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Ne želim še jaz nalivati olja na ogenj na splošno slabo stanje
duha pri nas s teorijo zarote. Vendar govor Gadafija iz leta 2009
v Združenih narodih, ko je napovedal epidemijo virusa, ki ga bo
lansirala farmacevtska industrija v povezavi s tajnimi službami,
govori o dejstvu, da lahko govorimo o biološki vojni. Covid je svet
spravil na kolena. Vendar brez potrebe. Virus covid sploh ni tako
nevaren, kot so ga svetovni mediji razglasili. Svetovni mediji pa
so v glavnem v rokah nekaj prebogatih posameznikov, katerih
interes je biološka vojna in s tem povezan njihov zaslužek. Najbogatejši so v pandemiji postali še bogatejši. Lastniki največjih elektronskih platform za komuniciranje so vložili velike stotine milijonov v farmacevtska podjetja in nadejajo se visokih dobičkov. Na
svetu smo imeli velike epidemije in pretekla leta skoraj vsako leto
od ebole do zike. Največ ljudi je v 14. stoletju ugonobila kuga, za
katero je umrla tretjina evropskega prebivalstva. To je tako, kot da
bi danes umrli dve milijardi ljudi. Španska gripa je v prvi svetovni
vojni ugonobila od 50 do 100 milijonov ljudi več kot vojna. Zakaj
covid ni tako nevaren, kot se piše? Normalno na svetu umre od
0,8 do 1 % prebivalcev. V Sloveniji letno umre okrog 21.000 ljudi.
Lansko leto 24.000. Od tega umre zaradi raka približno 6.000 ljudi,
ki je veliko bolj nevaren kot covid. Lani jih je umrlo zagotovo več,
ker je bilo zdravljenje raka zaradi covida delno onemogočeno.
Zaradi covida je uradno umrlo 2.700 ljudi. Vendar to ne drži, ker
večina teh bolnikov ni umrla zaradi covida, temveč od bolezni
srca in ožilja ter sladkorne bolezni. Covid je k temu samo pripomogel. Svetovna zdravstvena organizacija je odsvetovala obdukcije
in zato dokazov ni. Okuženi zdravi ljudje ne umrejo. Primer para
devetdesetletnikov iz doma v Ljubljani, ki sta prebolela covid, to
jasno dokazuje. Vsi, ki imajo visok imunski obrambni sistem, covid
brez velikih težav prebolijo. Če pogledamo veliko raziskavo za
covid na univerzi Stanford, ki slovi kot svetovna avtoriteta za raziskovanje epidemij, vidimo ugotovitev, da so ukrepi zaklepanja in
nošenja mask popolnoma brez pomena in da ti ukrepi ne vplivajo
na širjenje covida. V raziskavi so tudi objavili, da je lansko leto v
Ameriki umrlo 15.000 ljudi manj kot leta 2019. Covid je po številu
smrti 15. po vrsti. Ugotovili so še, da so diagnostični testi lažno
pozitivni, in sicer kar do 90 %. Če primerjamo države, ki se niso
držale ukrepov Zdravstvene organizacije, bi izpostavil Švedsko in
Belorusijo. Švedska ima na milijon prebivalcev 1.200 umrlih in Belorusija 170, Slovenija pa 1.600 kljub zaprtju in ukrepom.
V vsaki katastrofi je tudi nekaj dobrega. Sedaj smo spoznali, kako
smo ranljivi, in to nam je dalo misliti. Upajmo, da vemo, da imamo
samo en svet in da smo vsi samo ljudje, da moramo biti solidarni
in si pomagati ter zemljo in vso naravo čuvati. Zavedamo se, da
moramo tudi v avtomobilizmu na novo pot, na pot avtomobilov
brez ogljičnega odtisa. Dosti dela je pred nami in zmogli bomo!

Matjaž Tomlje

Zmogli bomo!
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Naročniška služba:
jan@avto-sport.net
Letna naročnina (10 izvodov) znaša 29 EUR.
Postopek naročanja: z nakazilom naročnine na:
Fleetman d.o.o., Kadilnikova 1, 1000 Ljubljana,
IBAN: SI56 6100 0001 5999 818
Po plačilu prejmete račun po elektronski pošti.
Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost
(ur.l. RS št. 89/98) sodi mesečnik med proizvode,
za katere se obračunava DDV po stopnji 5 %.
Za vse prispevke veljajo avtorske pravice in so
zaščiteni. Nenaročenih rokopisov ne vračamo.
Vse pravice so pridržane. Ponatis celote ali
posameznih delov je dovoljen samo s pisnim
privoljenjem uredništva, enako kot vsako drugo
mehansko ali elektronsko razmnoževanje.
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DOMAČE NOVOSTI
Mercedes-Benz EQV
Pri Mercedesu so že pred časom predstavili svoj
prvi popolnoma električni model EQC, ki k nam še
ni zapeljal. Se pa zato po slovenskih cestah že pelje
njihov drugi predstavnik električne družine EQ, v
obliki premium potniškega kombija EQV.
Vožnja v električnem avtomobilu še vedno ostaja
nekaj posebnega, toliko bolj, če se v popolni
električni tišini voziš v velikem potniškem kombiju.
Zmogljiv elektromotor omogoča tipičen takojšnji
navor in kar presenetljive pospeške, glede na to,
da znaša masa vozila kar 2,6 tone. Od tega samo
baterijski sklop tehta 700 kilogramov, kar se precej
občuti na volanu, predvsem ob zaviranju in v vstopu
v ovinke. Končna hitrost je elektronsko omejena na
140 km/h, mogoče pa jo je opcijsko povečati na
160. Za še bolj udobno in sproščeno vožnjo pri EQVju, je opcijsko mogoče naročiti zračno vzmetenje,
kar bodo cenili predvsem VIP potniki v zadnjih dveh
sedežnih vrstah.
Večjih sprememb v potniški kabini električnega
V-ja ni, z izjemo novih barv oblazinjenja, ki je bila v
našem primeru modra; ta je krasila celotni zgornji
del armaturke in vratne obloge v vseh treh vrstah.
EQV je na voljo z osmimi sedeži, bolj delovno
usmerjeni električni brat eVito Tourer pa lahko
nudi prevoz devetim potnikom. Drugačno funkcijo
imajo tudi obvolanske ročice, preko katerih voznik
nastavlja stopnjo rekuperacije. Klasični obratomer
je nadomestil merilnik, ki prikazuje delovanje
elektromotorja in njegove moči.
S svojim debijem Mercedesov električni kombi pri
nas pravzaprav nima konkurence, pa tudi globalno
je kot tak eden izmed prvih oziroma je trenutno
največji električni premium potniški kombi na
tržišču.
Na voljo je v dveh dolžinskih različicah, v vsakem
primeru pa na zadku nosi oznako EQV300, kar
pomeni, da ga poganja 150-kilovatni elektromotor,
ki poganja zgolj prednji kolesi. Baterijski sklop
kapacitete 90 kWh je nameščen v dno vozila in ga je
mogoče na hitri polnilnici do 80 % napolniti v zgolj
45 minutah. Po navedbah tovarne naj bi bil EQV v
idealnih razmerah sposoben prevoziti približno
350 kilometrov. Mercedes na baterijski sklop nudi
osemletno garancijo oziroma do prevoženih 100.000
kilometrov, pri čemer zagotavljajo, da kapaciteta
baterijskega sklopa ne bo padla pod 70 %.
Cene se začnejo pri 77 tisočakih, pri čemer je treba
omeniti, da zaradi posodobljene zakonodaje,
subvencija pri nakupu električnih vozil ni več
aktualna, kar je tudi vzrok, da pri Mercedesu
računajo, da bodo zanj našli največ 10 kupcev.
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Emil Frey se predstavi
Švicarski avtomobilski trgovec Emil Frey, ustanovljen
leta 1924, je največji avtomobilski trgovec v Evropi.
Iz domače Švice se je razširil po celi Evropi, zastopa
32 znamk in zaposluje 19.000 ljudi. Veliki avtomobilski
koncerni so prepoznali moč švicarskih strokovnjakov
in jim podelili uvoz vozil tudi na prostorih bivše
Jugoslavije, kar je zaušnica našim socialističnim
podjetjem, ki so bili uvozniki vseh pomembnih
avtomobilskih znamk za celo Jugoslavijo. Emil Frey v
jugovzhodni regiji vodi bivši CEO Emil Freya, Švicar,
gospod Heinz Scheiter. Frey je najprej leta 2014 prevzel
Mercedes za Hrvaško od propadlega podjetja Euroline
bivšega teniškega šampiona Braca Radovanovića.
Praktično istočasno je Frey od Daimlerja pridobil tudi
Srbijo, Bosno in Črno Goro. Zanimivo je, da obe podjetji
vodita prekaljena slovenska strokovnjaka, gospod Igor
Geršak in za Srbijo Štefan Vöres, oba bivša direktorja
iz Autocommerca. V Sloveniji je Frey najprej prevzel
znamke Citroën, Peugeot in DS, kjer je tovarna že pred
nekaj leti dvignila roke nad zastopništvom v večini
evropskih držav in ta del prepustila dovolj velikim
trgovcem, ki delujejo v različnih državah. Pred kratkim
je odkupil
tudi Autocommerce, ki zastopa Mercedes,
Emil Frey Standort Lorem ipsum
Zweite Zeile Lorem ipsum
Avto Triglav,
ki zastopa Fiat, Maserati, Alfa Romeo in
Jeep, ter AC Mobil, ki zastopa Hondo in Mitsubishi.
Frey je ustanovil krovno podjetje Frey Services, ki je
prevzelo skupno pet dosedanjih ločenih podjetij in
MERCEDES
BENZ 2021
tako v svoj portfelj pridobilo
skupno 13 avtomobilskih
znamk. S temi znamkami so po vsej Sloveniji prisotni
na kar 76 lokacijah (94 prodajno-servisnih mest), od
AvtoPlus Koper
tega pa imajo v svojem
upravljanju 10 prodajnoOtvoritev maj 2021
servisnih mest (Ljubljana,
Celje, Koper in Maribor).
Podjetje vodi gospod Jožko Tomšič. Skupina ima 509
zaposlenih in dela promet skoraj 403 milijone evrov,
od tega so novi avtomobili predstavljali 293 milijonov,
rabljena vozila 44 milijonov, dela preko mehaničnih
delavnic 5 milijonov, nadomestni deli pa dobrih 58
milijonov evrov.

Lansko težavno leto je skupini Emil Frey v Sloveniji
prineslo za tretjino manjšo prodajo. Če so leta 2019 te
znamke (še vsaka na svojem) prodale skupno 15.300
vozil, je bil lani izkupiček nižji, in sicer le malenkost
več kot 10 tisoč novih vozil. Največ pripada Peugeotu
(3.712 vozil), Citroënu (2.813 vozil), Fiatu (1.353 vozil)
in Mercedes-Benzu (1.142 vozil). Jasno pa je, da prav
nemška znamka prinaša največji delež prihodka
celotni skupini (133,2 milijona evrov). K celotni
prodajni statistiki je treba prišteti še 2.400 rabljenih
vozil.
Frey bo investiral v nove zmogljivosti. Spremembe
se že poznajo tudi v trgovski mreži. V kratkem bodo
odprli povsem nov prodajni salon DS Store na
Baragovi ulici, pripravljajo se na umestitev tretjega
prodajno-servisnega salona za vozila Peugeot v
Ljubljani, dodatno se bo ta znamka s prodajnimi
mesti okrepila še v Krškem in v Celju, načrtujejo pa
tudi nov Mercedesov center v Kopru.

DS STORE

Otvoritev februar 2021
2021 ciljana prodaja: 65 vozil
Predstavitve v 2021: DS9, DS4 in DS4 cross

Jožko Tomšič – direktor podjetja Frey Services d.o.o.

PEUGEOT 2021
AC Mobil Ljubljana
Otvoritev april 2021

DS Store na Baragovi ulici v Ljubljani

Novi Peugeot salon v AC Mobilu

Emil Frey Standort Lorem ipsum
Zweite Zeile Lorem ipsum

Salon Avtoplus v Kopru
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Ford Tourneo in Transit Custom

Jeep Renegade in Compass 4XE
Jeep je obogatil svojo SUV paleto z modeloma
Renegade in Compass z oznako 4XE, kar pomeni, da sta
od sedaj naprej na voljo tudi kot priključna hibrida.
Na prvi pogled ju bo praktično nemogoče ločiti od
izvedenk z motorji z notranjim izgorevanjem, saj sta
oblikovno nespremenjena, seveda pa ju bosta na
zadku izdala oznaka 4XE in modro obarvan logotip.
Tudi v kabini ni zaznati večjih sprememb z izjemno
prilagojenih stikal in multimedije v prid elektrifikaciji.
Oba modela sta na voljo s klasičnimi paketi opreme
– Limited, Trailhawk in S, pri čemer sta zgolj bolje
opremljena dva na voljo v močnejši, 240-konjski
izvedbi; pri osnovni različici Limited je 190 konjev
sistemske moči, v obeh primerih pa gre za 1,3-litrski
turbobencinski motor. S prihodom novega priključnohibridno pogonskega sklopa so iz ponudbe odstranili
1,3-litrski bencinski motor s 180 KM in 2-litrskega
dizla s 140 in 170 konjskimi močmi, v ponudbi pa
ostaja 1,6-litrski dizel s 120 KM. Ob lansiranju novega
hibridnega pogonskega sklopa so iz seznama črtali tudi
klasični štirikolesni pogon, ta je sedaj na voljo izključno
pri hibridnem pogonskem sklopu, pri čemer motor
z notranjim izgorevanjem poganja prednji kolesi,
elektromotor pa zadnji. Moč črpa iz 145 kilogramov
težke 11,4 kWh litij-ionske baterije, katera obljublja
dobrih 40 kilometrov dometa zgolj na elektriko.
Oba hibridna pogona sta serijsko opremljena s
6-stopenjskim samodejnim menjalnikom in s tremi
voznimi načini – Electric, Hybrid in E-save. Pri slednjem
program uporablja zgolj bencinski motor in hkrati polni
baterijo.
Na področju varnosti sta oba modela opremljena z
najnaprednejšimi sistemi na trgu, vključno s polnimi
LED žarometi oziroma biksenonskimi na modelu
Compass, serijskim sistemi za opozarjanje naleta, za
opozarjanje na nenamerno spremembo voznega
pasu, za nadzor hitrosti in za prepoznavanje prometnih
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znakov (Compass). Opcijsko so na seznamu še kamera,
sistemi za mrtve kote, za vzvratno in bočno parkiranje idr.
Pri modelu Renegade je premierno za znamko vgrajen
sistem za zaznavanje utrujenosti voznika.
Cene se prično pri 34.990 evrih za model Renegade, za
Compassa pa bo potrebno odšteti najmanj 37.490 evrov.

V notranjosti je za paket Active značilno delno
usnjeno oblazinjenje, v kombinaciji z modrimi šivi
in z modrimi okrasnimi elementi.

Ford je počasi, a vztrajno, svoja gospodarska vozila zelo
elegantno prelevil v prave pustolovske križance, ki tako
ponujajo odlično alternativo izumrlim enoprostorcem,
za vse avanturistično naravnane družine.
Njihova najbolj popularna, potniški Tourneo Custom
in delovni stroj Transit Custom, sta sedaj dobila dva
dodatna t. i. terenska paketa. Enega poznamo že od prej
iz nekaterih osebnih različic, to je Active. V ponudbo
so sedaj vključili še bolj robustnega in avanturistično
naravnanega Trail, ki bo poleg paketa Active krasil
delovno različico Transit.
Paket Active je tako nadgradnja do sedaj najvišjega
paketa Titanium, cenovno bo zanj treba odšteti dva
tisočaka in pol več. V tem primeru kupci dobijo na
svojemu Tourneo Customu serijske strešne nosilce,
unikatna 17-palčna platišča, bočni stopnici, masko z
elementi oblike satovja, plastične obrobe okoli blatnikov
in pragov, medtem ko bo v notranjosti zanj značilno
delno usnjeno oblazinjenje, v kombinaciji z modrimi
šivi in z modrimi okrasnimi elementi. Med pogoni je
na voljo dvolitrski dizel v treh konfiguracijah, izbirati pa
bo mogoče med ročnim in samodejnim menjalnikom,
medtem ko štirikolesnega pogona v ponudbi ne bo v
nobeni konfiguraciji.
Še bolj robustno in pustolovsko je naravnana različica
Trail, s katero je mogoče opremiti delavskega Transit
Coustoma. V tem primeru gre za nadgradnjo opreme
Trend, pri čemer najbolj izstopa prednja maska z
velikim, robustnim napisom Ford, po vzoru Raptorja. Tu
najdemo še dodatno zaščitno plastiko vse okoli vozila, ki
je še vedno v črni barvi. Ključni element opreme Trail je
serijska mehanska zapora sprednjega diferenciala. Tudi
v notranjosti ima oprema Trail svojo identiteto, in sicer v
obliki črnega usnjenega oblazinjenja.
Pri Fordu računajo, da bosta nova paketa opreme
predstavljala 10 % celotne prodaje Customa.
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Audi Q2 in Q5
Križanci so pri Audiju ključni prodajni igralci, zato so
predstavili prenovo dveh popularnih SUV-jev. Prvi je
najmanjši v ponudbi, Q2, drugi pa eden izmed najbolj
prodajanih znotraj družine, Q5. Prenova je pri obeh
modelih bolj blage narave, a ravno pravšnja, da bo na
cesti moč prepoznati posodobljena modela.
Q2 se po prenovi dimenzijsko načeloma ni spremenil prav
nič, nekaj dodatnih milimetrov je dobil le v dolžino na
račun drugače oblikovanih odbijačev. Nova in občutno
večja oziroma širša je prednja maska, ki jo za razliko
od predhodnika dopolnjujejo serijski LED žarometi,
tako spredaj kot zadaj, opcijsko pa so na voljo še LED
matrični žarometi. Malenkost drugačno obliko so dobile
okrasne zračne reže, ki so sedaj bolj poudarjene. S strani
sprememb ni zaznati, na voljo so edino nova platišča in
nova, jabolčno zelena karoserijska barva.
Tudi v notranjosti ni prišlo do odmevnejših sprememb,
razen novih okrasnih elementov in oblike prestavne
ročice v primeru samodejnega menjalnika. Kljub temu
da so nekateri modeli znotraj Audijeve družine že
presedlali na upravljanje osrednjega ekrana preko dotika,
so pri Q2 za upravljanje ekrana ohranili vrtljivi gumb
na medsedežni konzoli. Osrednji ekran je na voljo v
dveh velikostih, opcijsko so na voljo digitalni merilniki,
posodobljeni pa so asistenčni sistemi, ki so sedaj na voljo
v sklopu novih, večjih paketov.
Vstopni motor predstavlja različica 30 TFSI, v tem
primeru gre za litrski trivaljnik s 110 KM, vrh ponudbe
pa bo predstavljal SQ2 s 300-konjskim dvolitrskim turbo
motorjem. Seveda so vmes na voljo drugi bencinarji kot
tudi dizli. Cene se začnejo pri 24.390 evrih in se po ceniku
povzpnejo vse do 42.400 evrov za različico SQ2.
Tako kot manjši Q2, se tudi Q5 po prenovi dimenzijsko ni
spremenil, temveč je na račun novih odbijačev pridobil
nekaj milimetrov v dolžino. Masko so v primeru Q5
malce znižali oziroma zožili, tako da optično deluje širše
kot pri predhodnem modelu. Tudi pri Q5 svetijo prednji
žarometi serijsko v LED tehniki, opcijsko so na voljo
matrični, na zadku pa bodo luči svetile v tehniki OLED,
pri čemer bo kupec lahko izbiral med tremi različnimi
svetlobnimi grafikami. V ponudbi so nova platišča,
zadek pa poleg preoblikovanih odbijačev zaznamuje še
nova aluminijasta letvica, ki se razprostira med obema
žarometoma.
V notranjosti, za razliko od modela Q2, ni več vrtljivega
gumba za upravljanje ekrana, temveč je slednjega
mogoče upravljati zgolj z neposrednim dotikom, na voljo
pa je le v eni velikosti.
Vse različice Q5, z izjemo vstopne 35 TDI, so serijsko
opremljene s štirikolesnim pogonom quattro, prav tako
so vse na voljo zgolj s samodejnim menjalnikom. Za
vstopni model bo treba odšteti najmanj 45.230 evrov, vrh
ponudbe pa bo predstavljal model SQ5.
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Cupra Formentor

Q2 ima tako spredaj kot zadaj LED žaromete.

Seat je svojo resnejšo športno zgodbo začel s podznamko
Cupra, pod katero sta se najprej podpisala Seatova Ateca
in Leon v svoji najzmogljivejši različici, sedaj pa se je
Cupra popolnoma osamosvojila in predstavila svoj prvi
samostojni model Formentor.
Gre za prvi model, katerega je Cupra v celoti zasnovala in
razvila sama. Formentor tako uteleša bistvo novonastale
znamke, je kombinacija popularnega SUV-ja in pravega
kupeja s športnim značajem kompaktnih modelov.
Že na prvi pogled je moč opaziti izrazit športni
temperament modela, ki ga izžareva s svojimi ostrimi
linijami in dinamičnimi potezami. Zaradi nižje lege je tako
njegova športna stran še bolj izrazita in ima s tipičnimi
SUV-ji bolj malo skupnega, zato so mu Španci nadeli
kratico CUV – Crossover Utility Vehicle. Na voljo bo kar
sedem motornih različic, med katerimi bodo tudi dizli in
dva priključna hibrida, v razponu od 150 do 310 KM.
V najmočnejši izvedbi razvija kar 310 konjskih moči, bo
pa na pogled že povsem dovolj atraktiven osnovni model
z 1,5-litrskim bencinskim motorjem z močjo 150 KM, za
katerega pri uvozniku pričakujejo, da bo najbolj zaželen
med slovenskimi kupci. Vstopni bencinski in dizelski
različici sta na voljo z opcijskim menjalnikom DSG in s
prednjim pogonom, medtem ko sta DSG in štirikolesni
pogon serijska pri zmogljivejših različicah. Vstopna cena za
osnovni model se začne pri 30.375 evrih, najzmogljivejša
različica Formentorja pa je na voljo od 42.676 evrov dalje.
Na voljo je široka paleta barv in platišč, predvsem izstopajo
tiste z bakrenimi vložki. Bakreni detajli so zaščitni znak
Cupre, zato pri vseh različicah najdemo njen logo na maski
in zadku v tej barvi, kakor tudi v kabini na volanu, katerega
dopolnjujejo še drugi bakreni okrasni vložki. Sicer je v
osnovi delovno okolje poznano iz Seatovih modelov, kjer
sta v ospredju minimalizem in popolna digitalizacija.
Poleg modela Formentor ima Cupra v ponudbi še
prenovljenega Leona v karavanski in kombilimuzinski
različici ter prvo vozilo s podpisom Cupra, Ateco.

Zadek Q5 krasijo novi odbijači in alu letvica.
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BMW iX3

Dacia Sandero in Sandero Stepway
Dacia je predstavila novi generaciji Sandera in Sandera Stepway, ki bosta slovenskim kupcem na voljo od 9 in 12 tisoč
evrov dalje. Oba sta sedaj prejela številne nadgradnje, a sta hkrati ohranila skoraj identične zunanje mere, ki so se
izkazale za vsestransko uporabne. Je pa zato karoserija mnogo bolj moderno oblikovana, še posebej pri Stepwayu,
ki je z večjo oddaljenostjo od tal največji avanturist družine Dacia. Oba avtomobila se ponašata z novim svetlobnim
podpisom spredaj in zadaj, pri katerem svetilne diode tvorijo obliko črke Y. Žaromete so pri Sanderu v želji vizualnega
poudarka širine vozila povezali s pasico, kot je trenutno v modi.
Ključna je tudi modernizacija kabine, ki ponuja bolj kakovostne materiale in izdelavo. Ergonomija je dodelana predvsem
na račun novih prednjih sedežev z boljšo oporo telesu in s po višini nastavljivimi vzglavniki.

Volkswagen Caddy
Hyundai i20 N

Na slovenske ceste je zapeljala peta generacija vsestranskega Volkswagnovega Caddyja, ki se želi izkazati kot kombi,
družinski enoprostorec, mestni dostavnik in avtodom. Povsem na novo zasnovani Caddy je baziran na modularni
platformi MQB, na kateri sedi tudi Golf 8. S tem je model pridobil nove asistenčne sisteme in oblikovanje bolj dinamičnih
proporcij. Peta generacija prinaša še panoramsko streho z veliko stekleno površino, električno zapiralno asistenco za
drsna vrata in zadnja dvižna vrata, sistem Keyless Access za odpiranje in zagon brez ključa, večji izbor platišč ter LED
luči tako spredaj kot zadaj, ki so v najbolje opremljeni različici Style serijske. Novi Caddy bo kot kombi in enoprostorec
na voljo v izvedbah Kombi, Caddy, Life, Style in Move, kot mestni dostavnik pa v izvedbah Cargo in Cargo Maxi.
Notranjost nove generacije želi poleg prostornosti prepričati predvsem na račun digitalne tehnike in povezljivosti.
Nemci so na novo razvili postavitev prikazovalnih in upravljalnih elementov: lahko gre za analogne instrumente z
digitalnim večfunkcijskim prikazovalnikom, opcijsko pa je prvič mogoče izbrati popolnoma digitaliziran kokpit.
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BMW je v Slovenijo pripeljal svoj drugi popolnoma
električni avtomobil. Gre za srednje velik SUV iX3, kot že
ime in tudi sama oblika razkrivata, pa gre za električno
gnano X3-ko.
Da iX3 na cesti ne bo težko ločiti od dizelsko, bencinsko
oziroma priključno-hibridno gnane X3-ke, poskrbijo
posebna platišča, zaprti ledvički in številni modri okrasni
detajli na maski, zadnjem difuzorju in stanskih pragovih.
Sicer je v osnovi oblika ostala popolnoma nespremenjena,
kar velja tudi za notranjost, z izjemo modrega stikala
za zagon električnega motorja in modrega detajla na
prestavni ročici.
Ix3 je torej drugi popolnoma električni avtomobil v
bavarski ponudbi, le da je za razliko od bolj mestnega i3,
dosti bolj uporaben, tako prostorsko kot tudi logistično,
saj po standardu WLTP obljublja kar 450 km električnega
dometa. Realnost ni daleč od obljubljenih številk, med
300 in 400 km bo nekje realen doseg, spet seveda
odvisno od stila vožnja in kje bodo kilometri odpeljani.
Vožnja iz Ljubljane do slovenske obale in nazaj pri hitrosti
130 km/h bo verjetno baterijo izžela do konca. Je pa
super novica hitro polnjenje, ki poteka s 150 kilovati, kar
pomeni, da se bo baterija v dobrih 30 minutah napolnila
do 80 odstotkov.
76 kWh baterijski sklop je nameščen pod sedeži v ravnem
dnu, tehta pa cele pol tone. S skupno maso preko dveh
ton in dvesto kilogramov iX3 seveda ni lahek, a električni
motor na zadnji osi, ki posledično poganja le zadnji dve
kolesi, dostavlja 286 konjskih moči in 400 Nm takojšnjega
navora, s čimer poskrbi, da moči avtomobilu ne zmanjka
zlahka. Tudi sam občutek na volanu skrije dejstvo, da
vozimo avtomobil, ki tehta krepko preko dveh ton. Do
stotice potrebuje 6,8 sekunde, kar ni ravno rekordno,
prav tako se končna hitrost ustavi pri 180 km/h. So pa
navdušujoči štarti iz mesta in kako hitro doseže 60 km/h.
Prav tako občutek na volanu med ovinki, pelje se zelo
suvereno, tipično BMW-jevsko, še posebej navdušujoče
za avtomobil tipa SUV.
Kot vsi električarji ima tudi iX3 možnost nastavitve
stopnje rekuperacije električne energije; slednja je
najbolj dovršena v posebnem prilagodljivem načinu, kjer
avtomobil samodejno zavira glede na okolico oziroma
promet pred njem, kar do sedaj že nisem izkusil. V praksi
to pomeni, da ko spustiš stopalko za plin, je zaviranje
dokaj blago, v kolikor pa se bo nenadoma pred vami
pojavil drug avtomobil, ali pa bo sistem zaznal, da se
približujete križišču, bo samodejno zaviranje postalo
odločnejše in močnejše.
Začetna cena 69.900 evrov pomeni, da lahko pozabite na
subvencijo pri nakupu električnega vozila, saj je zgornja
meja po novem postavljena na 65.000 evrov. Seveda se
končna cena lahko hitro povzpne do sto tisočakov na
račun dodatne opreme.
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Volvo C40 Recharge
Pri Volvovi zavezanosti brezogljični prihodnosti bo poleg prvega 100% električnega predstavnika znamke, ki je baziran
na najmanjšemu članu terenske družine XC, največ pripomogel novi brezemisijski križanec C40 Recharge. Novinec že
na prvi mah očara s kupejevsko silhueto, ki se nadaljuje v vpadljiv strešni spojler in zadek z globoko zarezanimi lučmi,
medtem ko je obraz z zaprto masko bolj zadržan. C40 Recharge je prvi model v prodajni paleti, ki ne uporablja usnja,
ampak namesto tega nudi mnogo eko alternativ. Podobno kot XC40 Recharge ponuja informacijsko-razvedrilni sistem,
ki je plod sodelovanja z družbo Google in temelji na operacijskem sistemu Android. Novega švedskega križanca, ki bo
naprodaj le prek spleta, bo poganjal duet elektromotorjev, eden na prednji in eden na zadnji osi, ki bo deloval skupaj s
78 kWh baterijo z dosegom 420 km in s funkcijo hitrega polnjenja (do 80 odstotkov v približno 40 minutah).

Land Rover Defender V8
Med vozila, ki lahko premagujejo še tako zahteven teren, zagotovo spada Defender. Kljub temu da se je ta leta 2016
poslovil, danes stoji pred nami bolj ponosno kot kdajkoli prej. Zakaj? Ker so pri Land Roverju oživljenemu Defendereju
vgradili najmočnejši motor doslej, 5,0-litrski turbopolnjeni V8, ki razvija 518 konjskih moči in 625 Nm navora, medtem
ko je klasični Defender iz preteklosti ponujal 120 KM in 360 Nm. Ta razlika je najbolj očitna pri statistikah pospeševanja.
Nova pošastna verzija bo iz mirovanja do 100 km/h pridrvela v 5,2 sekunde in nadaljevala pot do 240 km/h, kar sploh
ni slabo za škatlasti SUV, s katerim lahko brodite po blatu, pesku ali reki. S prepričljivo pogonsko enoto je sparjen
8-stopenjski avtomatik, ki moč seveda pošilja na vsa štiri kolesa. Britanci so za nore sposobnosti na off-road terenu
prilagodili tudi šasijo in serijsko vgradili elektronsko nadzorovano zaporo zadnjega diferenciala.
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Renault 5 Prototype
Pri Renaultu niso pozabili na svoje korenine, kar dokazuje nov prototip, ki označuje preporod ikonične petice in
hkrati prikazuje nov oblikovalski jezik znamke. Gre za študijo električnega avtomobila kompaktnih dimenzij, ki se bo
najbolje znašel v mestu. Sledi modela R5, ki je bil v proizvodnji od leta 1972 do 1996, so več kot očitne, a je ekipa
pod taktirko Gillesa Vidala njegove poteze izredno posodobila, da bo pripravljen na novo desetletje. Futurističen je
predvsem prednji del z velikim iluminiranim napisom in značko Renault, ki zaživita ob prižigu avtomobila. Tedaj se
zableščijo še svetila na vzglavnikih sedežev in zaslonu armaturne plošče, s čimer vabijo k vožnji. Zanimiva je tudi
uporaba reže za zajem zraka na pokrovu motorja, ki skriva loputo vtičnice za polnjenje. Piko na i postavlja vpadljiva
rumena barva karoserije, ki priča o zabavnem karakterju novodobnega prototipa.

Goodyearovi novi letni pnevmatiki
Goodyear predstavlja novi letni pnevmatiki EfficientGrip 2 SUV in EfficientGrip Cargo 2, ki zagotavljata izboljšane
vozne lastnosti, krajšo zavorno pot in večje število prevoženih kilometrov, primerni pa sta tudi za električna vozila.
Goodyear je pri razvoju nove letne pnevmatike EfficientGrip 2 SUV upošteval najpogostejši zahtevi, ki ju vozniki
športnih terencev pričakujejo od pnevmatik, in sicer odlično zaviranje in zanesljiv oprijem na mokrih cestah.
Pnevmatika poleg visoke ravni zmogljivosti omogoča še večje število prevoženih kilometrov – z njo bodo lahko
vozniki tako prevozili 25 odstotkov več kilometrov kot z njeno predhodnico. Goodyear pa je obogatil tudi svojo
ponudbo pnevmatik za hitrorastoči segment lahkih gospodarskih vozil z novo letno pnevmatiko EfficientGrip
Cargo 2, ki jo odlikujejo večja trpežnost tekalne plasti ter izboljšane vozne lastnosti na mokri podlagi.
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ZANIMIVOSTI

Evropski avto leta 2021 je Toyotin Yaris
59-članska žirija avtomobilskih novinarjev je januarja izmed 29 avtomobilov izbrala 7 finalistov za naziv Evropski avto
leta: Citroëna C4, Cupro Formentor, Fiata 500, Land Roverja Defender, Škodo Octavia, Volkswagna ID.3 in Toyoto Yaris.
Slednji je premagal konkurente in na izboru, ki poteka že od leta 1964, nasledil lanskoletnega zmagovalca, Peugeota
208. Zmagovalca prestižne nagrade sicer tradicionalno naznanijo na ženevskem avtosalonu, a ker tega letos ni bilo, so
organizatorji izvedli spletni dogodek. Yaris, ki je zamišljen na Japonskem in proizveden v Franciji, je na tekmovanju že
slavil leta 2000, s čimer se je kot dvojni zmagovalec pridružil Renaultovem Cliu in Volkswagnovem Golfu. 4. generacija
kompaktnega modela B-segmenta je žirijo očarala s svojim videzom, kvaliteto, varnostjo in vodljivostjo, kot tudi
hibridnim sistemom, s čimer je za 26 točk prehitela najbližjega zasledovalca, Fiatovega 500.

oglas
hyundai

Elektrifikacija Kie
Proti elektrifikaciji se obračajo vse avtomobilske znamke in Kia ni nobena izjema. Pri podjetju so že pred časom
naznanili svoj cilj postati ena ključnih znamk na področju električnih vozil, sedaj pa so razkrili, da bodo do leta 2027
na trg poslali sedem novih baterijsko-električnih predstavnikov. Poleg najave so javnosti pokazali tudi skico vozil, ki
nakazuje, da bodo ta spadala v različne avtomobilske segmente. Štirje izgledajo kot križanci, eden kot športnejši model,
preostala dva pa kot hatchbacka. Prvega, ki je zaenkrat poimenovan CV, bomo spoznali že prihodnje leto. Grajen bo
na novi platformi in ponujal bo doseg preko 500 km in možnost hitrega polnjenja v manj kot 20 minutah. CV-ju bodo
od leta 2022 dalje sledili mnogi drugi električarji, katerim bo skupno edinstveno oblikovanje. Z novo usmeritvijo na
elektrifikacijo pri Kii predvidevajo, da bodo ti modeli do leta 2029 predstavljali kar četrtino njihove globalne prodaje.

Nova era,
nova doživetja.
Popolnoma novi Tucson.
Vsaka nova generacija od prejšnje vzame vse najboljše in potem to še
nadgradi. Popolnoma novi Tucson četrte generacije pa se je tokrat zapeljal
še velik korak dlje. Osvobojen obstoječih okvirov s svojo čisto novo podobo
zaznamuje novo ero in obljublja popolnoma nova doživetja.
Drzna in sodobna zunanja podoba vas bo očarala že na prvi pogled,
neverjetna raven udobja, oblikovalsko dovršena notranjost ter udobje
izbranih materialov pa naredila vašo vožnjo za popoln užitek. Zato bodite
del nove zgodbe, ki jo s svojimi lastnostmi piše popolnoma novi Tucson.
Povprečna poraba goriva: 6,1 – 7,6 l/100 km, emisije CO 2 : 146 – 182 g/km.
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Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncen- tracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Kupci ste v raziskavi QUDAL (QUality meDAL) terenskim in mestnim vozilom Hyundai podelili priznanje Najvišja raven
kakovosti na slovenskem trgu. Vir: http://qudal.com/SLOVENIA-621KD78 in http://qudal.com/SLOVENIA-620XM14. 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.

VOZNIKOVI MODNI DODATKI

Tesla HyperLight
HyperLight. HyperLife.

Ura TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph
Po desetletjih spogledovanja sta se za strateško partnerstvo odločila Porsche in TAG Heuer. Znamki, ki ju druži
prizadevanje za visoko zmogljivost, bosta skupaj delovali tako na motošport tekmovanjih kot pri razvoju izdelkov. Prvi
korak zavezništva je razkritje športnega kronografa, ki kot poklon dediščini nemškega in švicarskega podjetja nosi ime
Carrera. Keramična luneta nosi gravuro Porsche, medtem ko številčnica z efektom asfalta izraža strast do premagovanja
ovinkov. Transparenten hrbet ure, ki s posebnim dizajnom časti Porschejev volan, omogoča uvid v kaliber Heuer 02 z
impresivno 80-urno rezervo. Z barvno filozofijo črne, sive in rdeče se povsem skladata paščka iz jekla ali prešitega usnja.

Kolekcija BMW Motorrad 2021
Kljub temu da se letošnja motociklistična sezona še ni
pričela, so pri BMW-ju že lansirali novo kolekcijo čelad,
oblačil, obutve in dodatkov za lastnike njihovih konjičkov
na dveh kolesih. V ospredju linije je zaščitna oprema
za motoriste s premijskimi čeladami z najnovejšimi
varnostnimi bonbončki. Iz naprednih materialov je
narejen tudi izbor oblek, odpornih na veter in dež, ki
zagotavljajo optimalno prezračevanje za udobno nošnjo.
Kolekciji se pridružujejo lahka in dihajoča poletna jakna
za oba spola, ki se krasno ujema s supergami, narejenimi
s pomočjo 3D pletene tehnologije. Za ljubitelje znamke
so Bavarci kreirali tudi kolekcijo Heritage za prosti čas,
ki očara z retro stilom, a ohranja filozofijo udobja in
funkcionalnosti.
Parfum Bentley For Men Silverlake
Bentley je novo parfumsko vodo Silverlake oklical za
vznemirljivost potovanja, zajeto v steklenički. Gre za
sodobno interpretacijo linije Bentley for Men, ki jo je iz
najboljših sestavin ustvaril parfumer Ane Ayo. Združil
je sveže note limone in poprove mete z aromatičnimi
cvetovi vijolice in sivke ter z značilnim podpisom
Bentleyjevih dišav, z esenco jantarja, kateri se pridružuje
čutni beli mošus. Sofisticiran vonj je namenjen urbanemu
popotniku, ki uživa v največjem luksuzu – svobodi.
Svobodi, da raziskuje svet brez strahu pred novimi izzivi.
Kot vedno, je Bentley parfum, ki bo stal 79 evrov, zajel v
elegantno stekleničko, ki naj bi se zgledovala po linijah
njihovih luksuznih avtomobilov.
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NOVOSTI

BMW M5 CS

ZVERINSKI
h
di
i
M5 stero

Za manijake, ki jim »običajni« M5 s 600 konjskimi močmi preprosto ni dovolj, so strokovnjaki
športne divizije M ustvarili prvo petico z oznako CS, s čimer smo dobili novo kraljico
serijskih bemfelnov. Superiorna limuzina z dirkaškimi geni se lahko kosa s prav
vsakim superavtom, saj se do 100 km/h izstreli v reci piši 3,0 sekunde.

a
n

22 Avto+šport

Avto+šport 23

M

5 s simbolom CS je pravo
nasprotje
kompleta,
ki so ga leta 1972
uspešnim biznismenom
predstavili pri BMW-ju in ki od takrat
z razredom E izpod rok MercedesBenza definira segment poslovnih
limuzin. A Bavarci so že kmalu
ugotovili, da nekatere stranke želijo
več moči in ekskluzivnosti, zato so
vozne karakteristike in vizualne poteze
avtomobila izostrili ter mu podali
najmočnejšo črko na planetu – M.
Lestvica odpuljenih izvedenk serije
5 trenutne 6. generacije gre nekako
takole: M5, M5 Competition, M5 CS.
Če smo ob lansiranju prvih dveh
z navdušenjem prikimali, lahko
ob slinjenju nad novo različico le
zakličemo »uau«. Prvič je namreč
petko doletela čast, da poleg črke
M nosi še legendarno oznako CS. Vsi
srčni oboževalci BMW-ja jo poznajo iz
70. let prejšnjega stoletja, ko je krasila
ritke športnih kupejev 3.0 CS in 3.0 CSi,
katere mnogi dojemajo kot najlepša
modela v zgodovini modro-belega
propelerja. Tedaj sta črki CS sicer
označevali »Coupé Sport«, danes pa
okrajšava stoji za »Competition Sport«,

torej najbolj dirkaško usmerjena vozila
oddelka M. Del te tradicije so sloviti
predstavniki M2 CS, M3 CS, M4 CS in po
novem tudi M5 CS, ki je lažji, močnejši
in hitrejši kot doslej najbolj vročekrvna
M petica. S trdnim prepričanjem lahko
rečemo, da gre za premium produkt,
ki je odličen primerek maksimuma
avtomobilske industrije v letu 2021.
Ključna nadgradnja se dotika
pogonskega sklopa, impresivnega
4,4-litrskega osmaka, ki tokrat razvija
strašljivih 635 konjskih moči in 750
Nm navora. Te številke razkrivajo, da
ne gre zgolj za najbolj nepredstavljivo
zmogljiv primerek serije 5, ampak za
dih jemajoče vozilo, ki si je prislužilo
titulo najbolj mogočnega serijskega
BMW-ja v zgodovini. Gromozansko
količino poskočnih vrancev na cesto
prenaša 8-stopenjski Steptronic
iz divizije M s pomočjo športno
predelanega pogona xDrive, ki
na veselje puristov dovoljuje tudi
vključitev zgolj zadnjega pogona
za drzne vragolije; poln potencial
M5 CS se bo kakopak lahko izkoristil
le na dirkalni pisti, kjer bo mogoče
raziskovati izjemne pospeške (0100 km/h v 3,0 s, 0-200 km/h v 10,3

s) in brutalne hitrosti nad 300 km/h.
Ob tem bodo maksimalen oprijem
omogočale serijsko nameščene
Pirellijeve pnevmatike P Zero Corsa,
prirejene za perfektno ujemanje
z M5 CS, katerega podvozje so
inženirji naštelali nikjer drugje kot na
zloglasnem Nürburgringu. Zaradi 70
kilogramov lažje karoserije v primerjavi
z že tako zlobnim M5 Competition, je
bilo treba namreč okostje ekstenzivno
prilagoditi.
Spektakularna štirivratna limuzina
svoje mnogokatere atribute sporoča
že na daleč z luksuznimi in s športnimi
elementi. V zlato so pobarvali obrobo
temnih ledvičk, stranske škrge, značke
M5 CS in 20-palčna platišča z rdečimi
zavornimi čeljustmi, ki so eden od
vrhuncev avtomobila. V karbonu
medtem sijejo stranska ogledala,
sprednji splitter, difuzor in strešni
spojler. Zadek bo zahteval spoštovanje
tudi s pomočjo štirih izpušnih cevi, ki
so del športnega izpušnega sistema iz
nerjavečega jekla.
Novi zastavonoša, ki uteleša najvišjo
stopničko na lestvici BMW M, bo
vrata v svet razburljivosti odprl
štirim srečnežem. Voznik in sopotnik

čudovit športEN volan JE opremljen z rdečima tipkama M.
bosta sedela v pravcatih karbonskih sedežih, odetih v
črno usnje in alkantaro ter okrašenih s kontrastnimi šivi.
Pozornost vzbujajoč poudarek na naslonjalih predstavljata
iluminirana logotipa M5 kot tudi eleganten obris dirkališča
Nürburgring.
Glede na unikatnost modela so se kravatarji odločili, da bo
na voljo v omejenem številu, pri čemer bo visoka cena 180
tisoč zelencev najverjetneje odgnala mnoge oboževalce
znamke in obenem dodatno pritegnila zbiratelje z
neomejenimi sredstvi.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Voznik in sopotnik
bosta sedela
v pravcatih
karbonskih
sedežih, odetih
v rdečo-črno
usnje in alkantaro
ter okrašenih s
kontrastnimi šivi.
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McLaren Artura

ŠOK

ELEKTRIKE

McLarnov prvi serijski hibrid Artura združuje več kot pol stoletja znanja s področja čistokrvnih
dirkalnikov kot tudi cestnih pošasti v novo generacijo superavta, ki pa kljub šoku elektrike zvesto
sledi znamkini zavzetosti za puristično povezavo voznika in vozila.
26 Avto+šport
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a bi znamko pripeljali v novo dobo
elektrifikacije, so bili McLarnovi inženirji
in oblikovalci soočeni z izzivom stvaritve
serijskega hibridnega superavtomobila,
ki bi balansiral potrebe bodočnosti z vrhunskimi
performansami, s katerimi so se dokazali dosedanji
produkti britanskega proizvajalca. V mnogih pogledih
je Artura za McLaren revolucionarna: ne samo da gre
za prvi model, baziran na novi karbonski arhitekturi,
optimizirani za hibridne pogonske sklope, novinec prav
tako uvaja povsem nov šestvaljnik in menjalnik ter svežo
zasnovo kabine.
Ker je eden od ključnih elementov McLarnove filozofije
ultra lahka gradnja, je projekt ponudil mnogo priložnosti
za inovacije, saj je Artura morala kljub dodatku
električnega motorja in paketa baterij ostati manekensko
vitka. Logično je sledil izreden shujševalni program, ki se
je dotikal vseh faz razvoja vozila. Botroval je popolnoma
novi karbonski platformi in kompaktnemu hibridnemu
sistemu, kot tudi 25-odstotni redukciji dolžine kablov,
uporabljenih v električnih sistemih. Po štiriletni dieti je
Artura na vagi pokazala hvale vrednih 1.498 kilogramov,
kar lahko osramoti še tako dovršene italijanske beštije, ki
pa ne nosijo dodatne teže, ki jo prinaša hibridna zasnova.
Utripajoče srce Arture, ki zasleduje cilj surove zmogljivosti,
ni dosedanji osemvaljnik, ampak novi šestvaljni bencinar
z dvema turbopolnilnikoma, ki je od slednjega 50 kg lažji,
obenem pa tudi krajši, s čimer omogoča dobrodošel
prihranek prostora. Kompaktni 3,0-litrski V6 deluje v
harmoniji z elektromotorjem, ki je s svojim takojšnjim
navorom zaslužen za kot britev oster odziv in za dih
jemajoče pospeševanje: 0-100 km/h v 3,0 s, 0-200 km/h
v 8,3 s in 0-300 km/h v 21,5 s. Te specifikacije obljubljajo
res noro izkušnjo za volanom 670-konjskega hibrida, ki
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Znotraj Artura uvaja
prilagodljive školjkaste
sedeže in 8-palčni
multimedijski zaslon.

bo nehal vleči šele, ko digitalni kokpit izpiše cifro 330. Pri
razburljivih cestnih podvigih bo pogonskemu sistemu
pomagal 8-stopenjski menjalnik z dvojno sklopko, ki so
ga zasnovali posebej za Arturo. Ta bo zmožna tudi vožnje
zgolj na elektriko, da bodo krajša vsakodnevna potovanja
do 30 kilometrov mogoča brez oddajanja emisij.
Na šasijo, ki je omogočila vpeljavo naprednih asistenčnih
sistemov kot tudi posodobitve programske opreme
na daljavo, so poveznili seksi telesce, ki perfektno
izraža zmogljiv karakter vozila. Kaj drugega tudi nismo
pričakovali od proizvajalca, ki nas je v preteklosti
razveselil s toliko dramatičnimi dizajni, ki so krasili že
stene naših otroških sob.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

NOVOSTI

Bugatti Centodieci

Resnično ekskluzivnost je težko doseči, a pri Bugattiju so mojstri ustvarjanja unikatnih
vozil za ultra premožne posameznike, kar dokazujejo vedno znova. Eden najbolj
opevanih avtomobilističnih projektov v zadnjem času sedaj postaja resničnost, saj se
deset primerkov ekstravagantne kreacije Centodieci odpravlja v proizvodnjo.

TRIB UT
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ogodek The Quail, A Motorsports Gathering je
izkušnja, ki bi jo moral doživeti vsak resnični
ljubitelj posebnih in redkih vozil. Vsako leto
namreč zbiratelji z vseh vetrov svoj ponos in
veselje v obliki jeklenih konjičkov na dveh in štirih kolesih
razstavijo na perfektno urejeni golf trati obmorskega
mesteca Carmel, kar skupaj s sončnim kalifornijskim
vremenom vedno privabi številno zainteresirano publiko.
Ta je imela predlani poleg izvrstne kolekcije historičnih
vozil možnost oči napasti tudi na povsem novem
avtomobilu s podpisom Bugattija. Projekt Centodieci
je s svojim spektakularnim izgledom instantno očaral
bogato klientelo, ki je kljub 8-milijonski ceni in dejstvu,

da bo potrebno še kar nekaj časa, preden bo elitni
dvosedežnik zapeljal iz manufakture, v le par urah
pograbila vse rezervacijske listke.
Po skoraj dveh letih izpopolnjevanja vizija Bugattija
postaja resničnost, saj so v Molsheimu začeli sestavljati
prvi prototip za serijsko proizvodnjo, ki pa ne bo ravno
obsežna. V načrtu je zgolj deseterica francoskih unikatov,
ki se, kot ime namiguje, poklanjajo presežku 90. let,
širom sveta poznanemu modelu EB 110 in njegovim
stvariteljem, italijanskemu poslovnežu Romanu Artioliju
in arhitektu Giampaolu Benediniju.
Stilne smernice predhodnika prvega superavtombila
moderne dobe – Veyrona – se pri novincu rezultirajo v

ekstremno nizki drži, trodelnih zračnih režah in objestnem
fiksnem krilu. Oblikovalci z Achimom Anscheidtom na
čelu so svoje delo opravili z odliko, saj so na zelo sodoben
način interpretirali dizajn izpred treh desetletij, medtem
ko je razvojno ekipo po premieri čakalo še veliko dela.
Kljub temu da gre za izredno majhno serijo vozil,
morajo biti v popolnem skladu z vsem standardi velikih
globalnih serij. Inženirji so se najprej lotili kalkulacij za
telesce, motor in menjalnik, nato pa so simulirali zračni
tok okrog vozila za pravo aerodinamičnost in dovršili vse
komponetne, vključno z najmanjšim vijakom. Peljajočo
se šasijo so v testnem objektu že preizkusili z namenom
spojitve zunanje oblike z napredno tehnologijo, a seveda

avtomobil čakajo še dinamična testiranja na dirkalnih
pistah in pravih cestah. Šele tam bo zares zadihal pošastni
motor, ki iz prostornine osmih litrov iztisne obilnih 1.600
vrancev. Pri Bugattiju so pièce de résistance pozicionirali
za transparentno stekleno površino in ga tako kot pri EB
110 postavili vsem na ogled.
Fascinantnega Centodiecija, ki očara še s karakternim
svetlobnim podpisom in s petimi samosvojimi aero
režami v obliki rombov, se bo deseterica lastnikov lahko
veselila šele prihodnje leto.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Projekt Centodieci je s svojim spektakularnim izgledom
instantno očaral bogato klientelo.
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Porsche 911 GT3

DIRKAŠKE
KORENINE

Manični 911 GT3 ima precej dolgo zgodovino postavljanja novih meril za serijske športne avtomobile
in tudi nova generacija sledi stopinjam predhodnikov. Prisego vznemirljivih sposobnosti pospremlja
s hvale vrednim krogom na najbolj razvpiti stezi na našem planetu, Nürburgringovi Nordschleife,
katero je GT3 prvič v zgodovini premagal v manj kot sedmih minutah.
34 Avto+šport
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Dovršen agregat v navezi
s 6-stopenjskim ročnim
menjalnikom dosega
najvišjo hitrost 320 km/h.

Dirkaške korenine novi GT3 izraža tudi v kabini s kletko.

V

se odkar smo ugledali
osmo
reinkarnacijo
brezčasne
legende
911 z interno oznako
992, potrpežljivo čakamo, da v
Stuttgartu prižgejo zeleno luč za
razkritje njene vroče izvedenke GT3,
ki svoje mišice najraje pretegne na
dirkalni stezi. In tako je sedaj po
kupeju, kabriu, Targi in opevanemu
Turbo S-u pred fotografski objektiv
zapeljal še športni GT3, ki je prejel
Porschejevo obširno znanje iz
motošporta. Serijski model je tako
nabit s tehnologijo dirkalnika GT
911 RSR, od katerega si je, v želji

dosega vrhunske aerodinamike,
sposodil zajetno krilo in impozanten
difuzor, medtem ko je brata GT3
R iz prvenstev vzdržljivostnih dirk
zaprosil za 6-valjni atmosferski bokser
motor, ki razpolaga s 510 konjskimi
močmi. Dovršen agregat z gibno
prostornino štirih litrov v navezi s
6-stopenjskim ročnim menjalnikom
dosega najvišjo hitrost 320 km/h,
kar je še več, kot zmore trenutni kralj
družine, GT3 RS. Podvig od 0 do 100
traja zgolj 3,4 sekunde, a še bolj kot
te številke je impresivna informacija,
da je nova različica športnika »zeleni
pekel« prevozila kar 17 sekund

hitreje kot predhodnik; testni voznik
Lars Kern je za krog, dolg 20,8 km,
potreboval 6:59,927 minute. Pri tem
izletu na nemško dirkališče so seveda
aero elemente nastavili v položaj
za maksimalno učinkovitost in
avtomobil obuli v primerna obuvala,
pri čemer so izbrali Michelinove Pilot
Sport Cup 2 R.
Mladenič svojih prednikov ne
nadvlada le na področju moči,
ampak tudi agresivne podobe, ki
jo ustvarjajo širša karoserija in večja
kolesa. Da pa ne bi zaradi težine
teh dodatkov trpele zmogljivosti
vozila, so se Nemci odločili za

pokrov motorja iz plastike, ojačane
z ogljikovimi vlakni, lahka stekla,
optimizirane zavorne diske, kovana
alu platišča in športen izpušni
sistem, za katerega obljubljajo
emotivno zvočno izkušnjo, ki
postavi kocine pokonci. Tisti z
globokimi žepi bodo paket lahko
nadgradili s številnimi možnostmi
oddelka
Porsche
Exclusive
Manufaktur, od katerih izstopa

funkcionalni nakit iz lahkega in
vpadljivega karbona.
Dirkaške korenine novi GT3 prav tako
izraža v kabini s kletko, školjkastimi
sedeži in posebnim zaslonom Track,
ki ob brzinski vožnji na pisti prikazuje
ključne informacije, kot so prikaz
tlaka v pnevmatikah, oljnega tlaka,
temperature olja in hladilne tekočine
ter stanje napolnjenosti rezervoarja
za gorivo.

Razburljiv stroj s prvobitnim
poslanstvom
rezanja
ovinkov,
ne bo nič slabše opravljal vloge
vsakodnevnega
potovalnika,
kar bodo slovenski kupci lahko
preizkusili od meseca maja dalje, če
bodo pripravljeni nakazati 185.603
evrov.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Mladenič svojih prednikov ne
nadvlada le na področju moči,
ampak tudi agresivne podobe.
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Zaradi edinstvenih LED luči na
zadku bomo avtomobil ponoči
lahko zelo hitro identificirali.

Mercedes-Benz EQA

EKO
OFENZIVA
MERCEDESA

Polnilni čas bo na domači postaji Wallbox znašal 5 ur.

N
EQA je ime novega, povsem električnega Mercedesa, ki filozofijo že poznanega kompaktnega
križanca GLA združuje z brezemisijskim pogonom s 140 kW moči. Za avtomobil, ki oblikovno
brez dvoma spada v družino vozil EQ, bodo Nemci zahtevali 47.540 evrov, kar je skoraj 25
tisočakov manj, kot je treba odšteti za večjega EQC-ja, ki je leta 2018 za proizvajalca iz
Stuttgarta oral ledino na področju električnih vozil.
38 Avto+šport

emški gigant Daimler, ki
ima med drugim v lasti
blagovno znamko trikrake
zvezde, je leta 2016
naznanil ogromno, kar 10-milijardno
investicijo v razvoj električnih vozil,
ki naj bi se do leta 2025 rezultirala
v desetih brezemisijskih modelih,
grajenih na povsem novi plaftormi.
Prvi uvid v izgled teh vozil je prišel še
istega leta na pariškem avtosalonu,
kjer je pod žarometi zažarela študija
Generation EQ. Dve leti kasneje smo
spoznali njej zelo podobnega prvega
serijskega električnega Mercedesa,
krščenega za EQC, ki se je podal v
bitko za cekine ekološko ozaveščenih

strank z globokimi žepi. In sedaj bo
tovrstne Evropejce želel prepričati še
en brezemisijski produkt Mercedesa,
model EQA.
Križanec z zeleno noto tesno sledi
receptu tradicionalno gnanega brata
GLA, pri čemer kompaktne mere
zavija v high-tech estetiko, značilno
za klan EQ. Ta vključuje zajetno
črno masko, zaprto zaradi izostanka
potrebe po hlajenju motorja, ki jo na
sredini sekajo srebrni pasici in logotip.
Nadaljnja prepoznavna karakteristika
je povezan svetlobni podpis tako
spredaj kot zadaj. Ravno tam so
oblikovalci namestili edinstvene LED
luči, zaradi katerih bomo avtomobil
Avto+šport 39
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ponoči lahko hitro identificirali.
Znotraj medtem o električnem
karakterju EQA pričajo dekorativni
elementi v tipični modri barvi,
ki so v kombinaciji z nekaterimi
detajli v rose zlati. Arhitektura je
identična GLA-ju, pri čemer lahko
kupci serijska 7-palčna zaslona
nadgradijo z radodarnejšima
ekranoma v velikosti 10,25 palcev.
Prvi
brezemisijski
kompaktni
SUV Mercedesa je po besedah
ustvarjalcev
pravi
električni
atlet, čeprav pri prvi izvedenki
EQA 250, ki bo na trg lansirana
letošnjo pomlad, to morda ravno
ne bo tako. Šlo bo namreč za
povsem vstopni model v svet
električnih vozil EQ, ki razpolaga
s 140 kW moči. Kravatarji so sicer
obljubili, da bodo že hitro sledile
sposobnejše izvedenke z dodatnim
elektromotorjem in s štirikolesnim
pogonom. Povsem napolnjena
250-ica bo lahko opravila s 486
kilometri vožnje, kar je malce več,
kot omogoča inovator EQC. Ta
dosežek je rezultat pedantnega
aerodinamičnega razvoja, zaradi
katerega je avtomobil v vetrovniku
40 Avto+šport

dosegel vrednost 0,28.
Kot je značilno za vozila z značko
Mercedes, je EQA oborožen s
številnimi inteligentnimi pomočniki,
ki olajšujejo življenje. Poleg serijskih
varnostnih asistentov za izogib
morebitnemu trčenju in ohranjanje
pasu sta na voljo zabavnoinformacijski sistem MBUX in
tehnologija Energizing Comfort, ki z
združevanjem funkcij klime, sedežev,

O električnem karakterju pričajo
dekorativni elementi v modri
barvi, ki so v kombinaciji z
detajli v rose zlati.

svetil in glasbe deluje kot nekakšen
avtomobilski wellness, prilagojen
razpoloženju in željam potnikov.
Električarja, ki bo želel s kombinacijo
večjega dosega in nižje cene ugnati
predvsem Volvovega XC40 Recharge
P8, kasneje pa tudi prihajajočega
Audija Q4 e-tron, bodo sestavljali v
Nemčiji in na Kitajskem.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

ZLATA

SREDINA

NOVOSTI

Mercedes-Benz razred C

V Stuttgartu so dvignili tančico z najnovejše interpretacije razreda C, ki se je v zadnjem desetletju
izkazal kot zlata sredina portfelja in postal najbolje prodajani model Mercedes-Benza.

Č

rki C in S se nahajata na nasprotnih koncih
abecede, toda v kolekciji nemškega
proizvajalca sta trenutno bolj blizu kot kdajkoli
prej, saj so Nemci poskrbeli, da si je razred
C od najbolj gosposkega S-a sposodil širok razpon
bonbončkov: najnovejšo generacijo multimedijskega
sistema MBUX, krmiljenje zadnjega kolesnega para,
svetilni sistem Digital Light in obširno elektrifikacijo.
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Zunanji izgled tesno sledi stopinjam predhodnikov z
manjšimi modifikacijami stranske linije in luči na zadku,
kar pomeni, da bodo tudi največji privrženci trikrake
zvezde težko na prvi pogled ločili med razredi C, E
in CLA. Večja revolucija pa se je zgodila na področju
digitalizacije in kvalitete ergonomije v kabini, ki povzema
konfiguracijo iz zastavonoše, a jo reinterpretira na
malce športnejši način. V skladu s tem sta armatura in

razred c in zastavonoša s si še nikoli nista bila tako blizu.
vertikalni centralni zaslon premierno rahlo usmerjena
proti vozniku, ki bo preko pametnejšega pomočnika,
aktiviranega z nagovorom »Hey Mercedes«, upravljal z
raznolikimi funkcijami avtomobila, prav tako pa mu bo
lahko za krajšanje časa med daljšimi potovanji postavljal
zapletena vprašanja splošnega znanja. Predvsem tedaj
bodo tako potniki spredaj kot zadaj zelo hvaležni
povečanim zunanjim dimenzijam, ki prinašajo več
prostora za glavo, komolce in kolena.
Ena od ključnih sprememb nove generacije prodajnega
šampiona je tudi slovo od vseh 6- in 8-valjnih motorjev,
saj bo pogonska paleta C-ja prvič sestavljena zgolj iz
štiricilindrskih različic, katere je zadela strela. Poleg blagih

hibridov z 48-voltno tehnologijo bo na voljo priključni
hibrid, zmožen povsem električnega dometa v višini 100
kilometrov, kar postavlja mejnik v segmentu. In glede na
to, da je C najbolje prodajani model Mercedesa, so s to
potezo pri luksuznem proizvajalcu naredili bistven korak
naprej v svoji strategiji ogljične nevtralnosti do leta 2039.
Najmanjša mečka do uvedbe A-jčka tako v novi izvedenki
celovito pretresa dosedanjo filozofijo ter se oborožena s
premium videzom in funkcijami želi uveljaviti kot najbolj
sofisticirana izbira med konkurenti.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Audi RS e-tron GT

Odkar so pri znamki štirih krogov
predstavili svojo vizijo za prihodnost
podjetja in vstop v dobo električne
mobilnosti, so lansirali svoj prvi
brezemisijski model e-tron, ki je hitro
prehitel tekmece in se uveljavil kot
najbolje prodajani tovrstni SUV na
svetu. Lahko enako uspe tudi novemu
zapeljivemu kupeju e-tron GT, ki
obljublja športno električno izkušnjo?

ELEKTR ICNI RS
44 Avto+šport
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do stotke pridrvel v 3,3 sekunde in nato
nadaljeval svoj napad do hitrosti 250
km/h, ki so jo elektronsko omejili, da bi
povečali doseg; ta naj bi znašal približno
472 km, medtem ko bo na hitri polnilnici
DC baterijo mogoče do 80 % napolniti
v zgolj 22 minutah. Paket litij-ionske
baterije s kapaciteto 85 kWh so vgradili
med osi, na najnižji točki avtomobila, kar
zagotavlja nizko težišče in porazdelitev
teže, ki je blizu idealne vrednosti 50:50.
Samozavesten 5-metrski atlet svojo
predanost zmogljivosti izraža tudi v
kabini s črno-rdečo temo in z usmeritvijo
k vozniku, ki se zaradi ekološke narave
vozila poslavlja od usnja in v ospredje

N

a tiskovni konferenci v Ingolstadtu so pri
Audiju že leta 2018 napovedali, da je v
kartah štirivratni električni Gran Turismo, ki
bo deloval kot direkten konkurent prodajno
uspešni Tesli Model S. Koncept dinamičnega vozila z
imenom e-tron GT smo spoznali konec tistega leta, ko
se je s svojimi poželjivimi oblinami uveljavil kot najbolj
sijoča zvezda losangeleškega avtosalona. Od tedaj so
Nemci dvigovali pričakovanja z zakrinkanimi prototipi,
a naposled je napočil trenutek, da si novega e-trona
ogledamo v serijski formi. In z navdušenjem lahko
potrdimo, da težko pričakovani kupe v prehodu iz študije
v serijsko vozilo ni izgubil svojega emotivnega karakterja.
Nizek, širok in dolg GT na račun optimalnih proporcev
očara z vseh strani, a morda je najbolj impresiven pogled
z delnega profila, ki razkriva padajočo strešno linijo, ki se
s spojlerjem harmonično nadaljuje v zadek, na katerem
kraljuje vpadljiva svetlobna pasica. Potem oči najdejo še
čudovite izklesane boke in pod njimi masivna 21-palčna
platišča in na obrazu se zariše nasmešek. Prednji del
avtomobila je medtem nezamenljivo audijevski s (tokrat
zaprto) masko v stilu satovja. Ta vizualna poteza ne
preseneča, saj so e-trona GT prvotno zarisali v oddelku
Audi Sport, kjer so oblikovanje podredili aerodinamičnim
ciljem, pri čemer so sledili povezavi med formo in
funkcijo. To je omogočilo doseg nizkega koeficienta
upora (0.24), kar je še posebej bistveno pri električnih
vozilih, saj pripomore k učinkovitosti in dosegu.
Zunanjost definitivno nakazuje na dinamični potencial
vozila, ki ga bosta pri vroči izvedenki RS poganjala
električna motorja s skupno močjo 590 KM, ki se bo
prenašala na vsa štiri kolesa preko variabilnega pogona
quattro. Športno naravnani GT znamke štirih krogov bo
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postavlja trajnost; a to nikakor ne pomeni,
da besede Audi ne smemo več enačiti
z luksuzom. Električni Gran Turismo je
prav tako razkošen v kombinaciji okolju
prijaznih imitacij usnja, alkantare in
volne, pri čemer je večina materialov
narejenih iz recikliranih plastenk in
tekstila. Vrhunec interierja predstavljata
športna, nizko pozicionirana sedeža,
ki ju obkroža tehnološko napredna
armatura z virtualnim kokpitom in
digitaliziranim osrednjim zaslonom, piko
na i pa pričara karbonski vložek, ki se
razteza čez celotno širino. Nadgrajeni RS
prinaša še ambientalno osvetlitev, zvočni
sistem Bang & Olufsen, jeklena pedala
in značilne značke RS. Kot smo vajeni
od Audi Sporta, je izbrana estetska vizija
izredno ekspresivna, svojo zavezanost
premium doživetju pa izkazuje s strastno
pozornostjo do detajlov.
Novega zastavonošo linije e-tron,
ki je zasnovan kot zmogljiv, vendar
vsakodnevno uporaben Gran Turismo, so
opremili s ceno 100 tisočakov, a vozniki,
ki si bodo želeli dodatnega sunka moči
in edinstvene prezence na cesti, bodo
primorani za inačico RS, ki je prvič v
zgodovini 100% električna, pristaviti še 38
tisočakov, kar pa jim bo prineslo možnost
hvaljenja, da je njihova nova beštija
povsem ekološko ozaveščena.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

AUDIJEV RS
JE PRVIČ V
ZGODOVINI
100%
ELEKTRIČEN,
A SE KLJUB
EKO DUŠI
PONAŠA S
590 KONJIČI.

''

E-tron GT očara z vseh strani,
a morda je najbolj impresiven
pogled s profila, ki razkriva
padajočo strešno linijo.
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NOVOSTI

Hyundai Ioniq 5

NOVA PRAVILA

IGRE

Prvi zastopnik nove podznamke električnih vozil Ioniq je takoj po debiju s strani evropskih
potrošnikov generiral največjo količino povpraševanja za katerikoli Hyundaijev nov model doslej,
kar dokazuje, da je prodorna znamka na dobri poti, da spremeni pravila igre in se uveljavi kot
pomemben igralec v dobi elektrifikacije.
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ot korak naproti svojemu dolgoročnemu
cilju 100% brezemisijskih vozil, so se
pri Hyundaiju odločili, da ne bodo več
izdelovali dizelskih modelov. Ti bodo po
koncu svojega življenjskega cikla povsem izginili iz
prodajne ponudbe, ki se bo osredotočala na električne
in hibridne pogone. V skladu s tem južnokorejski
proizvajalec načrtuje, da bo v naslednjih štirih letih
lansiral 23 povsem električnih avtomobilov, s čimer želi
doseči 8-10% delež globalnega trga električnih vozil.
Prvi izmed teh je model Ioniq 5, križanec srednjega
razreda, ki sedi na povsem novi platformi koncerna
Hyundai Motor Group. Novinec se vizualno zgleduje
po študiji 45 EV Concept, ki odlično združuje retro in

OGLAS
sony
slusalke
NOVO
NA TRGU

progresiven slog. V ospredju je horizontalna maska, pri
kateri svetila tvorijo drobne osvetljene kocke s krasnim
analognim čarom; ta zanimiv pristop so ubrali tudi na
zadku.
Znotraj bo potnike pozdravilo povsem digitalizirano
in minimalistično oblikovano delovno okolje, ki zaradi
3-metrske medosne razdalje nudi obilo prostora.
Ta vidik še izboljšuje možnost premikanja centralne
konzole, s čimer so Korejci omogočili enostaven
izstop iz obeh strani vozila, kar bo posebej priročno
pri parkiranju na ozkih mestih. Poleg tega novega
elementa z imenom »univerzalni otok«, je ključna
uporaba trajnostnih in recikliranih materialov ter
bio barv. To sicer ne preseneča, saj se proizvajalci
pri električnih avtomobilih vedno bolj usmerjajo v
pripravo celovitega okolju prijaznega paketa.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

WH-1000XM4

Avgust 2020

Vodilni na področju
digitalnega odpravljanja šumov*
Samo glasba. Nič drugega.
Procesor QN1 za odpravljanje
šumov visoke ločljivosti
Na voljo od 21. aprila 2020. Glede na rezultate raziskave družbe Sony Corporation; meritve opravljene v skladu s smernicami JEITA.
Za trg slušalk z ovratno zasnovo in brezžičnim odpravljanjem šumov

*

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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‘Sony‘ in njihovi logotipi so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Sony Corporation. Vsi drugi logotipi in blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

NOVOSTI

Nissan Qashqai

Za dizajn so poskrbeli v
londonskem studiu, da bi
čim bolje zadostili okusu
evropskih strank.

Pohod
pionirja
G
Nissanov Qashqai je bil pred več kot desetletjem tisti, ki je ustvaril trenutno izjemno popularni
segment športnih terencev oziroma križancev. Sledile so mu praktično vse znamke, tako z manjšimi
kot večjimi modeli. Zdaj je nastopil čas, da se pionir v sveži preobleki odpravi na nov osvajajoč pohod.
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enerator novega avtomobilskega
razreda je kot najbolje prodajani
križanec v Evropi, prodan v
preko treh milijonih primerkov,
za japonskega proizvajalca ključni člen v
prodajnem načrtu, zato so v snovanje nove
generacije vložili veliko truda in energije.
Osnovo prenove predstavlja nova arhitektura
alianse CMF-C, ki je omogočila tehnološke
posodobitve in vpeljavo elektrifikacije. Da
bi Nissan dosegel svoj cilj do leta 2024 z
elektrificiranimi pogoni uresničiti 50-odstotni
delež prodaje na stari celini, bosta pogonsko
paleto Qashqaija sestavljala dva nova motorja.
Prvi je bencinar 1.3 DiG-T s 138 oziroma 156
KM v izvedenki blagega hibrida z 12-voltno
tehnologijo, drugi pa je hibrid s sistemom
e-Power iz električnega prodajnega hita
Leaf. Njegova posebna lastnost je, da
bencinski motor služi le za proizvajanje
električne energije, kolesa pa žene izključno
elektromotor. To pomeni, da bencinski
motor lahko ves čas deluje v optimalnem
območju, s čimer dosega boljšo učinkovitost
in manjše izpuste kot konvencionalni motorji
z notranjim zgorevanjem. Za evropske kupce
so sistem e-Power nadgradili z močnejšim
1,5-litrskim bencinarjem, s čimer skupna moč

znaša 188 KM. Kot Leaf bo tudi novi Qashqai
e-Power deležen možnosti e-Pedal. Voznik
lahko tako spelje, pospešuje in upočasnjuje z
uporabljanjem samo stopalke za plin.
Poleg tega, da je Qashqaija ob ponovnem
rojstvu zadela elektrika, je pridobil drzen
karakter po vzoru Jukea, manjšega pripadnika
družine Nissan. V ospredju dizajna ostaja
značilna maska v obliki črke V, ki jo tokrat
spremljata tanka in atraktivna LED žarometa.
Skupaj s povečanimi dimenzijami, z bolj
mišičasto linijo in z velikimi 20-palčnimi
platišči poskrbijo za celovito modernizacijo
priljubljenega križanca, ki se v tretji
generaciji poslavlja od zastarelega sistema
infotainment in uvaja 9-palčni zaslon z boljšo
ločljivostjo in z naborom povezljivih storitev,
med drugim z aplikacijo NissanConnect
Services za upravljanje in nadzor avtomobila.
Digitalizirani so tudi merilniki, povečan
je prtljažnik (+ 50 l) in prostor za kolena
potnikov zadaj (+ 28 mm), prav tako pa so pri
Nissanu veliko poudarka dali na ergonomsko
in estetsko kakovost gumbov in stikal; roko na
srce, predvsem tega je kabini prejšnjih dveh
generacij izredno manjkalo.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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ZANIMIVOSTI

CES 2021

Digitalna
tehnološka
senzacija
Že desetletja največji svetovni sejem zabavne elektronike CES zaznamuje začetek novega leta
s premiero inspirativnih inovacij in pomembnih spoznanj tako iz tehnološke kot avtomobilske
industrije. Tudi letos ni bilo nič drugače, a je zaradi prilagoditve epidemiološkim ukrepom CES prvič
v zgodovini potekal popolnoma digitalno, kar pa ni ohromilo številnih start-upov in velikanov, da
posijejo luč na svoje novosti, ki potiskajo meje mogočega.
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ljučni igralci iz sveta tehnologije se tako
letošnjega januarja niso zbrali v lasvegaškem
kongresnem centru, ampak pred računalniki
in kamerami, saj so čisto vse predstavitve
potekale digitalno. Občinstva širom sveta so s tem
prejela sedež v prvi vrsti za spoznavanje novih idej, ki
bodo svet premaknile naprej. Letošnji CES je gledalcem
omogočil unikatno mešanico lansiranj izdelkov, dognanj
vizionarjev ter klepeta z globalnimi znamkami in drugimi
udeleženci. Resda je šlo za transformativni globalni
dogodek, ki so ga spremljali v 150 državah. Skoraj dva
tisoč podjetij z vseh koncev planeta je zainteresirano
javnost in medije spoznalo z novo generacijo high-tech
pogruntavščin in ustvarilo preko 100 ur konferenčnega
programa. CES je s tem pisal zgodovino in se uveljavil kot
največji digitalni tehnološki šov doslej.
Glavne teme so vključevale zasebnost na spletu ter
prihodnost umetne inteligence, zdravstvenega varstva,
avtonomnega prevoza in maloprodajne politike, s
čimer so presegle meje tehnološke industrije. Vizije
pomembnih glavc so ob tem ponazorile, kako je
svetovna epidemija pospešila razvoj izumov, ki stremijo
k svetlejši prihodnosti.
O napredku na področju transporta je v svojem nagovoru
razpredala Mary Barra, vodja ameriškega avtomobilskega
giganta General Motors, ki je razkrila njihovo strategijo
za mobilnost bodočnosti. Izvedeli smo, da bo GM svojo
zavezanost elektrifikaciji poudaril z novo identiteto;
oblikovalci so se odločili, da pojem »brez emisij« najbolje
uteleša turkizno modra, ki so jo v svoje električne linije
vkomponirali že mnogi proizvajalci. Vodja industrije
je prav tako prezentirala nov podaljšek podjetja z
imenom BrightDrop, ki bo nudil ekosistem električnih
produktov za dostavo od prvega do zadnjega metra s
ciljem zmanjšanja stroškov, povečanja produktivnosti in
izboljšanja varnosti zaposlenih. Hkrati z napovedjo so
GM-ovci pokazali prvo vozilo nove firme, električnega
dostavnika EV600, zasnovanega za prevoz na daljše

razdalje. Zanj pričakujejo mnogo povpraševanja na
račun 400 kilometrov dosega, 17 kubičnih metrov
tovornega prostora, številnih serijskih varnostnoasistenčnih pomagal in 13,4-palčnega multimedijskega
zaslona, preko katerega bo voznik spremljal navigacijo
in tako pakete v najkrajšem mogočem času pripeljal
do njihovih lastnikov. Izmed avtomobilskih znamk
detroitskega General Motorsa je sicer najbolj navdušil
Cadillac s konceptom vesoljskega avtonomnega vozila
in enosedežnega zračnega taksija, ki bosta v prihodnosti
našla svoje mesto v gosto naseljenih urbanih območjih.
Pri Cadillacu so raziskovali še uporabniško izkušnjo v
vozilu in v sodelovanju z akterji izven avtomobilske
sfere generirali koncept za nov vmesnik, ki bo v obliki
33-palčnega LED zaslona obogatil prihajajoč električni
SUV Lyriq. Ekranov prihodnosti so se prav tako lotili
konkurenti v Mercedes-Benzu in BMW-ju. V Stuttgartu so
že poznani sistem MBUX nadgradili s pomočjo umetne
inteligence in ga vkomponirali v impresiven skupek
treh displejev, ki v širino meri kar 141 centimetrov. Tako
imenovani Hyperscreen je estetsko zelo všečen, njegovi
ustvarjalci pa obljubljajo enostavno upravljanje in visoko
prilagodljivost, ko bo lansiran v brezemisijski luksuzni
limuzini EQS. Bavarci so medtem na CES-u praznovali
20 let svojega operacijskega sistema iDrive in naznanili
novo generacijo, ki bo v ospredje postavljala inteligentno
interakcijo med voznikom in vozilom, ki bo prispevala k
večjemu udobju, personalizaciji in varnosti. Bolj kot ne
je šlo za predpremiero, saj so bistvene informacije ostale
zavite v tančico skrivnosti. Več o reinterpretaciji iDrivea
bomo izvedeli ob debiju modela iX, znanilca nove
dobe BMW-ja, ki odgovarja na vprašanje, kako se bomo
premikali v naslednjem desetletju.
Pri Panasonicu so se medtem lotili nadgradnje headup zaslona, ki z uporabo optične tehnologije povečuje
vidno polje, bolje prepoznava elemente in prednostno
določa okolico, ki je človeško oko morda ne bi videlo.
Sistem s 4K resolucijo hitrost in porabo goriva prikazuje v

direktnem vidnem spektru voznika, medtem ko navigacijo
in ostale pomembne podatke manifestira v obliki 3D
vizualov dlje na cesti. Korporacija iz Osake se je fokusirala
tudi na redefinicijo zabave v avtomobilu; preko partnerstva
s premijsko avdio znamko Klipsch so predočili potopitveno
izkušnjo doživetja glasbe v kabini. Podobnega izziva so
se lotili pri Harmanu, hčerinskemu podjetju Samsunga,
kjer so demonstrirali tri koncepte, ki argumentirajo, kako
napredna povezljivost daje nove priložnosti tako za kupce
kot za ponudnike. Prvi interier vozila spremeni v koncertno
areno, drugi v gaming center, tretji pa v kreativni prostor.
Na virtualnem forumu so inovativen duh dokazali tudi
snovalci projekta Indy Autonomous Challenge, ki so
domislili prvi avtonomen dirkalnik na svetu. Trenutno okrog
petsto študentov in mentorjev, specializiranih za umetno
inteligenco, na štirih kontinentih razvija tehnologijo za
vožnjo bolidov Dallare, ki se bodo 23. oktobra soočili na
slovitem dirkališču Indianapolis Motor Speedway. Glede
na visoko nagrado v višini 1,5 milijona dolarjev, bo gotovo
šlo za neizprosno preizkušnjo.
Veliko zanimanja je požela še konferenca Sonyja, kjer smo
izvedeli, da so svojega elegantno zasnovanega električarja
Vision-S začeli testirati na avstrijskih cestah. Kljub temu
da so ob prvotnem razkritju študije na lanskoletnem
CES-u Japonci zatrjevali, da rival Teslinemu Modelu S ni
dobil zelene luči za gradnjo, ampak bo služil kot razstavna
forma za Sonyjeve tehnologije na področju mobilnosti,
so decembra 2020 finalizirali delo na prototipu, zato je
informacija o testiranju jasni naslednji korak.
Sejem CES je navkljub digitalni preobrazbi z mnogoterimi
zanimivimi novostmi in s postavljenimi trendi ostal važen
dogodek, ki se prihodnje leto vrača v svoj tradicionalni
dom – v zabaviščni center sveta Las Vegas.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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TESTI
BMW 530d xDrive M Sport

5ka

STARE ŠOLE

BMW-jeva priljubljena petica se po cestah v svoji sedmi generaciji vozi že od leta 2018, lansko leto
pa so ji v tovarni namenili manjšo prenovo, ki zajema bolj kot ne minimalne lepotne popravke.
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aik bo težko ločil med BMW-jevo aktualno
petico po in pred prenovo, entuziasti pa bodo
hitro ugotovili, da so s prenovo dodelali prednje
ledvičke tako, da so jih malce raztegnili in ostro
nagnili v zgornjem delu, da se lepše zajedajo v sam
pokrov motorja. Seveda so prilagodili tudi obliko
odbijača, kakor tudi zožili prednje žaromete in zadnjim
namenili prenovljeno grafiko. Testna petica je bila
opremljena s paketom M Sport, a ta avtomobila ni
spremenil v agresivno športnega. Športni odbijači so se
kar malo zgubili ob temno modri karoseriji, k pretirano
športnemu izgledu pa niso prispevala niti 19-palčna
platišča. Verjetno zaradi same oblike in barve, enostavno
niso bila dovolj agresivna in izstopajoča. Zunanji izgled
je bil tako lep miks športno elegantnega, s poudarkom
na elegantnem, kljub modrim zavornim čeljustim
in zatemnjenim zadnjim lučem, ki se mi še zdaj ne
dopadejo najbolje in se mi zdi, da ne pašejo elegantno

PREKO 600 NM NAVORA,
PRAKTIČNO TAKOJ, KO
POHODIŠ STOPALKO
ZA PLIN, IN LINEARNO
POSPEŠEVANJE VSE DO
250 KM/H, SO ŠTEVILKE,
KI TE TEŽKO PUSTIJO
RAVNODUŠNEGA.
poslovni limuzini, kot je bavarska serija 5.
Serija 5 je med poslovneži in na splošno izredno priljubljen
avtomobil, tudi na slovenskih cestah jih je videti veliko. A
pri nas so ti v večini motorizirani z 2,0-litrskimi dizelskimi
motorji, seveda pa se jih najde tudi nekaj takih, ki so
opremljeni s spodobnimi šestvaljnimi trilitrskimi dizli.
No, tale testni primerek je bil opremljen z najnovejšo
generacijo šestvaljnih dizelskih motorjev, ki so po novem
opremljeni tudi z blago hibridno tehnologijo. Slednja
omogoča bolj mehko, neslišno in nemoteče delovanje
sistema start-stop in hkrati poskrbi za daljši čas jadranja
pri višjih hitrostih. V praksi to pomeni, da se bo motor
ugasnil, še preden se boste popolnoma ustavili pri rdeči
luči na semaforju in ko boste speljali, se bo povsem
neslišno in neopazno prižgal nazaj. Je pa res, da ni več
stikala start-stop, s katerim bi voznik izklopil njegovo
delovanje. Torej, motor se bo ugašal vedno in povsod,

Zunanji izgled testne petice je bil lep miks športno elegantnega.
razen v primeru, ko bo voznik prestavil prestavno ročico
v način sport/manual, takrat bo šestvaljni dizel ostal
prižgan.
Kot že večkrat zapisano, je trilitrski šestvaljnik iz bavarskih
rok pravi tehnološki biser, ki najbolj paše v nos poslovne
petice ali družinskega karavana iste serije. Preko 600 Nm
navora, praktično takoj, ko pohodiš stopalko za plin, in
linearno pospeševanje vse do 250 km/h, so številke, ki
te težko pustijo ravnodušnega, še posebej, ko govorimo
o na videz umirjeni, poslovni limuzini, katere prvotno
poslanstvo ni tekmovanje v pospeševanju in končni
hitrosti, temveč to, da voznika in potnike na najbolj
prefinjen, eleganten in udoben način dostavi od točke A
do točke B. In to lahko naredi zelo hitro, udobno in hkrati
na varčen način, med sedmimi in osmimi litri se namreč
giblje povprečna poraba goriva na sto prevoženih
kilometrov.
Za udobno vožnjo je seveda zaslužno tudi podvozje
M s prilagodljivimi blažilniki, ki tako dobro opravljajo
svojo nalogo, da bi človek za hip verjel, da gre za zračno
vzmetenje. Tako udobno in lahkotno se pelje petica, da
bi se človek kar vozil in vozil, težko se naveličaš dobre

60 Avto+šport

Avto+šport 61

vožnje, še posebej, če je pospremljena s prestižnim
interierjem z najboljšimi materiali, kot so vrhunski
sedežni fotelji v svetlem usnju in s tehnološko
najnaprednejšo tehnologijo.
S prenovo so namreč posodobili operacijski sistem
na zadnjo generacijo s številnimi novimi funkcijami.
Ena izmed meni ljubših je bila povezava z aplikacijo
Apple Car Play, kjer ni potreben fizični kabel. Telefon
sem enostavno povezal preko brezžične povezave
z zaslonom in v hipu sem imel vse glavne aplikacije
telefona prezrcaljene na osrednjem ekranu. Njegova
svetilnost je odlična, kakor tudi njegovo preprosto
delovanje in odzivnost. Upravljaš ga lahko preko dotika,
še vedno pa ostaja med sedežema stari dobri fizični
vrtljivi gumb, ki je zaenkrat še vedno najbolj varna in
uporabniško najbolj ugodna izbira.
Ugodna izbira se zdi tudi 530d, ob pogledu na cenik
se ceni na 69.650 evrov, a seznam dodatne opreme
končno ceno popelje preko 100 tisočakov, za kar so
v največji meri zaslužni paket M Sport za 6.230 evrov,
paket First Class za dobrih 7 tisoč evrov in paket inovacij
za 4.700 evrov. Skupno za kar 33 tisočakov dodatkov.
Gola in bosa petica za 70 tisoč ali do zob oborožena za
dobrih 100?

OGLAS
boss

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

šestvaljni, vrstni, turbodizelski
2.993 ccm
210 kW (286 KM)
620 Nm pri 2.000 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
5,6 s (0-100 km/h)
250 km/h

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

8,2 l/100 km
133 g/km
4.963 / 1.868 / 1.479 mm
1.835 kg
66 l
530 l
103.029 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 890,88 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

TESTI
Mercedes-Benz GLA 200 d AMG Line

VSTOP V
SUV SVET
MERCEDESA

GLA pri Mercedesu predstavlja vstopno točko v premium razredu kompaktnih cestnih terencev. Je
hkrati njihov najmanjši in najcenejši SUV, ki se je v drugi generaciji prav lepo razvil in je eden lepših
predstavnikov svojega segmenta.
64 Avto+šport

Avto+šport 65

V večini primerov bo novi GLA
šminkiral v mestnih središčih in
ne po oddaljenih brezpotjih.

P

o novi generaciji razreda A in B je sledil na njuni
platformi grajen malce večji in bolj robustni
cestni terenec GLB, kasneje pa so predstavili še
manjšega, morda celo bolj atraktivnega na prvi
pogled, novega GLA-ja.
Če je v prvi generaciji deloval nekoliko zadržano in ne
najbolj skladno, njegov naslednik nima teh težav. Brez
dvoma deluje prestižno, trendovsko in kompaktno.
Nov oblikovalski jezik znamke mu lepo paše, predvsem
od spredaj deluje sila dobro z novo masko, ki je v
primerjavi s predhodnikom obrnjena na glavo in ima
po novem samo eno okrasno lamelo, v primeru paketa
AMG Line pa še okrasne »diamantke«. Dodatki AMG
Line avtomobil naredijo bolj izstopajoč, sploh v že tako
ne najbolj zadržani bordo rdeči barvi karoserije. Tako
zunanjost popestrijo zatemnjena stekla, črn difuzor, črna
ohišja ogledal in kar 20-palčna črna platišča AMG, ki pa
ne pripomorejo ravno k večjemu udobju, nasprotno,
avtomobil je zelo neudoben na grbinah in neravninah.
Na račun paketa AMG Line je bilo na vozilo nameščeno
tudi športno podvozje z bolj čvrstimi blažilniki in
vzmetmi. Posledično je avtomobil 15 milimetrov bližje k
tlom in še manj primeren za neurejena brezpotja. Je pa
seveda v ponudbi tudi različica s 4-kolesnim pogonom
in z večjim odmikom od tal, a bo tako ali tako v večini
primerov novi GLA šminkiral v mestnih središčih in ne po
oddaljenih brezpotjih.
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Oznaka 200d razkriva, da gre za 2-litrski
dizelski motor s 110 kW in 320 Nm, pri
katerem 8-stopenjski avtomatizirani
menjalnik z dvojno sklopko moč
pošilja prednjemu paru koles. Sicer se
odlično ujame z dizelskim motorjem,
le pri speljevanju in pri nizkih hitrostih
pokaže nekaj neodločnosti in cukne
sem in tja. GLA se za svoj razred pelje
zelo dobro, pa tudi malo športnega
karakterja zna pokazati, ko brez težav
ostro zagrize v kakšen ovinek ali dva.
Vozniška izkušnja, ko sediš za
volanom, je tipična – mercedesovska.
Popolnoma digitaliziran kokpit z
atraktivnimi zračnimi turbinastimi
režami, prekrasen usnjen volan in
stare dobre fizične tipke za upravljanje
klimatske naprave na dosegu roke.
Črno notranjost popestrijo rdeči šivi
na vratnih oblogah, na volanu in
sedežih, materiali pa so na otip prijetni
in kakovostni. Poleg imitacije usnja,
je veliko oblazinjenja tudi v alkantari.
Seveda je vozniku na voljo cel kup
asistentov in funkcij, ki se skrivajo v
menijih operacijskega sistema MBUX,
katerega je treba malce naštudirati,
da ga obvladaš v nulo. Lahko ga
upravljaš preko drsne plošče med
sedežema, preko drsne površine na
volanu, ali pa kar preko ekrana na
dotik. Nedvomno gre za enega izmed
naprednejših sistemov. Eden njegovih
boljših trikov pa je ta, da vozniku preko
kamere v živi sliki kaže 3D kažipote,
ko ima v navigaciji določeno neko
destinacijo, tako da bo voznik zelo
težko kadarkoli skrenil s poti v svojem
novem Mercedesu. Seveda pa celoten
komplet ni poceni, z dodatno opremo
in vsemi dodatki na koncu GLA 200 d
AMG Line preseže ceno 50 tisočakov.

Predvsem od spredaj deluje
sila dobro z novo masko z
okrasnimi »diamantki«.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.950 ccm
110 kW (150 KM)
320 Nm pri 1.400 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
8,6 s (0-100 km/h)
208 km/h

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

6,8 l/100 km
147 g/km
4.410 / 1.834 / 1.661 mm
1.615 kg
43 l
425 l
52.656 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 583,58 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

TESTI
Volkswagen Golf 2.0 TDI Style First Edition

Malo je avtomobilov, po
katerih bi poimenovali
kar celoten segment, v
katerem se prodajajo. A
eden takšnih je golf in
tako imenovani golfov
razred, pri čemer naj bi
jasno in glasno postavljal
standarde razreda, in to
že več desetletij. Z osmo
generacijo še vedno drži
štafetno palico v rokah,
a se zdi, da ne več tako
prepričljivo.

VLADAJOCI
PRVAK
Notranjost je popolnoma digitalizirana, v koraku s časom.

N

ovi Golf je po zunanjih merah ostal praktično
nespremenjen od predhodnika, kar pomeni,
da se na področju prostornosti v kabini
in prtljažniku ni spremenilo nič. A zakaj bi
spreminjali nekaj, kar je dobro? Prtljažnik je s 381 litri zlata
sredina razreda, na zadnji klopi pa je tudi še vedno dovolj
prostora za dve odrasli osebi, za tri otroke pa sploh.
Oblikovno so ga malce pomladili z bolj čistim dizajnom,
pri katerem je manj več. Tako so mu spredaj krepko zožili
žaromete in stisnili masko oziroma črno kromirano črto,
ki povezuje prednja žarometa, v spodnji odbijač pa so
s črnimi vložki in z vložki v barvi karoserije avtomobila
vnesli dodatno dinamiko in ustvarili atraktiven izgled.
Zadek deluje dokaj umirjeno, z novimi LED žarometi,
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grafiko in podpisom »GOLF« na sredini prtljažnega
pokrova, neposredno pod logotipom VW.
Super se mu poda tudi tale promocijska, zlato zenfasto
rumena barva, ki je krasila izvedenko testnega Golfa First
Edition, ki je bil opremljen s paketom opreme Style, ki
v večji meri poskrbi za vse nujno potrebno, seveda pa
ostaja tu še bogat seznam dodatne opreme, iz katerega
smo imeli LED matrične žaromete, za katere je v paketu
Style treba doplačati dobrih 700 evrov.
Notranjost je prečiščena, popolnoma digitalizirana,
v koraku s časom. Golf je opremljen po najnovejši
tehnološki modi, kar pomeni, da so skoraj v celoti
zastarele gumbe zamenjale površine z upravljanjem na
dotik. Stara šola v kabini tako ostaja le še volan z novim

logotipom in s klasičnimi, fizičnimi stikali za upravljanje
radia, tempomata in menija digitalnih merilnikov.
Slednji so serijski in so skorajda tako kot pri Mercedesu
povezani v lepo celoto z osrednjim ekranom. Dopolnjuje
ju še površina na dotik za upravljanje žarometov, ki se
nahaja levo od volana. Neposredno pod ekranom je še
drsna površina, preko katere upravljamo s temperaturo
klimatske naprave tako za voznika kot sovoznika, na
sredini pa površina služi upravljanju jakosti glasbe. Tudi
klasične, mehanske prestavne ročice v primeru izbire
menjalnika DSG ni več, saj jo je zamenjalo miniaturno
stikalo po principu »shift by wire«, kar smo prvič spoznali
pri novem modelu legendarne serije 911.
Pod osrednjim ekranom so vzdolž celotne dolžine
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armaturke lepo plasirali okrasne vložke v obliki letvic, med
katere so mojstrsko integrirali še zračne reže, kar smo sicer
videli že pri Passatu in Arteonu. Je pa res, da je njihova
funkcionalnost omejena, lahko jih namreč le popolnoma
odpremo ali zapremo, ne moremo pa usmerjati piša
zraka, kot bi želeli sami. Na sami sredini med zračnimi
režami je tudi manjše polje, spet seveda občutljivo na
dotik, s štirimi funkcijami oziroma z bližnjicami, in sicer za
klimo, vozne programe, asistenčne sisteme in parkirnega
asistenta. Za nastavitev temperature in načina ter smeri
pihanja, je tako potrebno preveč pritiskov in pozornosti.
Tu bi se Volkswagen lahko odrezal bolje.
Sicer pa je infotainment sestavljen zelo intuitivno, deluje
hitro in gladko, brez zatikanj, je pa njegova struktura
oziroma delovanje podmenijev malce bolj zapletena
in voznik potrebuje malce več prilagajanja, preden mu
popolnoma zleze pod kožo. Pohvaliti je treba grafiko
digitalnih merilnikov ter njihovo prilagodljivost in
vsestranskost, od prikaza navigacije do točno določenih
informacij, ki se prikazujejo na izbranih mestih.
Hvalimo lahko tudi obnašanje avtomobila na cesti, kot je
to veljajo že za prejšnje generacije. Golf se je od nekdaj
peljal dobro. In nič drugače ni z najnovejšo, 8. generacijo.
Podvozje je ravno prav nastavljeno, avtomobil nikoli
ni pretrd, ravno prav mehak in udoben je, da je vožnja
vseskozi prijetna in umirjena. Z dvolitrsko dizelsko klasiko
stare šole v nosu s 150 konjskimi silami in s starim dobrim
ročnim menjalnikom s šestimi prestavami pa je vozna
izkušnja kljub digitalizaciji notranjosti prav nostalgična.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.968 ccm
110 kW (150 KM)
360 Nm pri 1.600 vrt./min.
6-stopenjski ročni
8,8 s (0-100 km/h)
223 km/h

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

5,3 l/100 km
105 g/km
4.284 / 1.789 / 1.491 mm
1.428 kg
50 l
381 l
30.500 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 339,16 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

oglas
fuji

NAVTIKA

Saxdor Yachts

NOVA
ERA
UZITKA
NA
VODI
72 Avto+šport

Italijanski
dizajn, ameriška
funkcionalnost,
nemška kakovost in
francoske cene. Vse
to je Saxdor Yachts,
vzhajajoča zvezda
navtičnega sveta,
ki obljublja novo
ero užitka na vodi.
Vizionarsko filozofijo
znamke, utelešeno v
visokozmogljivih, a
cenovno dostopnih
modelih, so instantno
prepoznale žirije
najpomembnejših
tekmovanj kot tudi
stranke širom sveta,
ki so že v prvem letu
delovanja podjetja
izkazale izjemno
zanimanje in zapolnile
prav vsa prosta mesta
za letošnja naročila.
Avto+šport 73

10-metrski Saxdor 320 očara z
impresivnimi performansami in
z elegantnim slogom.

P

rvi mož novonastalega
Saxdorja, Sakari Mattila,
definitivno ni neznano
ime med poznavalci
navtike. Talentirani Finec se je
namreč v svoji karieri dokazal s
štirimi uspešnimi in mednarodno
nagrajenimi blagovnimi znamkami;
na zemljevid je pomagal postaviti
Aquador, Paragon, XO Boats in
Axopar, preden se je odločil za nov
življenjski projekt. Tega je vizionar
začel kovati leta 2019, ko je ustvaril
koncept za novo generacijo plovil s
sodobnim dizajnom, z najnovejšo
tehnologijo in z vrhunskimi
zmogljivostmi, vendar z dostopno
ceno. Da bi se lahko povsem
posvetil novim izzivom, je pretrgal
vezi s svojimi prejšnjimi podjetji, a
se je njihovemu uspehu poklonil
s poimenovanjem Saxdor, ki je
pravzaprav skovanka črk: S = Sakari,
AX = AXopar, DOR = AquaDOR.
Izkušeni Mattila se je zavedal, da
sta pri snovanju nove serije plovil
ključna parametra koncept in
dizajn, zato se je na novo pot podal s
partnerjem J&J Design, kar pomeni,
da so za modni stil čolnov Saxdor
zaslužni prav Slovenci. Priznan
studio, specializiran za oblikovanje
motornih plovil in jadrnic, je v
zadnjih treh desetletjih za najbolj
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prestižne in vplivne proizvajalce
pripravil
številne
prodajne
uspešnice. In pri prvem modelu
finske znamke ni bilo nič drugače,
saj so se ob razvoju oprli na bogato
industrijsko znanje, vodila pa jih je
tudi velika mera ustvarjalnosti.
Nova doba navtike je nastopila s
prvorojencem družine, z modelom
Saxdor 200 Sport, ki si je zadal cilj
revolucionarizirati segment manjših
osebnih čolnov. S čim, vprašate?
Z odprtjem čisto nove kategorije
plovil, ki združuje zmogljivost,
zabavnost in enostavnost uporabe
vodnega skuterja z varnostjo in
udobjem kompaktnega čolna.
6-metrski dnevni cruiser je na voljo
v dveh konfiguracijah, pri čemer
prva ohranja sedenje v stilu jetskija s trojnim jockey sedežem,
druga, bolj klasična, pa vključuje
vzporedna sedeža z dvojno klopjo
na krmi. Na račun lahke konstrukcije
(780 kg) je čoln izredno enostaven
za transport na prikolici ter ugoden
za vožnjo in vzdrževanje. Ko to
povežemo z 22,5-stopinjskim
dvojno stopničastim trupom,
ki zagotavlja mehko plovbo na
krajših in daljših potovanjih ter tudi
v slabših vremenskih razmerah,
ugotovimo, da je Saxdor 200
Sport odlična izbira ne zgolj za

320 GTO
Saxdor 320
Modelno paleto so pri Saxdor Yachts že razširili z
večjim modelom 320, pri katerem so imeli zopet
prste vmes v slovenskem biroju J&J Design, kjer so
si zamislili tri izvedenke 10-metrskega plovila, ki želi
očarati z impresivnimi performansami in elegantnim
slogom. Kot prva bo lansiranje dočakala verzija 320
GTO, ki jo odlikuje zapeljiv trup za udobno plovbo v
vseh situacijah, na katerega so krasno integrirali T-top,
na krmo pa pozicionirali osemvaljni motor Mercury s
300 KM. Za dvig utripa bo mogoče moč podvojiti in
najvišjo hitrost povečati na krepko preko 50 vozlov.
Kot pri modelu 200 Sport, ki je v svet ponesel ime
Saxdor, bo tudi pri 320-ici bistvena zabavnost, varnost
in enostavnost vožnje. Vendar bo tokrat v ospredju
še prostornost palube, ki jo je mogoče povečati z
inovativnimi odpirajočimi se stranskimi »terasami«, ki
kreirajo nepremagljivo povezavo z vodo. Zvečer bo
zavetje nudila udobna, zračna in svetla kabina z ločenim
straniščem, zaključena z enako mero pozornosti, kot so
jo oblikovalci namenili zunanjosti. Ker osnovna cena
hitrega in razkošnega cruiserja znaša le 90 tisočakov,
se perspektivni kupci hitro postavljajo v vrsto, kar so
opazili tudi pri slovenskem uvozniku Vrtinc Navtika.

320 GTR

320 GTC

N A U T I C W E A R

prekaljene morske mačke,
ampak tudi za prve lastnike
čolnov.
Osnovna
verzija
premišljeno
oblikovanega
modela se ponaša z odprto
palubo, a kupci lahko zasnovo
prilagodijo svojim željam z
raznolikimi možnostmi, kot
so T-top, ležišče v premčnem
predalu,
dvojni
9-palčni
večnamenski
zasloni
na
krmilni konzoli in nadgrajeni
stereo sistem. Eden glavnih
adutov novinca je zagotovo
tudi privlačna izhodiščna cena
– 22.320 evrov ob opremi
s 100-konjskim motorjem
Mercury XL CT, zmožnim
dosega hitrosti 32 vozlov, ki
naredi to kompaktno plovilo
dostopno vsakomur, pa naj
gre za željne ribolova, vodnih
športov ali preprosto uživanja
na vodi s prijatelji in z družino.
Pri Saxdorju so za najbolj
zahtevne ustvarili še različico
PRO, ki stavi na dinamiko in
okretno agilnost, pri čemer
ne zapostavlja udobja in
praktičnosti. Opremili so
jo z močnejšo različico
izvenkrmnega Mercuryja s
175 KM, ki odločno pokaže
svoj športni karakter in cruiser
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potisne do vznemirljive hitrosti
45 vozlov. Neprekosljivi užitki v
vožnji bodo na voljo od 31.200
evrov dalje, s čimer Saxdor
dokazuje, da je za razumno
ceno mogoče dobiti atraktivno
dizajniran,
kakovosten,
vsestranski in športen čoln.
Odličnost
skandinavskega
paketa je med drugim
prepričala odločevalce treh
različnih navtičnih tekmovanj,
od katerih izstopa laskava
mednarodna nagrada Best of
Boats (BoB) za najboljši čoln za
začetnike 2020.
Pri podjetju Saxdor Yachts
so tako z debijem prvega
predstavnika in z začetkom
njegove proizvodnje v kraju
Elk na Poljskem svoje prvo leto
delovanja zaključili izredno
uspešno, kar pa ne pomeni, da
sedijo na lovorikah. Ambiciozni
Finci nameravajo svoj portfelj v
naslednjih dveh letih razširiti
z večjimi modeli do dolžine
15 metrov, od katerih bodo
vsi dosledno sledili filozofiji
najboljšega razmerja med
kakovostjo in ceno.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: Vrtinc Navtika

bigg-r.com

NAVTIKA

Riva 76' Perseo Super

IKONA

VALOV
Kljub temu da ime Riva v
spomin prikliče predvsem
historične cruiserje, ki odeti
v krasen mahagonij po azurni
obali in beneških kanalih
prevažajo glamurozne
zvezde evropskega filma,
kot so Sophia Loren, Ingrid
Bergman in Brigitte Bardot,
to ne pomeni, da Italijani
v svojih ladjedelnicah ne
proizvajajo tudi prečudovitih
športnih flybridgov, kar so
zopet dokazali z novim
76’ Perseo Super.
78 Avto+šport
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K

o je talentirani Carlo Riva zarisal danes
ikonično leseno kreacijo Aquarama, ki si je
na račun svoje lepote in hitrosti prislužila
vzdevek Ferrari navtičnega sveta, si skoraj
zagotovo ni mogel predstavljati, da bo šest desetletij
kasneje znamka, ki jo je v 19. stoletju ustanovil njegov
prednik Pietro, ponujala vse od manjših odprtih
cruiserjev do športnih flybridgov in celo 50-metrskih
superjaht, ki jih povezuje ljubezen do prefinjenosti
in elegance. Prodajna paleta je ravnokar pridobila
še enega člana, ki ravno tako izraža epikurejski stil
življenja. Dame in gospodje, spoznajte 76’ Perseo
Super.
Potomec družine sportfly, ki zadnji čas beleži odlične
prodajne uspehe, ni prvi, ki v poklon grškega junaka
Perzeja, sina Danaje in boga Zevsa, nosi ime Perseo.
Pri Rivi so že pred leti predstavili originalno formulo
športne elegance v obliki 23-metrske jahte, ki je sedaj
zaradi izredne popularnosti prejela sveže estetske in
tehnološke rešitve, da bo osvojila še širši krog kupcev.
Kreativna ekipa je imela pred seboj precej zahtevno
nalogo, saj je morala preoblikovati kultno figuro in jo
pripraviti na novo desetletje. 76' Perseo Super tudi po
evoluciji ohranja svojo drzno in šarmantno podobo,
za katero je zaslužen dizajner Mauro Micheli. Osupljiv
vtis ustvarja predvsem sodoben, oster profil, s preko
40 kvadratnimi metri steklenih površin na ladijskem
trupu in nadgradnji. Športen eksterier na nov nivo
popeljejo detajli iz mahagonija in poliranega jekla, ki
so že od nekdaj prepoznavni podpis Rive.
Kot pri prvem Perseu, je premec zasnovan kot
privatno mesto relaksacije s trojno ležalno površino
in z veliko zofo, ki jo je mogoče zavarovati pred
soncem, medtem ko krma ponuja kotiček za prijetno
druženje z najdražjimi. Namesto dveh sedežnih
garnitur, si lahko lastnik tam omisli bar z visokimi
lesenimi stoli in s pultom iz inovativnega materiala
Corian, pod katerimi se skrivata hladilnik in ledomat.
Na levi strani stopnice vodijo do sončne palube, ki
je premišljeno integrirana, da ne kazi fantastičnih
aerodinamičnih linij. Poleg velikodušnega ležalnika
se nahaja centralno pozicionirana krmilna postaja, ki
jo obkrožajo kar tri zofe za uživanje na najvišji točki
jahte. To bo mogoče pilotirati tudi v kokpitu na glavni
palubi, opremljenem z dvema sedežema ter z najbolj
naprednimi nadzornimi in navigacijskimi sistemi s
tremi 16-palčnimi zasloni na dotik. Kokpit spremlja
lounge, katerega bi lahko opisali kot velik odprt
prostor, preplavljen s svetlobo. Rivini oblikovalci so
zanj izbrali prefinjen dekor, ki ga sestavljajo zofa,
naslanjač, manjša kavna mizica kot tudi njena velika
različica, ki k degustacijski večerji vabi osem oseb.
Chiaro e scuro ambient gradijo naravni odtenki
lakiranih površin in tkanin s poudarki hrasta in jekla.
Enak stil so ubrali pri realizaciji spodnje palube, ki

80 Avto+šport

76' Perseo Super tudi po evoluciji
ohranja svojo drzno in šarmantno
podobo, za katero je zaslužen
dizajner Mauro Micheli.
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oglas
jaguar
razvaja še z enim loungem, ob katerem domujejo
ladijska kuhinja in tri razkošne kabine z lastnimi
kopalnicami. Vsaka izmed njih je prava pravljica za
čute, a prednjači seveda lastnikova suita, pri kateri so
velik poudarek namenili akustični izolaciji za doseg
maksimalnega udobja ob premagovanju navtičnih milj.
Pri tem bo pomagal duet MAN-ovih dvanajstvaljnikov
s 3.100 konjskimi močmi, ki omogoča, da tudi nova
različica 76’ Persea nadaljuje s tradicijo zmogljivosti, ki jo
je začrtal predhodnik. Komur najvišja hitrost 32 vozlov
ne diši, je tu še nabildana verzija pogonske enote z
dodatnimi 500 konji, ki spektakularno jahto popeljejo
do navdušujoče hitrosti 37 vozlov.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Formula 1

Uvod v sezono
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ezona 2021 bi morala v marsičem
pomeniti začetek nove dobe v tem elitnem
avtomobilskem športu. Revolucionarna pravila
in popolnoma novi dirkalniki bi morali zapeljati
na steze širom sveta v letošnjem letu, a se je zaradi
korona krize tudi to prestavilo v leto 2022 ali morda celo
v 2023. Tako bodo bolidi tudi v letošnji sezoni podobni
tistim iz lanskega leta. Kot smo videli na dosedanjih
predstavitvah, so popravki bolj ali manj kozmetične
narave, predvsem se opazijo razlike na sprednjih delih
dirkalnikov.
O koledarju letošnje sezone je zaradi pandemije
covid-19 nehvaležno karkoli razpredati. Prva dirka v
Avstraliji je iz marca prestavljena na konec novembra,
a je vprašanje, če bo izpeljana. Koledar obsega 23 dirk,
Bližnji vzhod je dobil še tretjo dirko. Prvič bo Formula
1 gostovala v blišču in razkošju Savdske Arabije. Po
tem, ko sta lansko leto zapolnila vrzel ob množičnih
odpovedih, sta letos že v prvotnem koledarju Imola in
Portimao, vsi pa nestrpno pričakujemo Veliko nagrado
Nizozemske v Zandvoortu, ki lani žal ni bila izpeljana.
Precej več sprememb kot v koledarju, je v samih
moštvih. Le tri moštva so obdržala isto dirkaško zasedbo
kot v preteklem letu. Pri Mercedesu se je zelo dolgo
čakalo na podpis nove pogodbe Lewisa Hamiltona.
Sedemkratni svetovni prvak je enoletno pogodbo
podpisal šele 8. februarja. V ekipi kljub vsemu ostaja
tudi Valtteri Bottas, ki začenja peto leto sodelovanja v
najboljši ekipi zadnjih let.
V boju za naslov naj bi bil najresnejši konkurent
Hamiltonu dirkač Red Bulla, Max Verstappen. Red Bull
bo letošnje leto še zadnjič vozil s Hondino znamko
motorja, potem pa se bodo Japonci poslovili. A duh
Honde bo ostal, saj bo Red Bull prevzel njihov motorni
oddelek in sam razvijal srce dirkalnika še naprej. Prav
zato si avstrijska ekipa obeta odlično letošnjo sezono,
saj naj bi Japonci za slovo pripravili izjemen motor. V
moštvo se je iz Racing Pointa preselil Sergio Perez in
če bo avto kot celota deloval brezhibno, bo dvojica
Verstappen-Perez lahko resen konkurent Mercedesu.
Še boljše rezultate kot v preteklem letu pričakujejo pri
McLarnu. Tretja ekipa sezone 2020 je obudila navezo
z Mercedesom, ki jim je v preteklosti že prinesla tri
naslove prvaka. Landu Norrisu se je pridružil Daniel
Ricciardo, ki je prepričan, da je McLaren prava izbira za
naskok na naslov svetovnega prvaka.
Ekipa Racing Point je v letošnjem letu postala Aston
Martin. Lawrence Stroll je v ekipo pripeljal štirikratnega
svetovnega prvaka Sebastiana Vettla, ki je s svojim
znanjem, osredotočenostjo in svežino navdušil vse v
ekipi. Morda je nov začetek v novi ekipi rešilna bilka za
odpisanega Nemca, ki je zadnjih dveh letih v Ferrariju
popolnoma odpovedal. A kot feniks iz pepela se bo
dvignil le, če bo za sabo krepko pustil moštvenega
kolega Lancea Strolla.
Še eno novo ime na starih temeljih bomo videli na
stezi letos. Moštvo Renaulta bo odslej nastopalo pod

88
88 Avto+šport
Avto+šport

imenom Alpine in v barvah francoske trobojnice. Glavna
in najbolj odmevna novost je seveda vrnitev Fernanda
Alonsa, prvaka leta 2005 in 2006. V ekipi ostaja Esteban
Ocon, ki bo letos moral pokazati več, novi vodja ekipe
pa je postal bivši šef Suzukija in Yamahe v prvenstvu
MotoGP, Davide Brivio.
Največje razočaranje lanske sezone je za zdaj največja
neznanka. Ferrari skromno cilja na tretje mesto, kar je
za najuspešnejšo ekipo v Formuli 1 absolutno premalo.
Nadarjeni Charles Leclerc in novi dirkač Carlos Sainz bosta
poskočnega konjička krmarila k čim boljšim rezultatom.
Nova pravila v naslednjih sezonah so največje upanje in
orožje rdečih iz Maranella.
AlphaTauri je lansko sezono z Gaslyjem zmagala v Monzi.
Dosežek bo težko ponovljiv, želje ekipe iz Faenze pa so
vsaj ponoviti preteklo sezono. Poleg Gaslyja je v moštvu
novinec, Japonec Yuki Tsunoda, lanskoletni tretjeuvrščeni
dirkač Formule 2.
Alfa Romeo je druga ekipa, ki je obdržala oba dirkača.
Če sedež legendarnega Finca Räikkönena nikoli ni bil
vprašljiv, je bilo kar precejšne presenečenje, da je še eno
priložnost dobil Antonio Giovinazzi.

Moštvo Haasa bo letos zagotovo v soju žarometov. Če
ne zaradi dosežkov na stezi, pa zaradi dejstva, da se bo
na dirkalnik Formule 1 vrnilo ime Schumacher. Mick
Schumacher, 21-letni sin sedemkratnega svetovnega
prvaka Michaela Schumacherja, bo namreč svojo
kariero v F1 začel v ekipi Haas. Za začetek bo moral
premagati svojega moštvenega kolega Nikito Mazepina,
petouvrščenega iz lanskega prvenstva F2.
Ekipa Williams pod novim vodstvom, je še tretja ekipa,
ki bo letos dirkala z nespremenjeno dvojico. Izjemni
George Russel in povprečni Nicholas Latifi bosta iz
podhranjenega dirkalnika poskušala izvleči čim več,
a očitno bo tudi letos vsaka točka uspeh. Poglobili so
sodelovanje z Mercedesom na tehničnem področju,
če pa jih bo to pripeljalo na kakšno višjo raven, bodo
pokazala že testiranja. Ta bodo letos potekala kar na
prizorišču uvodne dirke v Bahrajnu, in sicer med 12. in 14.
marcem. Potem sledi še zadnjih štirinajst dni priprav in
zadnjo marčevsko nedeljo štart dirke za Veliko nagrado
Bahrajna.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC

Koledar dirk FIA Formula 1 za sezono 2021
1.

26.-28. marec

2.

16.-18. april

3.

30.-2. april-maj

4.

7.-9. maj

5.

20.-23. maj

6.

4.-6. junij

7.

11.-13. junij

VN Kanade (Montreal)

8.

25.-27. junij

VN Francije (Le Castellet)

9.

2.-4. julij

10.

16.-18. julij

11.

30.-1. jul-avg

12.

27.-29. avgust

13.

3.-5. september

14.

10.-12. september

VN Italije (Monza)

15.

24.-26. september

VN Rusije (Soči)

16.

1.-3. oktober

17.

8.-10. oktober

18.

22.-24. okt-nov

19.

29.-31. november

20.

5.-7. november

21.

19.-21. november

22.

3.-5. december

23.

10.-12. december

VN Bahrajna (Sakhir)
VN Italije (Imola)
VN Portugalske (Portimao)
VN Španije (Barcelona)
VN Monaka (Monte Carlo)
VN Azerbajdžana (Baku)

VN Avstrije (Spielberg)
VN Velike Britanije (Silverstone)
VN Madžarske (Budimpešta)
VN Belgije (Spa-Francorchamps)
VN Nizozemske (Zandvoort)

VN Singapurja (Singapur)
VN Japonske (Suzuka)
VN ZDA (Austin)
VN Mehike (Mexico City)
VN Brazilije (São Paulo)
VN Avstralije (Melbourne)
VN Savdske Arabije (Džeda)
VN Abu Dabija (Abu Dabi)
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Rally Monte Carlo in Finska

Sebastien Ogier (Toyota) je že
osmič osvojil prestižni uvodni
rally sezone v Monte Carlu,
medtem ko je na daljnem severu,
v deželi Božička, s konkurenco
suvereno opravil Estonec Ott
Tänak (Hyundai).

Ogier kralj
Monte Carla,
Tänak pa
Finske
90 Avto+šport
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edemkratni svetovni prvak Sebastien Ogier je
odlično začel pohod k novi zvezdici. Rallyja, ki
poteka v okolici njegovega rojstnega mesta Gap,
sicer ni najhitreje začel. Uvodni dan je pripadel
Estoncu za volanom Hyundaija, Ottu Tänaku. Ogier
se je nahajal le na petem mestu, z zaostankom dobrih
šestnajst sekund. A v petek je Francoz eksplodiral. Na
menjajoči se podlagi, od asfalta, snega in ledu, je spet
pokazal, kdo je gospodar tega terena. V le dveh hitrostnih
preizkušnjah se je prebil v vodstvo, ki ni trajalo prav
dolgo. Na šesti hitrostni preizkušnji je prebil pnevmatiko,
pripeljal po prazni do konca in prednost enajstih sekund
pred Evansom se je spremenila v zaostanek triindvajsetih
sekund. Padel je na tretje mesto, pred njega je prišel tudi
Tänak. Z najboljšim časom zadnje petkove hitrostne
preizkušnje je ublažil zaostanek za moštvenim kolegom
in tako sta dirkača Toyote po polovici rallyja zasedala
mesti 1 in 2.
Sobotni del je Ogier spet začel eksplozivno. Takoj se
je prebil v vodstvo, ki ga potem ni več izpustil iz rok.
Evans je vseskozi malenkostno zaostajal, na koncu je
njegov zaostanek znašal 32,6 sekunde. Ott Tänak, ki je
bil ves čas najhitrejši izmed dirkačev Hyundaija, je imel
veliko smole. V 10. hitrostni preizkušnji je preluknjal dve
pnevmatiki in moral je odstopiti. Predrta pnevmatika je
vzela stopničke tudi mlademu Kalleju Rovanperi. Pred
nedeljskim zaključkom je bil na tretjem mestu in zdelo
se je, da bi lahko za sabo zadržal Neuvilla v Hyundaiju.
Belgijec se je večino rallyja držal na petem mestu, po
spletu okoliščin pa je na koncu osvojil tretje mesto.
Prvenstvo se je nadaljevalo v mestecu Rovaniemi, ki je
prvič gostilo rally za svetovno prvenstvo. Izjemno hitre
in ozke snežene ceste po prostranstvih severne Finske so
največ zadovoljstva prinesle Ottu Tänaku, ki je vodstvo
prevzel že na prvi hitrostni preizkušnji in ga do konca ni
več izpustil. Še najbolj se mu je približal Toyotin mladenič,
Kalle Rovanperä. Dirkač doma iz Jyväskyle, kjer vsako leto
poteka tradicionalni finski rally za svetovno prvenstvo,
je na Laponsko pripotoval kot tihi favorit. A odličnemu
Estoncu enostavno ni mogel priti dovolj blizu. Vseeno je
lahko zadovoljen, saj na naslednji rally, ki bo potekal na
Hrvaškem, prihaja kot vodilni v prvenstvu, kar je za tako
mladega dirkača izjemen uspeh.
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Z zadovoljstvom lahko Finsko zapušča tudi Thierry
Neuville. Po tretjem mestu na Monte Carlu, si je tudi v
arktičnem krogu privozil tretje mesto. Predvsem pa je
očitno, da prihaja v staro formo in se čedalje bolje ujame
tudi z novim sovoznikom. Odlično formo Hyundaija
je s četrtim mestom potrdil Craig Breen, peto mesto
pa je osvojil Elfyn Evans s Toyoto. Predvsem Toyota je
od domačega rallyja, njihova baza je prav na Finskem,
pričakovala več. Drugo in peto mesto sicer nista slaba
dosežka, v oči bode predvsem nemoč Sebastiena
Ogierja. V začetnem delu rallyja se je vozil na devetem
mestu, kasneje se je prebil do šestega, potem pa v
zadnjem zavoju zadnje sobotne hitrostne preizkušnje
naredil napako in končal v snegu.
Dirkače sedaj čaka skoraj dvomesečni premor. Naslednji
rally bo konec aprila potekal v okolici Zagreba. Če bodo
razmere dovoljevale, bo asfaltna preizkušnja zagotovo
privabila ogromne množice navijačev tako iz Slovenije
kot iz okoliških držav. Po napovedih se bo rallyja udeležilo
tudi nekaj slovenskih posadk.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC

Na naslednji rally, ki bo potekal na
Hrvaškem, kot vodilni v prvenstvu
prihaja mladi Kalle Rovanperä.
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Se letos
poškodovani
MARQUEZ
vraca?

MotoGP

Uvod v sezono

Kot kaže, nas tudi letos čaka nova čudna sezona, podobna lanski, saj je Dorna, organizator prvenstva
razreda motoGP, zaradi pandemije covida-19 in omejitev malezijskih oblasti, že odpovedala testiranja, ki
bi morala potekati od 19. do 21. februarja v Sepangu. Odpovedali so testiranja za testne dirkače kot tudi
testiranja za uradne dirkače moštev, a kljub temu za zdaj na koledarju ostajajo testiranja v Katarju, ki
so predvidena med 10. in 12. marcem. Nato sledijo še testiranja v Jerezu med 16. in 18. marcem, toda le za
moštva moto2 in moto3, kar pa bo tudi edini test pred začetkom sezone za omenjena razreda.

D

orna je objavila okvirni spored dirk razreda
motoGP za prihajajočo sezono z nekaj
spremembami. Predvidenih je 20 tekem, od
tega je večina prizorišč že znanih, začelo pa
se bo z dvema uvodnima nočnima dirkama v Katarju,
nato pa se bodo dirkači podali v Evropo in začeli dirke na
stari celini. Na koledar se vrača dirka za VN Portugalske
v Portimau, kjer se je končala lanska sezona z zmago
domačina Miguela Oliveire. Portimao bo hkrati uvod v
serijo dirk na stari celini, ki bo trajala do poletnih počitnic.
Oktobra, ko bodo na sporedu kar štiri dirke, se bodo dirkači
pomerili na Japonskem, Tajskem, v Avstraliji in Maleziji,
nato pa bo 14. novembra sledil veliki zaključek sezone,
dirka za VN Valencie. Vendar ostaja vprašanje, ali jim bo
letos uspelo speljati načrt, in prav tako se sprašujemo,
ali lahko pričakujemo povratek poškodovanega Marca
Marqueza. Dirkaču, ki je z ekipo Repsol Honda proslavljal
že 56 zmag, 29 drugih in 10 tretjih mest, je preteklo
sezono načrte prekrižala poškodba, ki jo je utrpel na
uvodni dirki v Jerezu in po kateri se ni več vrnil. Zamujene
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sezone, v kateri bi se lahko izenačil z Valentinom Rossijem
v številu naslovov svetovnega prvaka v kraljevskem
razredu in tekmovanja z bratom Alexom za isto moštvo,
vsekakor ne gre pozabiti. Če bo vse po sreči in se bo
Marquez vrnil, bosta z bratom v letošnji sezoni tekmeca,
saj se Alex seli v poltovarniško ekipo LCR Honda, le
tega pa bo v tovarniški ekipi nadomestil Pol Espargaro.
Še nekaj sprememb se obeta v letošnji sezoni, in sicer
so se v elitni razred preselili trije letošnji udeleženci
nižjega razreda moto2, svetovni prvak Enea Bastianini,
drugi Luca Marini in Jorge Martin. Luca Marini, ki je član
ekipe Avintia, bo branil barve znamke Sky VR46, njegov
moštveni kolega pa je Enea Bastianini, pri čemer bosta
njuna ducatija obarvana precej različno. Tudi tovarniška
ekipa Ducatija ima povsem novo postavo z Jackom
Millerjem in s Francescom Bagnaiem, Andrea Dovizioso
pa je že avgusta lani napovedal, da bo po koncu sezone
svetovnega prvenstva ekipo zapustil. Pri Yamahi bo letos
v garažah moč srečati Mavericka Viñalesa v družbi Fabia
Quartararoja, saj se je magnet za sponzorje, Valentino
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Rossi, preselil k poltovarniški ekipi SRT in že prispeval
k finančno boljši sliki malezijske ekipe. V tovarniški
ekipi KTM si bosta garažo delila Brad Binder in Miguel
Oliveira, zmagovalec zadnje dirke lanske sezone. Ekipa
Suzuki ostaja v prvotni postavi z Mirom in Rinsom na
čelu, a izgublja šefa ekipe Davida Brivia, ki se po osmih
letih vodenja tovarniške ekipe Suzuki poslavlja od sveta
motociklizma in odhaja v Formulo 1 kot izvršni direktor
prenovljene Renaultove ekipe v sodelovanju z nekdanjim
svetovnim prvakom Špancem Fernandom Alonsom.
Že več kot 20 let je Brivio del karavane svetovnega
motociklističnega prvenstva, z Yamaho se je veselil petih
posamičnih naslovov, s Suzukijem pa se je leto 2020
končalo sanjsko, z osvojitvijo naslova svetovnega prvaka
Španca Joana Mira in ekipnega naslova.

Na veliko žalost pa se je za vedno končalo za velikega
moža Fausta Gresinija, ki nas je zapustil v 61. letu starosti
in podlegel bolezni. Nekdanji italijanski dirkač je v letih
1985 in 1987 dvakrat slavil naslov svetovnega prvaka
v razredu do 125 kubičnih centimetrov, v sezoni 2021
pa bo njegovo moštvo tekmovalo v vseh razredih –
motoGP, moto2, moto3 in tudi motoE. V elitnem razredu
njegovo moštvo Aprilia Racing Team Gresini zastopata
dirkača Lorenzo Zavadori in Aleix Espargaro. Zagotovo
bo njegovo veliko ime še dolgo odzvanjalo v prostorih
motociklističnega sveta.

Tekst: Jana Mihor
Foto: ISC

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

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

