in Leclercom. Prav
slednji je zelo očitno pretiraval in v četrtem ovinku trčil
v nič hudega slutečega Pereza, ki ga je zavrtelo, sam pa
je končal v ogradi. Druga nedolžna žrtev nespametnega
manevra Monačana je postal tudi Max Verstappen, saj se
je pri izogibanju obeh dirkalnikov še sam znašel v ogradi.
Nadaljevanje dirke je bilo precej mirno. George Russell
je popolnoma zasenčil Valtterija Bottasa in bil na pragu
velike zmage, a prišlo je do nesreče Jacka Aitkena, ki je
pri Williamsu zamenjal prav Russella. Na stezi so ostali deli
dirkalnika in vodstvo dirke se je odločilo za varnostni avto.
Pri Mercedesu so oba dirkača poklicali na menjavo gum,
a več kot očitno na dvojni postanek niso bili pripravljeni.
Russellu so nataknili Bottasove sprednje pnevmatike,
zaradi česar je mladi Britanec moral še enkrat v bokse,
vendar se je kljub temu pognal v lov na zmago. A sreča
tokrat res ni bila na njegovi strani, saj je devet krogov pred
koncem nesrečnik moral še četrtič v bokse zaradi predrte
pnevmatike. Nadaljeval je na 15. mestu in se na koncu
prebil do svojih prvih točk v karieri.
Perez je medtem vodstvo obdržal do konca in na svoji 190.
dirki dočakal prvo zmago. Do uspeha kariere je z drugim
mestom prišel Esteban Ocon, izjemen ekipni uspeh
Racing Pointa pa je s tretjim mestom dopolnil Lance Stroll.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC
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VN Abu Dabija

ZAKLJUČEK
SEZONE
VERSTAPPNU
Max Verstappen (Red Bull) je zmagovalec zadnje dirke letošnje sezone. Preizkušnjo v Abu Dabiju je
dobil pred obema dirkačema Mercedesa. Po vrnitvi zaradi okužbe s koronavirusom svetovni prvak
Lewis Hamilton ni bil kos Valtteriju Bottasu in je dirko končal za njim na tretjem mestu.

Kljub odlični celoletni
predstavi, Maxu ni uspelo
osvojiti drugega mesta
med dirkači, katerega je
odnesel Bottas z
11 točkami prednosti.

L

etošnja izvedba dirke, ki se je začela podnevi
in končala ponoči, ni prinesla zanimivega
dogajanja na stezi. Lahko bi rekli, da smo gledali
najbolj dolgočasno dirko letošnje sezone. Max
Verstappen je imel skozi celotno dirko vse pod kontrolo,
v vodstvu je bil vseh 55 krogov. Mercedesa tokrat
enostavno nista bila dovolj hitra, da bi se resno borila
s 23-letnim dirkačem Red Bulla, ki je že z osvojitvijo
najboljšega štartnega položaja na kvalifikacijah postavil
temelje za zmago.
Po tem, ko na štartu Mercedesa nista uspela ogroziti
Verstappna, sta priložnost dobila še enkrat. V osmem
krogu je s pokvarjenim dirkalnikom na progi obtičal
Sergio Perez in v vodstvu dirke so se odločili za virtualni
varnostni avto, nekaj krogov kasneje pa je na stezo
pripeljal tudi pravi varnostni avto. Večina dirkačev je
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ta čas izkoristila za edini postanek v boksih. Dirka se je
s ponovnim štartom nadaljevala v 14. krogu, a vrstni
red se ni spremenil. Verstappen je spet pobegnil in
dirko zaključil s prednostjo 15. sekund pred Valtterijem
Bottasom. Lewis Hamilton je zaostal še slabe tri sekunde
več. V zadnjih krogih se mu je povsem približal drugi
dirkač Red Bulla Alexander Albon in poskrbel za rahel
dvig utripa srca. A za resen napad na Britanca mu je
zmanjkalo krogov. Četrto mesto je zagotovo soliden
rezultat za Tajca, vprašanje pa je, če je prepričal vodilne
pri Red Bullu, da mu omogočijo še eno sezono v moštvu
rdečih bikov. Njegov najresnejši konkurent je Mehičan
Sergio Perez, zmagovalec prejšnje dirke v Bahrajnu.
Odlična dirka je uspela moštvu McLarna, ki si je s
petim mestom Landa Norrisa in šestim Carlosa Sainza
zagotovilo tretje mesto med konstruktorji. Dirka v Yas
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Marini je pravzaprav prikazala sliko celotne sezone med
moštvi, saj so bili na prvih šestih mestih dirkači vodilnih
treh ekip, Mercedesa, Red Bulla in McLarna.
S sedmim mestom se od Renaulta poslavlja Daniel
Ricciardo, ki bo prav v McLarnu zamenjal Carlosa Sainza.
Ta si verjetno najbolj želi, da si konjenica iz Maranella v
zimskem premoru opomore. Do točk so na zaključni dirki
sezone prišli še Gasly z osmim mestom, Ocon z devetim
in Lance Stroll z desetim mestom.
Če se je spomladi izvedba letošnje sezone v takem
obsegu zdela praktično nemogoča, smo ob zaključku
70. izvedbe svetovnega prvenstva Formule 1 lahko

zadovoljni, da smo spremljali večinoma zanimive dirke
in neizprosne boje. Morda bo Red Bull formo iz Abu
Dabija prenesel tudi v sezono 2021, težko pa je verjeti,
da si še eno tako katastrofalno sezono uspe privoščiti
moštvo rdečih. Letošnje prvenstvo so zaključili na zares
skromnem šestem mestu in v Maranellu se obetajo
velike spremembe. Vsi zagotovo že sedaj nestrpno
pričakujemo začetek sezone 2021. Upamo, da bo šlo vse
po načrtih in se bo sezona začela 21. marca v Melbournu.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

OGLAS
sony
foto
torba

Kompakten fotoaparat polnega formata

Sony predstavlja najmanjši in najlažji fotoaparat polnega formata na svetu*,
, ki združuje tehnologijo
in slog in katerega lahko povsod vzamete s seboj. Sonyjeva priznana funkcija Eye AF v realnem času zagotavlja
zanesljivo samodejno ostrenje s prepoznavanjem oči v realnem času za ljudi in živali, omogoča natančnejše
ostrenje in neprekinjeno sledenje premikajočim se objektom. Zahvaljujoč 24MP in 4K video posnetkom lahko
posnamete vsebino profesionalne kakovosti, ki bo vašo ustvarjalnost dvignila na novo raven.

SONY PREDSTAVLJA

BEST PHOTO
INNOVATION

Rezultati VN Abu Dabija:
1.

Max Verstappen
Red Bull Racing

4.

Alexander Albon
Red Bull Racing

7.

Daniel Ricciardo
Renault

2.

Valtteri Bottas
Mercedes

5.

Lando Norris
McLaren

8.

Pierre Gasly
AlphaTauri

3.

Lewis Hamilton
Mercedes

6.

Carlos Sainz
McLaren

9.

Esteban Ocon
Renault

Odkrijte več na www.sony.si

Sony Real-time
Tracking technology

*Med digitalnimi fotoaparati polnega formata z zamenljivim objektivom in mehanizmom za optično stabilizacijo slike na fotoaparatu. Sporočilo za javnost septembra 2020. Sonyjeve raziskave.

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

Sebastien Ogier (Toyota) je zmagovalec
zadnje letošnje preizkušnje svetovnega
prvenstva v rallyju. Z zmago je prišel
do svojega sedmega naslova prvaka, in
to že s tretjim različnim proizvajalcem
(Volkswagen, Ford, Toyota), kar je doslej
uspelo le legendarnemu Fincu Juhi
Kankkunenu.
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A

pot do zmage in naslova je bila izjemno
težka in zahtevna. Zadnji letošnji rally je
večinoma potekal na slovitem dirkališču
v Monzi. Tam so pripravili pet različnih
hitrostnih preizkušenj, ki so potekale na sami stezi, ki jo
seveda poznamo iz dirk Formule 1. Trasa je večkrat zavila
tudi na oval, najtežje pa so bile obvladljive pomožne
makadamske ceste znotraj dirkališča in travnati predeli,
ki so se zaradi dežja spremenili v pravo blatno avanturo.
A vse to še ni bilo dovolj. Sobotni del je vključeval tudi
šest hitrostnih preizkušenj v hribih nad Bergamom in
v bližini jezera Como. Tam se je tudi odločilo letošnje
svetovno prvenstvo. Sneg je dodobra začinil že tako
zahtevno preizkušnjo. Na enajsti hitrostni preizkušnji je
tako na zasneženem cestišču odneslo s proge vodilnega
v prvenstvu Elfyna Evansa. Valižan je do tedaj držal tretje
mesto, kar bi mu prineslo prvi naslov svetovnega prvaka,
a ena sama napaka je bila dovolj, da je rally končal pod
cesto. Sicer so bili v boju za naslov poleg Evansa še
njegovi moštveni sotekmovalci Sebastien Ogier, Thierry
Neuville in Ott Tänak.
Prvi je iz boja izpadel Belgijec v moštvu Hyundaija,
Thierry Neuville, ki je že v petek tako poškodoval svoj
dirkalnik, da ni več mogel nadaljevati. Sicer sta prvi del
rallyja zaznamovala Dani Sordo in Esapekka Lappi, ki
ju je po petkovem delu ločila le ena sekunda. Razlike
so bile izjemno majhne, med vodilnim Sordom in
šestouvrščenim Rovanpero je bilo vsega 14 sekund.
A sobotni del je karte premešal. V dopoldanskem delu
je vodstvo prevzel Sebastien Ogier in ga obdržal do

konca. Spet se je pokazalo, da ko so razmere kaotične,
je 36-letni Francoz najboljši. Dan je zaključil s slabimi
dvajsetimi sekundami prednosti. Z odstopom Evansa
je moral tri nedeljske preizkušnje le rutinirano zaključiti.
To mu je uspelo, na koncu je zmagal s prednostjo 13,9
sekunde pred Tänakom, tretji je bil Sordo. Odlično četrto
mesto je s Ford Fiesto WRC osvojil Esapekka Lappi, ki se
po njegovih besedah očitno poslavlja od ekipe.
Sebastien Ogier je tako prišel do 49. zmage in 7. naslova
svetovnega prvaka. Pred njim je le veliki Sebastien Loeb z
devetimi naslovi prvaka. Letošnji naslov med proizvajalci
je osvojil Hyundai z vsega petimi točkami prednosti pred
Toyoto. Ford, ki je že med sezono nehal razvijati dirkalnik,
je na tretjem mestu zaostal 112 točk.
Zastor nad sezono 2020 v WRC je padel. Kljub precej
okrnjeni sezoni zaradi epidemije Covid-19, smo
spremljali najbolj zanimivo in izenačeno sezono v
zadnjih letih. Premor do nove sezone ne bo dolg in že
čez dober mesec dni se bodo najboljši dirkači v WRC
srečali v Monte Carlu.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC

Letošnji naslov med proizvajalci
je osvojil Hyundai z vsega petimi
točkami prednosti pred Toyoto.
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Avtokleparstvo

Avtoličarstvo

Imamo znanje tudi
za najzahtevnejša
avtokleparska popravila.

Uporabljamo najnovejšo
tehnologijo in spoštujemo
okoljske standarde.

Toča

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

Cenitev škod
Nudimo pomoč in vodenje skozi
postopek uveljavljanja
odškodninskega zahtevka.

Vse na enem mestu v primeru
poškodb in okvar vašega vozila.
Avtokleparske in avtoličarske storitve v Ljubljani.
BERGANT avtoličarstvo in avtokleparstvo d.o.o.
Vrhovci, Cesta XVII 7, 1000 Ljubljana
E-naslov: servis@avto-bergant.si, Telefon: 01 256 10 24, Gsm: 041 684 042
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MotoGP

VN Evrope, Valencie in Portugalske

PO LORENZU,
MIR UGNAL
MARQUEZA
Aktualni svetovni prvak v razredu
motoGP Marc Marquez je brez boja
predal prestol 23-letnemu Špancu
Joanu Miru iz Palme de Mallorce,
mladeniču, ki je do naslova prišel
z eno samo osvojeno dirko. Miru je
na koncu naslov prinesla izjemna
konstantnost, saj je izmed vseh
dirkačev zbral največ stopničk,
in sicer sedem, ter s tem prekinil
20-letno čakanje na naslov prvaka
pri Suzukiju. Morda ni naključje,
da je še en Španec leta 2015 ugnal
Marqueza, rojen prav v istem mestu
kot Mir, in to je Lorenzo. Se mar
čudežni dečki rojevajo v istem kraju?
206 Avto+šport
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Š

e preden se je Joanovo ime zapisalo kot novi
svetovni prvak, se je dirkaški konec vikenda za
VN Evrope v Valencii za moštvo Suzuki zgodil še
en čudež, ko sta slavila Joan Mir s prvo zmago
in njegov moštveni kolega Alex Rins na drugem mestu.
Na zmagovalnem odru se jima je pridružil Pol Espargaro.
Mir je slabih 10 krogov pred koncem dirke uspel
prehiteti Rinsa in prevzeti vodstvo, ki ga ni več izpustil
iz rok. Največji osmoljenec v Valencii je bil nedvomno
francoski dirkač Quartararo, ki je zaključil zunaj steze in si
zapravil priložnost osvojiti naslov prvaka, saj je v skupni
razvrstitvi svetovnega prvenstva na drugem mestu
za vodilnim Mirom zaostal za 37 točk. Leto, ki ga bo
zagotovo skušal čim prej pozabiti, se piše leto Valentinu
Rossiju, najbolj izkušenemu dirkaču razreda motoGP, ki
se je po izpuščenih dveh dirkah zaradi pozitivnih testov
na okužbo z novim koronavirusom, priključil dirkaškim
kolegom na preizkušnji za VN Evrope v Valencii, ki
se ni odvila po pričakovanjih legendarnega Italijana.
Valentino Rossi je izpustil petkove proste treninge in na
stezo dirkališča Ricarda Torma zapeljal šele v soboto, ko
je nastopil na obeh prostih treningih in kvalifikacijah. V
počasnejši kvalifikacijski skupini je zasedel osmo mesto,
zato si nihče ni obetal presežka na sami dirki, ki se je
zanj končala po vsega štirih krogih, in to zaradi težav z
elektroniko, kakršne po Italijanovih besedah pri Yamahi

v zadnjem desetletju ne pomnijo. Je imel pa dirkaški
doktor nekoliko več sreče na VN Valencie, ko mu je
uspelo prečkati ciljno črto in dirko odpeljati od začetka
do konca, zasesti dvanajsto mesto, česar se je Italijan zelo
razveselil, saj na zadnjih šestih dirkah ni dosegel niti točke.
Sicer je na dirki, dolgi 27 krogov, slavil Franco Morbidelli,
ki je ubranil prvo mesto iz kvalifikacij, največja nagrada
pa je šla v roke Špancu Joanu Miru, ki je sicer zasedel
sedmo mesto, a dovolj, da je osvojil naslov svetovnega
prvaka. Mirna in premišljena vožnja se je Miru na koncu
obrestovala in ga popeljala na sam vrh v točkovanju ter
ga nagradila z naslovom svetovnega prvaka. »Za to sem
se boril vse življenje, celotno kariero. In da mi je končno
uspelo.… Ne morem se smejati, ne morem se jokati,
to je mešanica čustev«, so besede, ki so deževale iz ust
novopečenega prvaka. Drugo mesto na dirki si je privozil
Jack Miller, zadnjo stopničko na zmagovalnem odru pa
je zasedel Pol Espargaro.
Zadnje letošnje dejanje se je odvijalo v portugalskem
Portimau, kjer so se dirkači prvič pomerili na novi stezi,
ki po besedah Valentina Rossija spominja na vlakec
smrti. V kraljevem razredu motoGP je od starta do cilja
prepričljivo vodil Portugalec Miguel Oliveira, domačin, ki
je prišel do druge zmage v karieri razreda motoGP. Drugo
mesto je osvojil Avstralec Jack Miller, tretje pa Italijan
Franco Morbidelli. Novopečeni prvak, Španec Joan Mir, je
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dirko zaradi tehničnih težav predčasno končal. V slabem
spominu bo dirka na novem terenu ostala Yamahinim
dirkačem, ki so vsi po vrsti beležili slabe rezultate, in
sicer 11. Maverick Viñales, 12. Valentino Rossi z zadnjim
nastopom za tovarniško ekipo in 14. Fabio Quartararo.
Morda bo drugo leto Yamaha doživela preobrazbo
z novim testnim dirkačem Calom Cruchlowom, ki je
povedal, da je vlogo sprejel, ker bi to delo zelo rad
opravljal in ne zato, ker ni dobil boljše ponudbe. Povsem

drugačno pot bo ubral Dovizioso, ki prihodnje leto
prav tako ostaja brez sedeža, saj mu pri moštvu Ducati
niso ponudili možnosti podaljšanja pogodbe. A po
namigovanjih, da bo prevzel vlogo testnega dirkača,
sporoča, da si bo raje vzel leto dirkaškega premora.
Premor vse do spomladi pa čaka tudi vse nas.

Tekst: Jana Mihor
Foto: ISC
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- tehnologija najnovejše generacije nemškega proizvajalca Christ
- 6 krtač iz mehkega tekstila
- Jet Stream predpranje s 40 visokotlačnimi šobami
- trojno sušenje
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IN SLAVNE OSEBNOSTI
Niki Lauda, avstrijska legenda,
pokojni šampion Formule 1, je
v svoji dramatični karieri nanizal
24 zmag.

Ross Brawn, bivši tehnični
direktor Ferrarija in arhitekt
Ferrarijevega uspeha, lastnik
Brawn GP, kariero nadaljuje kot
tehnični direktor F1.

Michael Doohan, eden najbolj
znanih in najboljših motociklistov
vseh časov. Petkratni svetovni
prvak v seriji 500 ccm, za katerega
mnogi menijo, da je najbolj
prepoznavna športna osebnost, ki
prihaja iz Italije. Po hudi nesreči
leta 1992 je »Miko« leta 1994
osvojil svoj prvi MotoGP naslov. V
najbolj uspešnem letu, 1997, je na
15 tekmah slavil dvanajstkrat in bil
trikrat na drugem mestu.

Philip Zepter, največji poslovnež iz bivše Jugoslavije, je
svoj uspeh dosegel na globalnih trgih. Je velik sponzor
športa. Podpiral je veliko avtomobilskih športnikov in F1.

Solastnik McLarna Mansour Ojjeh in Matjaž Tomlje pregledujeta
našo revijo na avtomobilskem salonu v Frankfurtu.

Roger Penske, lastnik moštva
Penske Racing, ki je nastopalo
tudi v Formuli 1, danes pa v
ameriških serijah. Poleg tega je
ugleden poslovnež v avtomobilski
branži v ZDA.

Stephan Winkelmann je bil od leta 2005 naprej predsednik Lamborghinija,
kasneje je odšel v Buggati, danes pa vodi obe podjetji.
Novi titan avtomobilskega sveta Olla Källenius – vodja Mercedes-Benza

ljudje

Matjaž Tomlje in Mate Rimac

Svetovno znani oblikovalec avtomobilov Giorgetto
Giugiaro, Matjaž Tomlje in CEO Italdesigna Jörg Astalosch

Kimi Räikkönen in Ava Tomlje
Pierre Gasly in Matjaž Tomlje
Matjaž Tomlje in dedič
koncerna Fiat Lapo Elkann

Valtteri Bottas in Matjaž Tomlje

CEO Pirellija Marco Tronchetti
in Matjaž Tomlje

Ava Tomlje in Fernando Alonso

John Kraljević direktor McLaren Geneva

Kronski princ Abu Dabija Sheikh Mohammed bin
Zayed Al Nahyan in Matjaž Tomlje
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Bivši dirkač Formule 1 Gerhard Berger je
v 14-letni karieri zamenjal veliko moštev:
ATS, Arrows, Benetton, McLaren, še najdlje,
6 sezon (čeprav s presledkom treh let),
pa je vozil za Ferrari. S Ferrarijem je tudi
osvojil svoji najboljši uvrstitvi v karieri, dve
tretji mesti v svetovnem prvenstvu Formule
1 v sezonah 1988 in 1994 ter pet od
svojih desetih zmag, dve je osvojil še z
Benettonom, tri pa z McLarnom.

Angleškega dirkača Jensona Buttona
ni potrebno posebej predstavljati.
Najprej je vozil za ekipe Williams,
Benetton in Renault, nato je leta 2006
presedlal k Hondi, ki jo je leta 2009
odkupil Ross Brawn, takrat pa je
Jenson tudi osvojil prvenstvo, tokrat z
Mercedesovim motorjem. V svoji karieri
je že tridesetkrat stal na stopničkah.
Trenutno je komentator v Formuli 1.
Leteči Škot David Coulthard, dolgoletni
voznik McLaren Mercedesa, je kariero
zaključil pri Red Bullu. Svojo kariero v
Formuli 1 je končal leta 2008, v karieri
pa je nanizal 13 zmag v nejprestižnejšem
avtomobilskem športu.

Bivšega dirkača iz Formule
1 Jeana Alesija, ki je
postal slaven za volanom
Ferrarijevega
dirkalnika
Formula 1, smo srečali na
frankfurtskem avtomobilskem
salonu, kjer je z navdušenjem prelistal našo
revijo. Po dirkanju v seriji DTM je nastopal v
seriji Speedcar v zalivskih državah, sedaj pa
spremlja svojega sina na dirkah F2.

Johnny Herbert, bivši voznik formule 1, se ponaša s
štirimi zmagami v tem športu in legendarni avstrijski
komentator dirk Formule 1 Heinz Prueller.

David Richards, bivši predsednik Aston
Martina in glavni mož v Prodriveu, je tudi
nekdanji šef moštev BAR in Benneton v
prvenstvu Formula 1. Njegovo podjetje
Prodrive izdeluje bolide za različna
avtomobilska podjetja.
Emerson Fittipaldi je brazilski dirkač, ki je
v svoji uspešni karieri osvojil tudi naslov
prvaka v prvenstvu Formula 1, dvakrat
pa je stal na vrhu stopničk v prestižnem
tekmovanju Indianapolis 500. V Formuli 1 je
vozil za moštva Lotus, McLaren in Fittipaldi.

Bernie Ecclestone, mož, ki ga ni treba posebej predstavljati. Bivši predsednik uprave
Formula 1 in najvplivnejši mož najhitrejšega športa. 90-letni poslovnež je tudi sam
poskusil z dirkami v Formuli 3, potem je kupil tim Brabham, kasneje pa je prevzel
menedžerstvo nad največjim športnim cirkusom na svetu.

Ferdinad Piëch je bil ena od največjih osebnosti v svetu avtomobilizma. Avtomobilski
poslovnež in avtomobilski inženir je bil predsednik nadzornega sveta skupine Volkswagen
(Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini). Preko družine Porsche
Piëch je kontroliral največje distribucijsko podjetje za prodajo avtomobilov v Evropi
Porsche Holding, kamor spada tudi slovensko podjetje Porsche Slovenija.
Belgijski dirkač Jackie Ickx je v svoji karieri
25-krat stal na stopničkah dirk Formule 1
in zabeležil šest zmag na dirkah 24 ur Le
Mansa. Sedaj si kruh služi kot svetovalec
koncerna Volkswagen in je pomemben član
monaškega avtomobilskega kluba.
Sir John Young Stewart, vsem bolje poznan
kot Jackie Stewart, oziroma po vzdevku
»leteči Škot«, je trikratni svetovni prvak v
Formuli 1. Prejemnik neštetih nagrad in
priznanj je Sir Jackie svojo dirkaško pot
začel leta 1964 v Formuli 3. Leta 1966 je
zaradi tehničnih težav kot vodilni odstopil na
dirki Indy 500 in leta 1969 osvojil svoj prvi
naslov prvaka Formule 1.

Giancarlo Fisichella, italijanski pilot,
je bil dolgoletni voznik v Formuli 1.
Keke Rosberg, bivši finski voznik
Formule 1 in prvak tega športa leta
1982 z ekipo Williams.

Ava Tomlje in Nico Rosberg

Boris Popovič, najboljši bivši slovenski voznik relija, je po duši
zmagovalec. Zmagoval je kot vrhunski športnik avtomobilist, ko
je bil državni prvak, 3. na reliju San Remo in 6. v Monte Carlu.

Svetovni
prvak
prvenstva Formula
1 iz leta 1997
Jacques Villeneuve
je
stari
maček
avtomobilskega
športa. Leta 2007
se je prvič preizkusil
tudi na dirki 24 ur Le
Mansa, leto kasneje
pa je že slavil na tej
dirki z doseženim 2.
mestom.

Gian Paolo Dallara je ponosni lastnik podjetja Dallara Automobili. Podjetje,
ustanovljeno leta 1972 v Italiji, je začelo izdelovati šasije dirkalnikov in od
leta 1993 prevladuje na več tekmovanjih, med katerimi sta najbolj znana
Formula 3 in Indy Racing League. Leta 1993 so se prebili tudi v Formulo 1,
kasneje pa izdelali še šasijo za Audi, ki je postal eden najbolj dominantnih
avtomobilov na dirkah 24 ur Le Mansa.
Italijanski avtomobilistični
dirkač Nicola Larini je
nastopil na 75 dirkah
Formule 1, največji uspeh
pa je bilo drugo mesto s
Ferrarijem na VN San Marina
leta 1994. Večje uspehe je
dosegal v prvenstvih turnih
avtomobilov, kot sta DTM in
WTCC.
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Gordon Murray, južnoafriški inženir, je imel v
sedemdesetih velik vpliv v svetu Formule 1,
ko je z ekipo Brabham in Nelsonom Piquetom
osvojil dve lovoriki. Letos je skonstruiral tudi
prestižni superšportnik T50.

Antonin Charouz, bivši češki avtomobilski
prvak, je danes vodja moštva Charouz, ki je
v Le Mansu vozil Lola-Aston Martin, danes pa
nastopajo v razredu F2.

Oliver Beretta, bivši voznik
Formule 1, sedaj tovarniški
voznik Corvette v seriji GT,
leta 1995 tovariš v moštvu z
Matjažem Tomlje v Le Mansu.

A+ SERVIS
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Polnjenje
klimatskega
sistema

Revija Avto+Šport letos beležih okroglih 30 let, pa
čeprav se zdi, da se je le včeraj pisalo leto 1990, ki je
slovenskemu občinstvu prineslo prvo avtomobilistično
revijo v njihovem jeziku. Publikacija, ki je pri nas orala
ledino, je po petih letih izhajanja prešla v roke mojega
očeta Matjaža Tomljeta, ki jo je s svojim občutkom za
estetiko preoblikoval v smislu minimalističnega dizajna
in visoke kakovosti tiska. Tekom let se je oblikovalski
jezik revije sicer večkrat prevetril in osvežil, a je koncept
vedno ostal zvest filozofiji ustvarjanja izdelka na nivoju,
ki paše v prav vsako domačo knjižnico. Ko sem se leta
2010 pridružila uredniški ekipi, sem v skladu s trenutnimi
trendi vodila širjenje Avto+Športa na digitalne medije,
s čimer je priljubljeni mesečnik zaživel tudi na spletu.
In ko se z dobo digitalizacije v družbi soočamo s krizo
tiskanih medijev, kot tudi s trenutno neugodno tržno
situacijo zaradi epidemije koronavirusa, se s ponosom
ozrem na naše dosežke in rečem: »Naj živi Avto+Šport
in naj se zgodba o strasti do najbolj hitrih, zmogljivih

in poželjivih vozil in plovil nadaljuje še naslednjih 30
let.« Našim zvestim bralcem ob tem obljubljamo, da
bomo še naprej brez težko razumljivega žargona in
marketinškega krivljenja resnice predstavljali ključne
novice iz sfere avtomobilizma, motociklizma, navtike
in motošporta. Zavezujemo se, da bomo nadaljevali
z obiskovanjem najpomembnejših prireditev na
avtomobilskem koledarju in s testiranjem slovenskih
prodajnih asov kot tudi najbolj ekskluzivnih in pionirskih
superavtov, ki jih je svet kdajkoli uzrl. Največjo motivacijo
nam namreč predstavlja dejstvo, da se še vedno veselite
prebiranja naše revije, za kar upamo in verjamemo, da
vam predstavlja oddih od stresnega vsakdana in da vas
vsaj za trenutek ponese v svet lepote in hitrosti.

Ava Tomlje

