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Nepredvidljivi svet

Ko smo se pred mesecem že nadejali, da je v bistvu Covid mimo, smo pristali v tretjem valu. Ko smo 
se prisilno navadili na ukrepe, pač živimo z njimi in vsak se znajde, kot ve in zna. Avtomobilski svet 
se je prilagodil na nove razmere in avtomobilski koncerni z novimi prijemi rešujejo dano situacijo. 
Avtomobilskih salonov ni. Naše uredništvo je ob pozitivnih informacijah v začetku leta načrtovalo 
obisk največjega avtosalona na svetu v Šanghaju, a smo uvideli, da ga moramo zaradi 14-dnevne 
obvezne karantene na Kitajskem odpovedati. Bo že prišel čas, da bomo lahko potovali na Kitajsko in 
v Ameriko. Je pa Covid krivec za kar nekatere težave v avtomobilski industriji. Prevozi so se podražili, 
tako po cesti kot po morju, in s tem tudi točnost dobav. Pred dnevi je ladja blokirala Sueški kanal in 
dobave avtomobilskih delov za evropske proizvajalce bodo drastično zamudile. Tisti prevozniki, ki 
so obrnili svoje ladje, da potujejo okrog Afrike, pa bodo podražili prevoz zaradi dodatnih kilometrov 
prevoza. Kar nekaj tovarn po svetu je za nekaj dni ustavilo proizvodnjo zaradi pomanjkanja čipov, 
tudi domači Revoz, ki je ustavil proizvodnjo za tri dni, a hvala bogu, niso nikogar odpustili. Drugi 
avtomobilski proizvajalec Magna iz Hoč zaradi Covida tudi ne posluje in je svoje ličarje in karoseriste 
poslal na delo v matični Gradec na Avstrijskem. Naši drugi proizvajalci delov so zmanjšali proizvodn-
jo, tudi zaradi požarov in ne samo zaradi Covida. Naš paradni konj v proizvodnji avtomobilskih delov, 

idrijski Kolektor, dobro posluje in razmišlja o postavitvi nove tovarne za izdelavo keramičnih zavor po 
licenci blejskega inovatorja Miklavža Zornika. Veliki proizvajalec avtomobilskih delov, novomeški TPV, 
ki ima korenine v avtomobilskem gigantu IMV, je ravno v Covid obdobju sredi lanskega leta odprl 
novo proizvodno tovarno v Brežicah, kjer bo zaposloval novih 50 ob že 1.000 zaposlenih delavcih. 
Prav tako novomeška Adria dela s polno paro in njeni izdelki so razprodani. Tudi na trgu avtomo-
bilskih trgovcev z avtomobilskimi deli se dogajajo nove združitve in prodaje. Še vedno je vodilni 
murskosoboški GMT, ki je pripojil kar nekaj konkurentov, največji je bil ljubljanski Adel. GMT je lani 
dosegel magično mejo 100 milijonov prometa. Trebanjski Bartog ni zdržal velike konkurence in se je 
prodal največjemu hrvaškemu trgovcu Tokiću. Tudi poslovanje avtomobilskih trgovcev se konsolidi-
ra in Slovenijo obvladujejo izključno tuji lastniki: Renault, Volkswagen, BMW, Frey, Avtobinck, Sumi-
tomo. Eden redkih, ki se je uspel obdržati, je avtomobilski podjetnik Habič, ki obvladuje Kio in Volvo.

Matjaž Tomlje
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Popularna družina Kona je prejela osvežitev, ki 
prinaša tudi športno izvedenko N Line. 
Kono, ki je ime dobila po kraju na Havajih, so pri 
korejskem proizvajalcu lansirali leta 2017 kot svojega 
prvega kompaktega SUV-ja na stari celini. Različica z 
motorjem z notranjim zgorevanjem je leto kasneje 
prejela povsem električno sestro, kateri je v letu 2019 
zaradi velikega zanimanja strank sledila hibridna 
verzija. Tako je Hyundai poleg Ioniqa pridobil še eno 
modelno družino s tremi različnimi pogoni, ki lahko 
zadovolji različne potrebe in želje strank. S časom so 
kompaktnega športnega terenca v Evropi prodali 
v preko 228.000 primerkih, s čimer je postal eden 
najbolj priljubljenih Hyundaijevih modelov na stari 
celini. 
Sedaj je čas za prenovo Kone, ki je v prvi vrsti prejela 
novi slog z bolj dinamičnimi linijami. Še posebej bo 
atraktivna v športno obarvani različici N Line, ki je 
na voljo prvič doslej. Prepoznali jo bomo po ostro 
zašiljenem prednjem in zadnjem delu, obrobah 
blatnikov v barvi karoserije in posebnih 18-palčnih 
aluminijastih platiščih. Izstopa predvsem obraz s 
spojlerjem v stilu preostalih članov Hyundaijeve 
športne linije N, ki ga dopolnjujejo aerodinamični 
stranski krilci in trojna reža za zajem zraka. Na zadku 
je medtem glavni oblikovni element posebne 
izvedenke športni odbijač s temnim difuzorjem in 
z dvojno izpušno cevjo. Znotraj ponuja Kona N Line 
kombinacijo črne tkanine, usnja ali velurja in rdečih 
kontrastnih šivov, kovinske stopalke ter logotip N na 
prestavni ročici in sedežih.
Osvežitev prinaša tudi nadgradnjo motorne palete, 
ki širjenje projekta elektrifikacije nadaljuje z blagim 
hibridnim sistemom z 48-voltno baterijo, ki serijsko 
podpira dizelski agregat, opcijsko pa je na voljo z 
1,0-litrskim bencinskim motorjem.
Za več udobja na poti so pri Hyundaiju posodobili 
multimedijsko in varnostno ponudbo, katero 
zaznamujeta najnovejša različica tehnologije 
Bluelink in novi varnostni sistemi. Prenovljeni model 
bo premierno opremljen z 10,25-palčnim digitalnim 
zaslonom merilnikov, ki smo ga spoznali pri malčku 
i20, opcijsko pa bo mogoče izbrati osrednji ekran v 
enaki velikosti. Tega sedaj odlikujejo način deljenega 
zaslona in možnost več hkratnih povezav Bluetooth.
Vstopna izvedenka z motorjem T-GDI 120, ročnim 
menjalnikom in dvokolesnim pogonom, bo na voljo 
od 16.990 evrov, medtem ko bo za najmočnejšo, 
štirikolesno gnano Kono T-GDI 197 treba odšteti vsaj 
23.190 evrov. Najdražji v ponudbi bo blagi hibrid 
SmartStream 136 MHEV s ceno 27.090 evrov.

Hyundai Kona
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Mercedes-Benz razred S

Mercedesov razred S je od nekdaj veljal za znanilca 
avtomobilske prihodnosti in tudi z najnovejšo, 
sedmo generacijo, ni nič kaj drugače. Novi razred 
S je najboljše, kar trenutno premore avtomobilska 
industrija in kot že rečeno, ponovno postavlja 
smernice v svojem razredu in širše. 
Nova generacija je zrasla v vse smeri, v osnovi pa še 
vedno ostaja vodilna prestižna admiralska ladja, ki je 
na voljo v klasični in podaljšani izvedbi. Klasična meri 
v dolžino 5,17 metra, verzija L pa 5,28 metra. 
Vožnja v S-u je edinstvena izkušnja, vedno je bila 
in z novo generacijo vsekakor ostaja, oziroma je 
popeljana na še višji nivo, pri čemer veliko vlogo igra 
zračno vzmetenje, ki je serijsko.  
Ne glede na paket opreme oziroma izbiro motorja, bo 
imel novi razred S vedno enako masko in samostoječo 
zvezdo na pokrovu motorja. Žarometi na zadku so 
sedaj dvodelni in avtomobil optično razširijo. Novost 
so tudi vratne kljuke, ki so ob neuporabi skrite v 
karoseriji, samodejno pa pokukajo ven, ko v bližini 
zaznajo ključ avtomobila.
Prava revolucija se je zgodila v potniški kabini, ki so jo 
do potankosti digitalizirali. 12,8-palčni osrednji zaslon 
sedaj lebdi na sredini armature in ni več povezan v 
eno veliko digitalno površino z digitalnimi merilniki; 
slednji imajo sedaj povsem svoj ekran in se lahko kot 
prvi na tržišču pohvalijo s prikazovanjem informacij 
v 3D načinu. Konkretno nadgradnjo je doživelo tudi 
glasovno upravljanje “Hey Mercedes”. 
Sprva so na voljo motorne različice S350d in S400d 
na dizelski strani ter S450 in S500 na bencinski. Vse, z 
izjemo S350d, so serijsko opremljene s štirikolesnim 
pogonom. Kasneje se ponudbi pridružujejo preostale 
različice, vse od priključnega hibrida in električnega 
S-a do športnega AMG-ja, v ponudbi pa ne bo 
manjkal niti 12-valjni Maybach. Cene se začnejo pri 
109.900 tisočakih za osnovni model S350d, podaljšana 
izvedenka pa zahteva dodatne 4 tisočake.
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Wallis Motor Ljubljana je nov pooblaščeni trgovec in 
serviser BMW in MINI v Ljubljani.
Še en velik avtomobilski trgovec se predstavlja v 
Sloveniji. Wallis Motor je podjetje s 30-letnimi izkušnjami 
z znamko BMW. Na slovensko tržišče je vstopilo in 
uspešno prevzelo poslovanje edinega pooblaščenega 
prodajalca znamke BMW v Ljubljani. Družba AutoWallis 
je s tem vstopila tudi na maloprodajni trg vozil v 
Sloveniji. Rezultat investicije je na novo obnovljen 
prodajno-servisni center Wallis Motor Ljubljana. 
Novo investicijo so javnosti predstavili izbrani direktorji: 
Christopher Puth – direktor BMW Group Slovenija, 
Peter Antal – član uprave AutoWallis in Blaž Urbanija – 
direktor Wallis Motor Ljubljana, kateri so skupaj obljubili 
prvovrsten servis najboljšim klientom BMW-ja. Dogodka 
sta se udeležili tudi Maja Ilec – PR Manager BMW Group 
Slovenija in Ana Marija Hucika – PR Manager Wallis 
Adria d.o.o.
Vrhunec dogodka sta bila povsem nova modela BMW 
M3 in popolnoma električni BMW iX3, ki dopolni 
paleto zelo priljubljenega modela BMW X3. Slogan 
»The power of choice« je oživel. Stranke lahko izbirajo 
med bencinskim, dizelskim, hibridnim in popolnoma 
električnim motorjem. M3 medtem razkazuje prave 
mišice z več kot 500 konjskimi močmi in izpolnjuje 
otroške sanje slehernega ljubitelja športnih vozil.

BMW Wallis Motor Ljubljana

8  Avto+šport

Peter Antal – član uprave AutoWallis,
Blaž Urbanija – direktor Wallis Motor Ljubljana in 
Christopher Puth – direktor BMW Group Slovenija
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www.slowatch.si
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Fiat 500 je eden redkih avtomobilov, ki si resnično 
zasluži oznako ikona. Od leta 1957 so prodali 
6 milijonov primerkov, ki pa niso prepričali le 
domačega občinstva, saj v Italiji ostale zgolj 20 
odstotkov vseh proizvedenih vozil.
Tretja generacija modelni oznaki prinaša pripono 
»e«, kajti gre za povsem električni avtomobil. Ker 
je to prvi tovrstni predstavnik skupine FCA, nanj 
polagajo veliko upov. Grajen je na novi platformi, s 
čimer je malce zrasel v vse smeri, kar obljublja več 
udobja v kabini. Ob tem ni izgubil igrivega videza, 
ki pa vseeno deluje malce bolj odraslo, elegantno in 
premijsko. Glavna sprememba dizajna je pravzaprav 
umik Fiatovega logotipa z obraza vozila, ki ga 
zamenjuje emblem 500 na maski, ki je tokrat zaprta, 
saj ni potrebe po hlajenju motorja. Novega 500e 
bodo tako kot original proizvajali v Torinu, in sicer v 
treh karoserijskih različicah: kupejevski s tremi vrati, 
kupejevski v konfiguraciji 3+1 (ta je povsem nova) 
in kabriolet; slednja je edini štirisedežni brezemisijski 
kabrio na tržišču. Na voljo so štirje nivoji opreme 
(Action, Passion, Icon, La Prima), od katerih ima vsak 
samosvoje poslanstvo.
Kupci bodo lahko izbirali med dvema različnima 
litij-ionskima baterijama; pri vstopni, s kapaciteto 
23,7 kWh, je izhodna moč motorja 95 KM in doseg 
do 180 km, pri zmogljivejši, s kapaciteto 42 kWh, pa 
moč znaša 118 KM, doseg je povišan na 320 km, v 
primeru mestne vožnje vse do 460 km.
Poleg električne zasnove s polnilnim časom do 80 % 
v 35 minutah (preko hitrega polnilca), so ključnega 
pomena pri revolucionarno spremenjenemu 
500 tudi prenove na področju povezljivosti in 
avtomatizacije. Novi Cinquecento znotraj koncerna 
FCA premierno uvaja nov operacijski sistem 
UConnect 5, ki sodeluje z 10,25-palčnim na dotik 
občutljivim zaslonom, hkrati pa je tudi prvi mestni 
avtomobilček, ki dosega drugo stopnjo standarda 
SAE za samostojno vozeča vozila.
Novi električni Fiat 500 Opening Edition z nivojem 
opreme Icon je na slovenskem trgu na voljo za 
28.440 evrov, z že vključenim rednim popustom, 
z dodatnim popustom v primeru financiranja in 
s subvencijo Eko sklada. Pri nakupu izvedenke 
Opening Edition stranka brezplačno prejme jamstvo 
5Plus in polnilnico z osnovno montažo.

Fiat 500e
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Jaguar E-type 60 Collection

Marca 1961 je kupe E-type doživel svetovni debi na ženevskem avtosalonu in ker od takrat mineva natanko 60 
let, so se pri Jaguarjevi diviziji za historična vozila odločili, da presenetijo s posebno izdajo modela. Zbirateljem z 
globokimi žepi bo na voljo šest unikatnih modelov E-type, ki bodo naprodaj le kot par. Kupe je odet v sivo barvo, 
medtem ko roadster očara v zeleni; odtenka se zgledujeta po originaloma in ne bosta uporabljena pri nobenih drugih 
Jaguarjih. Obe karoserijski različici kolekcije E-type 60 se ponašata z edinstvenimi oblikovnimi elementi ter s subtilnimi 
nadgradnjami uporabnosti in vodljivosti, vključno s 5-stopenjskim ročnim menjalnikom, z izboljšanim hlajenjem in 
z multimedijskim sistemom Jaguar Classic z vgrajeno navigacijo in s povezljivostjo Bluetooth. Najizrazitejši vizualni 
poudarek avtomobilov je jeklena gravura na sredinski konzoli, ki jo je umetnik King Nerd kreiral več kot 100 ur.

Kia EV6

EV6 je kot prvo vozilo, zgrajeno na platformi za električna vozila, simbol nove dobe Kie. Križanec bo ponujal 
možnost izbire med različnimi konfiguracijami brezemisijskega pogona, pri čemer doseg zmogljivejšega znaša 
preko 510 kilometrov. Ob tem možnost 800-vatnega ultra hitrega polnjenja skrbi, da se baterija od 10 do 80 % 
napolni v 18 minutah. Impresivne so tudi zmogljivostne številke; dinamična različica GT stotico osvoji v zgolj 3,5 
sekunde in nadaljuje svojo pot do 260 km/h. Gre za prvo Kio, ki bo na voljo z 2- in s 4-kolesnim pogonom, prav tako 
pa EV6 uvaja nov oblikovalski jezik znamke, ki so ga poimenovali »združena nasprotja«; ta slog bo značilen za vse 
prihajajoče električarje z značko Kia. Pionirski model iz Južne Koreje želi omejitve električne mobilnosti redefinirati 
še s prostorno kabino in z vpeljavo naprednih asistenčnih sistemov, kar omogoča nova arhitektura.

Toyota Aygo X prologue

Od lansiranja leta 2005 Aygo v prodajnem portfelju Toyote igra vlogo najbolj dostopnega vozila, ki ga opredeljuje 
živahen karakter. To osnovo so Japonci ravnokar konkretno začinili in nastal je Aygo X prologue, ki odgovarja na želje 
kupcev kompaktnih avtomobilov. Segment križancev na evropskem trgu namreč še vedno vztrajno raste, saj združuje 
vsestranskost in okretnost mestnih malčkov z udobjem in s prostornostjo športnih terencev. V Toyotinem oblikovnem 
studiu na francoski azurni obali so si zamislili pozornost vzbujajočo alternativo z novim konceptnim vozilom, katerega 
glavna značilnost je prepoznavna heksagonalna tematika, ki jo soustvarjajo meglenke, prezračevalna mreža in zadnje 
luči. Heksagonalna oblika je služila kot navdih tudi strokovnjakom Goodyeara, ki so jo prenesli v dinamični vzorec 
tekalne plasti in izstopajočo lasersko izrezano bočnico pnevmatike ter tako poudarili drzno zasnovo študije.

Hyundai Bayon

Za Evropejce so pri Hyundaiju pripravili povsem nov model segmenta B-SUV, ki je ime prejel po prestolnici 
francoske Baskije. Mnoge komponente si deli s hatchbackom i20 in ker bo obvladoval predvsem mestne ulice, bo 
na voljo le s pogonom na sprednji kolesi. Bayon sledi znamkini oblikovni filozofiji senzualne športnosti, pri čemer 
stavi na futuristični videz, ki ga ustvarjajo ostri prednji svetili, povezani z ozko režo za hlajenje, kot tudi unikaten 
svetlobni podpis na zadku, kjer luči v obliki bumeranga druži tanka LED pasica. Najmanjši član Hyundaijeve SUV 
družine bo opremljen z 1,0-litrskim turbopolnjenim trivaljnikom z razponom moči od 98 do 118 KM, ki bo na 
voljo z 48-voltno hibridno tehnologijo. Interier križanca je skoraj povsem prevzet iz minija i20, kar pomeni, da na 
armaturi sedi 10,25-palčni osrednji zaslon, za volanom pa najdemo digitalne merilnike v enaki velikosti.

12  Avto+šport Avto+šport  13  



ZANIMIVOSTI

Petrolova prva ultra-hitra električna polnilnica

Petrolova razvejana mednarodna mreža električne polnilne infrastrukture se širi s prvo ultra-hitro polnilnico, ki 
omogoča polnjenje z močjo do 350 kW. Prodajno mesto Kozina tako sedaj nudi kombinacijo hitre in ultra-hitre 
električne polnilnice, s čimer je nastalo tudi prvo tovrstno vozlišče v državi. Tam lahko svoje baterije istočasno hitro 
polnijo štiri električna vozila: dve na hitri polnilnici s skupno močjo do 100 kW in dve na ultra-hitri polnilnici s skupno 
močjo do 350 kW. Prvi Petrolovi ultra-hitri električni polnilnici na prodajnem mestu v Kozini bodo v letošnjem letu 
sledile še tri, in sicer na prodajnih mestih Maribor Vzhod in Tepanje Zahod v Sloveniji ter v kraju Dugopolje pri Splitu, 
kjer bo tamkajšnja ultra-hitra polnilnica postavljena pred nakupovalnim središčem. Družba Petrol v Sloveniji zagotavlja 
storitev polnjenja in upravljanja na 106 AC polnilnicah, 44 DC polnilnicah, dodatno pa upravlja še 25 AC polnilnic.

Renault spremenil svoj logotip

Francozi so naznanili svoj strateški načrt za prihodnost, ki so ga prilično poimenovali »Renaulution«. Poleg 
osredotočanja na trende, ki pretresajo avtomobilsko industrijo, je ključna informacija lansiranje 14 novih vozil do 
leta 2025, od katerih bodo vsa elektrificirana; poleg hibridov bo šlo za 7 povsem brezemisijskih modelov. Hkrati so 
napovedali prenovo logotipa, ki se je sicer skozi leta mnogokrat spremenil, a se tudi sedaj ne poslavlja od značilne 
oblika diamanta, ki francoskega proizvajalca spremlja že od leta 1925. Nov emblem že krasi študijo modernega 
hatchbacka, Renault 5, s katero so Renaultovci pokazali svojo prihodnjo oblikovalsko smer. Gre za študijo električnega 
avtomobila kompaktnih dimenzij, ki se bo najbolje znašel v mestu. Sledi modela R5 so več kot očitne, a je ekipa pod 
taktirko Gillesa Vidala njegove poteze izredno posodobila, da bo pripravljen na novo desetletje. 

Ford ogljično nevtralen do 2050

Na poti k ogljični nevtralnosti do leta 2050 je Ford napovedal pomembne mejnike glede izpustov toplogrednih plinov. 
Cilji do leta 2035 vključujejo zmanjšanje skupnih emisij Fordove globalne proizvodnje za 76 % in za 50 % na kilometer 
pri prodanih novih vozilih. Ključnega pomena za zmanjšanje izpustov je razvoj elektrificiranih vozil. Ameriška družba 
je pred kratkim podvojila naložbe v električna vozila na približno 18,75 milijarde evrov do konca leta 2026, ki bodo 
omogočile elektrifikacijo prodajne palete, vključno s težko pričakovanim športnim terencem Mustang Mach-E. Premik 
na elektriko omogoča še naložba v višini 853 milijonov evrov za preobrazbo proizvodnega obrata v Kölnu v središče za 
izdelavo električnih vozil, ki bo prvi te vrste v Evropi. Prav tako bo za hitrejše uvajanje ofenzive elektrifikacije naslednja 
generacija modela Transit Custom vključevala električne različice, ki jih bodo proizvajali v Fordovi tovarni v Turčiji. 

Porsche zopet investiral v Rimac

Po tem, ko je Rimac s svojima električnima superavtomobiloma Concept_One in C_Two poleti 2018 tako navdušil 
vodilne pri Porscheju, da so kupili 10 odstotkov hrvaškega podjetja, je septembra 2019 proizvajalec iz nemškega 
Stuttgarta povečal svoj delež na 15,5 odstotka, sedaj pa je z investicijo dodatnih 70 milijonov evrov delež dvignil 
na kar 24 odstotkov. To strateško partnerstvo, ki se bo osredotočalo na razvoj visokozmogljivih baterij in električnih 
pogonskih enot, je v skladu s Porschejevo obsežno elektrifikacijo, za katero so Nemci pri Hrvatih že oddali prva 
naročila za pripravo izredno inovativnih serijskih komponent. Porsche sicer že več let povečuje naložbe v mlada 
perspektivna podjetja. Trenutno ima proizvajalec športih avtomobilov prek svoje družbe za tvegani kapital Porsche 
Ventures deleže v več kot 20 zagonskih podjetjih in 8 skladih tveganega kapitala.
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ZANIMIVOSTI

Bogunović pokazal zobe

Končno se je mlademu Postojnčanu odprlo. Navijači in sponzorji so bili že zaskrbljeni, da letos ne bo vrhunskih 
rezultatov, a se je zgodilo ravno obratno. Aleks Bogunović je bil osmi v Sarnu in je prvi slovenski dirkač, ki je bil 
povabljen v legendarno svetovno moštvo CRG.
Tretja od skupno štirih dirk serije WSK Super Master, kjer vozijo najhitrejši kartisti na svetu, je potekala v Sarnu pri 
Neaplju na jugu Italije. Prijavljenih je bilo 81 dirkačev, od tega štirje Slovenci, a najbolje se je odrezal Aleks Bogunović. 
Dobro je nastopil že v eliminacijskih preizkušnjah in napovedoval, da bi se lahko zavihtel visoko tudi v finalu, saj je v 
predfinalni vožnji osvojil 8. mesto. Toda v zadnji preizkušnji je imel nato obilo smole, saj ga je nepričakovano zaustavila 
nesreča, ki se je pripetila tik pred njim, zato v finalni dirki ni mogel višje kot na 20. mesto.

Goodyear z odličji na neodvisnih testih letnih pnevmatik

Vodilne nemške avtomobilistične revije so na svojih primerjalnih testih letnih pnevmatik potrdile odličnost Goodyearovih 
pnevmatik, ki so premagale konkurenco in osvojile prvo mesto na kar treh različnih testiranjih. Pnevmatika Eagle F1 
Asymmetric 5 je s svojo nepremagljivo zmogljivostjo na mokri in suhi podlagi zabeležila nesporno vodstvo pred 
drugouvrščeno pnevmatiko ter navdušila strokovnjake pri Auto Zeitung, ki so ji namenili še priporočilo glede varčnosti 
z gorivom. Goodyearova pnevmatika Eagle F1 Asymmetric 5 je bila najboljša tudi na testu revije Gute Fahrt, kjer je 
bila edina pnevmatika, ki si je oceno »zelo dobra« priborila pri vseh kriterijih zmogljivosti. Goodyearova najnovejša 
pnevmatika za športne terence EfficientGrip 2 SUV je medtem slavila na neodvisnem testu revije Auto Bild allrad, kjer 
je s svojim širokim razponom zmogljivosti ter oprijemom na različnih vrstah terenov dosegla največje število točk.

oglas 
hyundai
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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 CO2: 146 – 182 g/km.
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

HyperLight. HyperLife.
Tesla HyperLight 
                               

w w w . z e p t e r . c o m

Kapa Riva

Za vse, ki želijo svoj izgled nagraditi s športno-elegantnim 
dodatkom, so pri Rivi kreirali kapo s šiltom, ki prav tako ostaja 
zvesta prepoznavni barvni paleti historičnega proizvajalca iz 
italijanskega mesteca Sarnico; modni navdušenci lahko tako 
izbirajo med akvamarin in bež odtenkom. Ker je kapa vrhunske 
kakovosti v prvi vrsti namenjena lastnikom in lastnicam plovil 
Riva, so izbrali dihajočo in funkcionalno tkanino, ki je primerna 
še za najbolj vroče in vetrovne dni na vodi. Ravno takrat bo zelo 
prav prišla vključena vrvica za pripenjanje kape na oblačilo, ki je 
tako kot emblem na šiltu zaključena v kromu. Da bi bil produkt 
več kot primeren za darilo, finalni dotik Rive predstavlja lična 
škatla z zloženko o zgodovini znamke, ki je svojo pot pričela 
daljnega leta 1842.

Polo majica Riva

Iz legendarne zgodbe Rive je nastala obširna kolekcija 
brezčasnih oblačil, modnih dodatkov, pohištva, 
pisarniškega pribora, keramike in igrač, ki izkazujejo 
enako raven pozornosti do detajlov, kot smo vajeni od 
prestižne navtične znamke. Ključni kos modne kolekcije 
je vsestranska polo majica, ki tako v moški kot ženski 
izvedbi očara v tradicionalnem odtenku akvamarina. 
Pri Rivi so izbrali fin mercerizirani bombaž, ki zagotavlja 
obstojnost in prijetno nošnjo. Elegantna majica se ponaša 
z mnogokaterimi detajli, kot so beli biserni gumbi z 
lasersko vgraviranim napisom »Riva Fashion Experience« 
ter kontrastne črte ob gumbih in na rokavih. Seveda niso 
pozabili na lesketajoč se kovinski logotip Riva, ki tokrat 
namesto legendarnih gliserjev krasi levi rokav majice, s 
katero boste v stilu ne glede na to, kjer se pojavite.

Ovitek za telefon Riva

Ljubitelji Rivinih navtičnih kreacij lahko svojo pripadnost italijanski 
prvovrstnosti izražajo tudi z oblačenjem svojega iPhona v ovitek 
s klasičnim podpisom znamke. Rivin butik je poskrbel tako za 
posestnike starejših kot najnovejših Applovih mobilcev, ki lahko 
svojo pametno napravo pred udarci, vlago in temperaturnimi 
spremembami zaščitijo s stilno ozaveščenim ovitkom, ki spominja 
na palube najbolj prestižnih modelov. Zaključek iz mahagonija, ki 
se druži s črno ali z modro, je nanešen s strani Rivinega mojstra, 
ki pri tem v skladu z merili okoljske prijaznosti uporablja le 
kombinacijo rastlinskih olj, propolisa in naravnih smol, s čimer 
doseže, da je nanos prijeten na dotik. Občudovalci minimalizma 
lahko medtem raje posežejo po silikonskem ovitku Riva, ki je 
povsem odet v energičen akvamarin.
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POKLON
NOVOSTI Gordon Murray  T.50s         N ik i  Lauda

N
iki

ju 
Laudi

Murray bo izdelal posebno serijo 25 vozil, posvečeno Nikiju Laudi.
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Gordona Murrayja sem spoznal pred 
desetimi leti, ko me je sotekmovalec 
v Le Mansu iz sosednjega boksa, 
gospod Thomas Bscher, takratni 

predsednik Bugattija, povabil na osebni test 
na Sicilijo. Da ne bi zamudil na tak poseben 
dogodek, sem najel privatno reaktivno letalo, 
ki mi ga je odstopil Niki Musič, ki je tudi 
osebno pilotiral jeta. Da sem prišel v stilu, me 
je spremljala ena izmed najlepših deklet sveta. 
Pristali smo na letališču Palermo, kjer nas je 
čakal Bugattijev helikopter, ki nas je pripeljal na 
samostan San Domenico, kjer smo imeli zajtrk. 
Tam mi je Thomas predstavil Gordona Murrayja, 
s katerim sta delala na projektu dirkalnega 
McLarna F1, ki ga je Thomas pilotiral na Le 
Mansu. Sorodni duši sva se z Murrayjem takoj 
zatopila v pogovor. Že takrat mi je rekel, da 
mu je življenjsko delo, narediti svoj avtomobil. 
Bravo Gordon, uspelo ti je!
Po predstavitvi klasičnega športnega 
enosedežnika s pomožnimi sedeži T.50, je pred 
kratkim predstavil še model S Niki Lauda. Zakaj 
Niki Lauda, ki je bil trikratni svetovni prvak F1 
in zakaj model S? Nikiju se želi Murray pokloniti 
za njuno prijateljstvo, velik talent in za vse, kar 
je ustvaril v življenju, in model S zato, ker je 
Murray kot tehnični direktor v Brabhamu osvojil 
5 svetovnih lovorik. 
Klasični T.50 nima nikakršnih dirkaških dodatkov 
in je namenjen športnim gospodom, model z 
imenom Niki Lauda pa je namenjen čistemu 
užitku v hitri vožnji. Aerodinamični dodatki niso 
namenjeni atraktivnosti, ampak so plod raziskav 

Zanimiv je mogočen zadnji difuzor, ki omogoča 
masivni pritisk na vozilo (1.500 kg).

''
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v vetrovniku in na poligonu ter pomagajo pri stabilnosti 
pri velikih hitrostih. Zanimiv je mogočen zadnji difuzor, 
ki omogoča masivni pritisk na vozilo (1.500 kg). Murray 
bo naredil le 25 izvodov tega ročno narejenega vozila, ki 
bo stalo 3,6 milijona evrov. Predvidoma jih bo izdelal leta 
2023, takoj, ko bo končanih 100 izvedenk klasičnih T.50.
Cosworth bo dodal nekaj konjskih moči (standardni 
model ima 625 KM), tako da jih bo T.50s Niki Lauda imel 
sedemsto in enega (523 KW) pri 11.500 motornih obratih 
dvanajstvaljnika, ki bodo ob veliki brzini zaradi novega 
zajema zraka na strehi poskočili na 725 KM (541 kW). 
Vozilo je od standardnega shujšalo za 16 kilogramov. 
Tudi en sovozniški sedež je zaradi varčevanja s težo 
odstranjen. Vsak avto bo imel številko šasije povezano z 
Nikijevo zmago, tako bo prvi imel številko Kyalami 1974.

Tekst: Matjaž Tomlje
Foto: ISC
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NOVOSTI Pagani Huayra R Italijanski genij Horacio nas je zopet pustil brez sape s kreacijo najbolj ekstremnega 
superavtomobila doslej, ki bo lahko svoje seksi obline razkazoval zgolj na dirkaških 
stezah. Za vstopnico v vznemirljiv svet Paganija se bo z vplačilom 2,6 milijona evrov 

lahko potegovalo samo 30 milijonarjev.

ZVER
BREZMEJNA
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Ni ga ljubitelja bencinskih hlapov, ki ne bi vedel, 
kaj v svetu avtomobilizma pomeni besedica 
Pagani. Butični proizvajalec iz dežele pašte je 
svet razveselil z mnogimi premikajočimi se 

umetninami, ki bi jih brez težav razstavili v francoskem 
Louvru. Vendar ne bomo brcnili v temo, če zatrdimo, 
da njegov ravnokar razkriti produkt, krščen za Huayro R, 
postavlja nove standarde.
Eksotiko iz Modene ne moremo opisati drugače kot 
s superlativi, kajti gre za rekordno vozilo, ki predstavlja 
mnogo več kot preprosto oblikovalsko in inženirsko vajo. 
Projekt ni bil baziran na nobenem serijskem modelu, kar 
je ekipi Horacia omogočilo iskanje pametnih rešitev 
na vseh področjih. Za tudi najmanjšo komponento so 
postavili visoke cilje, kar je pomenilo, da so bili izzivi resda 
zahtevni. Prvi in glavni je bil razvoj najboljšega motorja 
v zgodovini ateljeja. Utripajoče srce nove Huayre R je 
šestlitrski dvanajstvaljnik, ki so ga razvili v sodelovanju 
s strokovnjaki HWA AG, ki so med drugim zadolženi za 

pripravo vozil in komponent za motošport divizijo AMG-
ja. Naročilo ustanovitelja se je glasilo: »Nov motor mora 
imeti šarm, romantiko, zvok in preprostost motorjev 
F1 iz osemdesetih let, hkrati pa se mora ponašati z 
najsodobnejšo tehnologijo, ki je danes na voljo.« Ko 
pogledamo končni rezultat, brez dvoma rečemo, da 
je nemškim partnerjem uspelo z odliko. Dostavili so 
namreč najlažji in najzmogljivejši atmosferski V12, 
kdajkoli ustvarjen. Toda strašna enota, ki generira hvale 
vrednih 850 KM in 750 Nm navora ter se zavrti tja do 9.000 
vrtljajev na minuto, demonstrira le začetek tehnoloških 
inovacij. Posebej za Huayro R so v želji kot britev ostrega 
in kot metek hitrega prestavljanja ustvarili 6-stopenjski 
sekvenčni menjalnik, za doseg presunljivega rjovenja 
preteklih bolidov Formule 1 pa so po ekstenzivnem 
raziskovanju materialov in geometrij naredili načrt 
za ekstremno lahek izpušni sistem. Ob kreiranju 
avtentičnega dirkalnika so se oprli na 30 let izkušenj na 
področju naprednih kompozitov, kar jim je omogočilo 

Eksotiko iz Modene ne moremo opisati drugače kot s superlativi.

realizacijo varnega monokoka, ki z vključevanjem 
sedežev v samo strukturo zagotavlja maksimalno zaščito. 
In po vpeljavi vseh inteligentnih solucij, zaradi katerih bo 
služila kot inkubator idej za prihodnje Paganije, je Huayra 
R na tehtnici pokazala malček nad tono.
Dirkalnik s ceno v 7-mestnih številkah je zamišljen kot 
brezmejna pošast, ki se ne ozira na pravila, ampak zgolj 
sledi načelu brezkompromisne zmogljivosti, zato so jo 

tudi oblikovali v tem strastnem stilu. Aerodinamičnim 
tarčam podvržen dizajn ostaja zvest Paganijevi filozofiji 
in bo bržkone prepričal vse zveste stranke slovite 
manufakture, vendar bo novo Huayro lahko v svoji garaži 
parkiralo le srečnih trideset.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Porsche Taycan Cross TurismoNOVOSTI

Porsche je na misiji elektrifikacije svoje 
prodajne palete. Po tem, ko smo spoznali 

znanilca nove dobe z imenom Taycan, je sedaj 
nastopil čas za debi njegove izpeljanke 

Cross Turismo, ki cilja na posameznike z 
aktivnim življenjskim slogom.

SE NADALJUJE



Po dolgem razvoju in mnogih špekulacijah, je 
Porsche leta 2019 svetu predstavil enega najbolj 
pomembnih modelov v svoji zgodovini: okolju 
prijazno športno limuzino Taycan, ki je od tedaj 

zaživela v štirih različicah. Najprej smo spoznali strašni 
beštiji Turbo in Taycan Turbo S, nato malce bolj plebejski 
4S z »le« 522 KM, nedavno pa še vstopnega člana v svet 
električnih Porschejev, ki kot edini moč pošilja zgolj na 
zadnji kolesni par.
V skladu z znamkino predanostjo trajnostni mobilnosti 
– do leta 2025 naj bi polovica vseh novih prodanih vozil 
z značko konjička imela elektrificiran pogonski sistem 
– se limuzinskim Taycanom sedaj pridružuje že pred 
časom naznanjena izpeljanka Cross Turismo, ki stavi na 
vsestranskost. To dokazuje s štirikolesnim pogonom in 
prilagodljivim zračnim vzmetenjem, ki tudi izven urejenih 
tirnic skrbita za odlično dinamičnost, ki jo pričakujemo 

od športnih avtomobilov. Svoje lastnike, ki se radi podajo 
na golf, kolesarjenje ali preprosto občudovanje lepot 
narave, bo želela prepričati še s povečanim prtljažnikom 
(ob podrtju sedežev 1.200 litrov), z dodatnim prostorom 
za glave potnikov zadaj in morda najpomembneje, s 
povečanim odmikom od tal in z voznim programom 
Gravel, namenjenim premikanju po zahtevnejših terenih. 
Tedaj se bodo kot posebej praktične izkazale zaščitne 
obrobe blatnikov, stranskih pragov in odbijačev, ki hkrati 
skrbijo za atraktiven terenski izgled.
Multitalent družine Taycan bo že od uvedbe na trg na 
voljo v štirih verzijah, od katerih bodo za najcenejšo pri 
slovenskem uvozniku zahtevali skoraj sto tisočakov, kar 
je nezanemarljivo več kot za vstopnega limuzinskega 
pionirja.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Štirikolesna izpeljanka Cross 
Turismo bo z veseljem zapeljala 
tudi na zahteven teren.
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LETOS bo na svetovne trge lansiran BMW-jev prvi povsem električni model v premijskem srednjem 
razredu – i4, ki združuje dinamičnost vožnje, športno-eleganten dizajn in udobje štirivratnega 
Gran Coupéja z brezemisijsko mobilnostjo in tako uveljavlja novo dimenzijo užitka v vožnji.

NOVOSTI BMW i4
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Inovativna tehnologija 
baterijskih celic naj bi 

omogočala radodaren 
doseg okoli 600 km.

Serijski i4 nesporno spominja na lanskega marca 
razkrito študijo, a je procesu odobritve zelene luči 
za proizvodnjo vseeno izgubil malce ostrine. Isti 
napreden DNK izkazuje z velikanskimi, vertikalno 

pozicioniranimi ledvičkami, na katere smo se pri tradicionalno 
gnani sorodnici že navadili. Tokrat so zaprte in služijo kot 
domovanje raznolikih senzorjev. Moderni Gran Coupé je prav 
tako ohranil postavno silhueto in všečna svetila na zadku, pri 
katerih oblikovalci BMW-ja niso eksperimentirali, kar pa sploh 
ni slaba stvar. V stilu križanca iX3 se novi član brezemisijske 
družine i ponaša s številnimi modrimi elementi, ki bodo na daleč 
naznanjali prezenco električnega pogonskega sistema. Kot je 
v navadi, bo mogoče izbirati med več različicami, od katerih 
najzmogljivejša, ožigosana z emblemom M, razpolaga z močjo 
530 konjenikov in do 100 km/h pridrvi v 4 sekundah. Električno 
štirko zaznamuje 5. generacija znamkine tehnologije eDrive, 
za katero model iX3 služi kot pionir. Inovativna tehnologija 
baterijskih celic naj bi omogočala radodaren doseg okoli 600 
kilometrov, kar pomeni, da bo i4 za ovratnik dihal svojemu 
glavnemu nasprotniku Tesla Model 3.
Zasnova interierja je zaenkrat ostala zavita v tančico skrivnosti, 
a če lahko za referenco vzamemo konceptni i4, ni nobene 
skrbi, da ne bi šlo za čudovit, dovršen dizajn, ki ga bo na nov 
nivo dvignila 8. generacija informacijsko-razvedrilnega sistema 
iDrive, fokusirana na inteligentno interakcijo med voznikom in 
vozilom.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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kot darilo samemu sebi za veličasten povratek v Formulo 1 so pri Aston 
Martinu ustvarili brzinsko nevarno iteracijo svojega najboljšega v 
ponudbi. Pred vami je »hardcore« Vantage, ki dirkaško zmogljivost 
prinaša na cesto, s čimer si je prislužil oznako F1.
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NOVOSTI Aston Martin Vantage F1 DARILO ZA
povratek v f1



Posebni Vantage s svojimi 
vizualnimi in tehničnimi 

nadgradnjami deluje kot 
replika brata iz prvenstva F1. 
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Letos se po dolgih šestdesetih 
letih v kraljico motoršporta, 
Formulo 1, vrača slovito 
ime Aston Martin. S tem 

se poslavlja moštvo Racing 
Point s svojimi v oči bodečimi 
dirkalniki, ki so jih zaradi roza 
preobleke sponzorja BWT novinarji 
hudomušno poimenovali »pink 
panterji«. Novi lastniki so namesto 
te izbrali svojo tradicionalno 
dirkaško temnozeleno, okrašeno 
z limetinimi poudarki, ki jo najbrž 
pozna vsak avtomobilski entuziast. 
A Britanci bodo pozornost 
gledalcev zahtevali ne zgolj s 
svojimi privlačnimi bolidi, ampak 

tudi s cestno-legalnimi pošastmi. Z 
vodilnimi pri F1 so namreč podpisali 
dolgoletni dogovor za dostavo 
uradnih varnostnih in medicinskih 
avtomobilov, kar pomeni, da se ne 
bosta po dirkaških pistah podila le 
dvosedežni Mercedes-AMG GT R 
in karavanski Mercedes-AMG C 63 
S, temveč tudi dva predstavnika s 
slovitimi krili. Vantage bo igral vlogo 
varnostnega avta, medtem ko se bo 
zdravniško osebje prevažalo v SUV-
ju DBX; prestižna modela sta svoj 
debi na stezi doživela na prvi dirki 
sezone, Veliki nagradi Bahrajna, ki je 
bila sporedu 28. marca.
Da so fani znamke lažje počakali 

do takrat, so pri Aston Martinu 
predstavili najbolj dinamično verzijo 
modela Vantage doslej, ki s svojimi 
posebnimi vizualnimi in tehničnimi 
nadgradnjami deluje kot replika brata 
iz prvenstva F1. Ekstremni športnik z 
dovolilnico za vožnjo po običajnih 
cestah je bil kot prvi v prodajni paleti 
deležen obširnega znanja novega 
direktorja Tobiasa Moersa, ki se je 
lani iz Affalterbacha, štaba AMG-
ja, preselil v Gaydon, s ciljem rešiti 
podjetje Aston Martin Lagonda, ki se 
je znašlo v velikih finančnih težavah. 
Ta je podložnikom naročil, da mora 
biti serijski Vantage deležen čim več 
inovacij, ki so jih pred tem vgradili 

v novi varnostni avtomobil z nalogo poveljevanja 
dirkalnikov Formule 1. Z injekcijo moči je turbopolnjeni 
osmak pridobil 25 konjev, kar skupno nanese na obilnih 
527 KM – toliko jih nima noben drug Vantage. A ker moč 
ni vse, so inženirji navito pogonsko enoto s prostornino 
štirih litrov in z maksimalnim navorom 685 Nm sparili z 
bolj direktnim 8-stopenjskim avtomatikom. Obenem 
so ojačali šasijo z modificiranimi blažilniki in s tršimi 
vzmetmi, prilagodili krmiljenje ter vgradili dovršen 
aero paket, ki z novimi režami na pokrovu motorju, s 
preoblikovanim prednjim splitterjem, z unikatno masko, 
z zastrašujočim krilom in z zajetnimi 21-palčnimi platišči 
ustvarja celovito preobrazbo.
A da bodo vse te optimizacije že na prvi mah vidne 
opazovalcem, skrbi nova barvna podoba. Na voljo bodo 
tri ekskluzivne barvne kombinacije (od katerih je najbolj 
nora zeleno-siva), ki so lahko nanešene na kupejevsko ali 
roadster inačico modela Vantage. Svoj edinstven karakter 
bo zmogljiva izvedenka F1 nakazovala tudi v temačnem 
interierju iz usnja in alkantare, ki ga razblinjajo kontrastni 
šivi in črte v odtenku limete.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Svoj edinstven karakter bo zmogljiva izvedenka 
F1 nakazovala tudi v temačnem interierju iz 
usnja in alkantare, ki ga razblinjajo kontrastni 

šivi in črte v odtenku limete.
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Continental GT je že v najbolj skopo konfigurirani različici odraz razkošja, o katerem lahko 
navadni smrtniki le sanjajo. Ko pa se na poželjivi karoseriji blešči značka Speed, gre za 

najbolj sposobnega in dinamičnega pripadnika klana Bentley, ki se tekmecev loteva s 
pomočjo impresivnega dvanajstvaljnika s 650 konjskimi močmi.
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NOVOSTI

PONUDBE

Bentley Continental GT Speed

VRH UNEC



Pri Bentleyju svoje najbolj zmogljive modele že 
tradicionalno opremljajo z oznako Speed. In 
če se je njihova Bentayga Speed uveljavila kot 
najhitrejši SUV na svetu, ki je v prahu pustil še 

Lamborghinijevega Urusa, nič kaj skromno oklicanega 
za prvi super SUV, nič slabšega ne moremo pričakovati 
od novega Continentala GT Speed, ki se je ravnokar v 
zgodovino zapisal kot najbolj brezkompromisno hiter 
serijski Bentley.
V proizvajalčevi ogljično nevtralni tovarni so zasnovali, 
oblikovali, razvili in ročno izdelali tretjo generacijo 
GT Speeda, ki rodovniško linijo nadaljuje z združitvijo 
luksuza in zmogljivosti v paketu grand tourerja. Osnova 

za dinamično transformacijo predstavlja napredna šasija 
s štirimi novimi tehnologijami, ki povečajo športne 
sposobnosti vozila in obenem ohranjajo značilno 
udobje vožnje. Ključna zadeva je štirikolesno elektronsko 
krmiljenje, ki Speedu pri nizkih in srednjih hitrostih z 
vrtenjem zadnjih koles v nasprotni smeri od sprednjih 
omogoča večjo agilnost v krivinah, medtem ko pri visokih 
hitrostih vsa kolesa obrača v isto smer za maksimizacijo 
stabilnosti. Sistem sicer poznamo že iz admiralske 
ladje Flying Spur, a tu igra drugačno vlogo; namesto 
večje okretnosti po ozkih mestnih stezicah je glavni 
cilj tehnologije, ki sodeluje z elektronsko nadzorovano 
zaporo diferenciala, večja prepričljivost v hitrih zavojih. 

Inženirji so pri vseh voznih načinih rekalibrirali delovanje 
štirikolesnega pogona in porazdelitve navora, da bi 
zagotovili znatno spremembo v obnašanju vozila. 
Ker kljub agresivnejšemu značaju niso želeli delati 
kompromisov pri udobju, so na miru pustili znamkino 
aktivno zračno vzmetenje in inovativni sistem Dynamic 
Ride, ki s pomočjo 48-voltne tehnologije nevtralizira sile 
pri zavijanju.
Modificirano šasijo dopolnjujejo nove karbonsko-
keramične zavore, ki omogočajo prihranek teže v višini 
33 kg ter obljubljajo vrhunsko zavorno moč. Glede na to, 
da pri iteraciji Speed priznan 6,0-litrski motor dostavlja 
650 konjskih moči, ki avtomobil potisnejo vse do hitrosti 

335 km/h, je nadgradnja zavornega sistema več kot 
dobrodošla. V primerjavi z »navadnim« Continentalom 
GT W12 razlika sicer ni ogromna (+14 KM, – 0,1 s 0-100 
km/h), toda pri Bentleyju trdijo, da je razlika več kot 
očitna predvsem na račun delovanja 8-stopenjskega 
menjalnika z dvojno sklopko, ki v voznem načinu Sport v 
skladu z etosom različic Speed prestavlja dvakrat hitreje, 
in izpušnega sistema, ki ob prižigu in prestavljanju 
navzdol dostavlja izrazito emotiven zvok.
Ker kljub prepričljivim voznim karakteristikam Continental 
GT tudi v razburljivi inačici Speed v svoji srčiki ostaja 
eleganten premagovalec razdalj in ne surov športnik, je 
na zunaj utrip dvigajoč potencial prikazan z detajli, ki jih 
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bo opazilo le izurjeno oko. Drža je malce 
bolj atletska, maska temnejša in pragovi 
izrazitejši. Vizualne poudarke zaključujejo 
22-palčna platišča in kromirani znački 
»Speed« ob prednjih blatnikih.
Spremembe v kabini medtem niso tako 
diskretne. Ekstravagantna dvobarvna 
kombinacija alkantare in usnja definitivno 
govori zgodbo o silovitem avtomobilu, 
ki predstavlja vrh ponudbe. Bentleyjeva 
osebna izbira za promocijske fotografije je 
bila športna fuzija rdeče, črne in karbona, 
a kupci bodo seveda lahko izbirali med 
široko paleto barvnih parov in lesenih 
vložkov. Unikaten, ročno izdelan interier 
serijsko prinaša usnje najvišje kakovosti v 

''

diamantnem vzorcu, vezenine »Speed« 
na vzglavnikih, napis na pragovih, značko 
na armaturi ter radodaren 12,3-palčni 
zaslon, vgrajen v tridelno vrtljivo enoto, 
ki jo je mogoče za digitalni detoks (kot 
so funkcijo poimenovali pri Bentleyju) 
spremeniti v minimalistično ploščo ali v 
ploščo s tremi analognimi številčnicami, 
ki prikazujejo čas, temperaturo in smeri 
neba. Ne smemo pozabiti še na novo 
možnost zatemnjene centralne konzole, 
ki pa jo bo treba obkljukati na seznamu 
dodatne opreme.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC OGLAS

GUESS
Kljub prepričljivim voznim 
karakteristikam Continental 
GT Speed ostaja eleganten 
premagovalec razdalj in 
ne surov športnik.

GT Speed 
rodovniško 

linijo 
nadaljuje z 
združitvijo 
luksuza in 

zmogljivosti 
v paketu 

grand 
tourerja.

SLOWATCH d.o.o., Podutiška 152, LJUBLJANA, T.: 01 200 31 00



NOVOSTI Lexus LF-Z Electrified
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Koncept minimalističnega 
kokpita je zasnovan na 
filozofiji »Tazuna«, ki se 
osredotoča na človeka. 

S premiero dramatične študije LF-Z Electrified Lexus prikazuje svojo vizijo prihodnosti, ki bo 
kakopak električna, a zato ne bo nudila nič manj nasmehov ob vožnji, opaznega zunanjega 

oblikovanja ali sofisticiranega notranjega ambienta.

Odkar je leta 1989 zaživel Lexus kot luksuzni 
podaljšek Toyote, se pri znamki usmerjajo h 
kreaciji izstopajočih vozil, ki so pred skoraj 
dvema desetletjema dobila tudi ekološko 

noto z implementacijo elektrifikacijskih tehnologij. V 
svojih prizadevanjih za zagotavljanje inovativnih idej, 
prelomno točko predstavlja nov konceptni avtomobil 
z imenom LF-Z Electrified, ki napoveduje prihajajočo 
generacijo zelenih modelov izpod rok japonskega 
premijskega proizvajalca.
Celotno znanje, pridobljeno iz razvoja temeljnih 
sistemov obstoječe prodajne palete devetih hibridnih 

in povsem električnih vozil, bodo uporabili pri razvoju 
novih tovrstnih predstavnikov. Načrti Lexusa na tem 
področju niso prav nič zadržani; v naslednjih štirih letih 
nameravajo imeti elektrificirane različice vseh svojih 
modelov, prav tako se nadejajo, da bo do takrat prodaja 
ekološko ozaveščenih primerkov prehitela prodajo 
vozil s klasičnim motorjem z notranjim zgorevanjem; 
da bodo to lahko uresničili, bodo kupcem na različnih 
trgih ponudili 10 čisto svežih oziroma reinterpretiranih 
modelov z močjo elektrike. Te produkte bodo razvijali v 
novem tehnološkem centru na Japonskem, ki bo svoja 
vrata predvidoma odprl marca 2024. Ključen cilj Lexusa 

ZAVEZA 
ELEKTRIKI
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futuristična. Glavni estetski kosi so zajetna 
maska, steklena streha in impozantna 
platišča, ne smemo pa pozabiti tudi na 
svetlobno pasico, dekorirano z novim 
logotipom, ki simbolizira novo generacijo 
Lexusovega oblikovanja.
Koncept minimalističnega kokpita je 
medtem zasnovan na filozofiji »Tazuna«, ki 
se osredotoča na človeka. Sporazumevanje 
med konjem in jezdecem z eno samo 
vajetjo je služilo kot navdih za usklajenost 
stikal na volanu in prikazovalnika podatkov 
na vetrobranskem steklu, ki vozniku 
omogoča popolno osredotočenost na 
vožnjo. K priročnosti in udobju pripomore 
še umetna inteligenca, ki se z uporabo 
dialoga uči o osebnih preferencah in 
vedenjskih značilnostih lastnika, kar ji 
omogoča izvajanje koristnih predlogov, 
kot so podrobnosti o usmerjanju poti in 
informacije o destinaciji.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

pa ostaja do leta 2050 doseči ogljično 
nevtralnost skozi celoten življenjski cikel 
vseh svojih vozil, vse od izbire materialov 
in proizvodnje do logistike in reciklaže.
Pri Lexusu verjamejo, da bo kljub premiku 
mobilnosti k avtomatizaciji in elektrifikaciji 
vozil bistvenega pomena ostala lastna 
izkušnja za volanom, zato želijo proizvajati 
avtomobile, ki vzbujajo prvinsko zabavo 
ob vožnji. In to zavezanost izkazuje nov 
koncept LF-Z Electrified, ki najverjetneje 
ne bo zapeljal v serijsko proizvodnjo, a 
zato ni nič manj pomemben, kajti uteleša 
stilne, tehnološke in zmogljivostne 
zaveze, ki jih znamka namerava v kratkem 
realizirati. Bistvenega pomena je uporaba 
namenske arhitekture za električna 
vozila, ki po besedah Lexusa z idealno 
razporeditvijo baterije in pogona ter 
vpeljavo novega štirikolesnega pogona 
dostavlja superiorno dinamiko.
Forma kupejevskega SUV-ja je z izklesanimi 
površinami in ostrimi linijami nedvomno 
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Umetna inteligenca se 
z uporabo dialoga uči o 

preferencah in vedenjskih 
značilnostih lastnika.

Forma 
kupejevskega 

SUV-ja je z 
izklesanimi 
površinami 

in ostrimi 
linijami 

nedvomno 
futuristična.
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Tako, kot je Brabus za Mercedes, je Alpina 
za BMW. V prodajnem katalogu poznanega 
tunerja iz dežele Bavarske je vse od leta 
2016 kraljevala prestižna limuzina B7, 
katero pa je ravnokar s prestola vrgel 
novi B8 Gran Coupé, ki se zgleduje po 
obujeni legendi 90. let.
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NOVOSTI Alpina B8 Gran Coupé

ELEGANTNA
ALTERNATIVA
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platišča z Brembovimi diski, ovita v posebej 
razvite gume Pirellija.
Toda bolj kot vizualne posebnosti 
je v ospredju predelava 4,4-litrskega 
bencinskega osemvaljnika iz čistokrvnega 
M8 Competition, ki pri B8 razvija praktično 
zanemarljive štiri konje manj. So pa zato pri 
Alpini navor dvignili na 800 Nm, kot tudi 
najvišjo hitrost, zaradi česar luksuzni kupe 
preneha pospeševati šele pri 324 km/h. 
Glede na to, da je cena vozil skorajda enaka, 
se morajo potencialni lastniki zgolj odločiti, 
ali jim bolj ugaja uglajena športnost ali 
brutalna agresivnost.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Alpina po novem ponuja popolno rešitev za 
tiste premožne iskalce novega štirivratnega 
športnega kupeja z nemškim poreklom, 
ki jim je osmica v vroči preobleki M850i 

xDrive premalo ekskluzivna, zastavonoša M8 pa preveč 
kričeč. B8 Gran Coupé tako zapolnjuje vrzel v portfelju 
BMW-ja s fuzijo sofisticiranega dizajna in visoke ravni 
zmogljivosti.
Na prvi pogled bomo težko ločili med tovarniško in 
»aftermarket« serijo 8, a bolj pozoren ogled bo razkril 
nove komponente s ciljem izboljšave aerodinamičnosti. 
Spredaj gre za reviziran prednji splitter, ki ga opredeljuje 
logo Alpina, zadaj pa za črn difuzor. Verjetneje bomo 
model najhitreje prepoznali po elegantnem odtenku 
metalik zelene, kateremu se krasno podajo 21-palčna 

Potencialni lastniki se morajo 
zgolj odločiti, ali jim bolj ugaja 
uglajena športnost ali 
brutalna agresivnost. oglas

GIVEN
CHY

NEW
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Svojo vizijo novodobnega GT-ja so 
razkazali pri nam manj poznanemu 
Genesisu, ki je v Los Angelesu navdušil 
z debijem koncepta X, ki združuje 
kraljevsko elegantno oblikovanje s 
povsem električnim AGREGATOM.

NOVOSTI Genesis X Concept GT ZA
NOVO
DOBO
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Luksuzna divizija Hyundaija, znana pod imenom 
Genesis, je v petih letih obstoja v Ameriki 
že pustila svoj pečat, sedaj pa je vstopila na 
največji svetovni avtomobilski trg, na Kitajsko, 

kjer namerava konkurirati najboljšim. V skladu s tem 
so naznanili svojo posodobljeno oblikovno filozofijo, 
ki še vedno sledi viziji atletske elegance. Smernice za 
bodočnost je v središču filmske industrije predstavila 
študija X Concept, ki uteleša trajnostno mobilnost z 
razkošno noto. Temu primerno je poteze grand tourerja 
za električno dobo na filmski trak zajel nagrajeni režiser 
Jason Bergh, ki je v videu poudaril pionirski duh Genesisa 
in bogato avtomobilsko kulturo Kalifornije.
Peti koncept mlade znamke seveda vključuje 
prepoznavni znak vozil Genesis, obsežno rešetkasto 
masko v spremljavi dvodelnih žarometov, ki se tokrat 
zarezujejo globoko nazaj vse do vratnih panelov. 
Niso delali poskusov s tradicionalnim receptom za 
GT, zato ostaja dolg pokrov motorja in kratek zadek. 
Nizka drža, parirana s kupejevsko silhueto in širokimi, 
seksapilnimi boki, ustvarja zapomnljiv vtis. Tudi na zadnji 
plati avtomobila so ubrali enak pristop do svetil ter z 
integracijo pokrova prtljažnika in blatnikov v enotno 
površino ustvarili izčiščeno estetiko.
Če se sprašujete, zakaj vozilo z električnim pogonom 
potrebuje tako dolg pokrov motorja in veliko masko, 
je odgovor na dlani – ker izgleda fantastično. Hkrati 
takšen dizajn skrbi za optimalno aerodinamiko, ki je 

predpostavka za visoke zmogljivostne cilje kot tudi za 
spodoben električni doseg.
Edinstvena modra barva je bila razvita za izražanje 
do narave spoštljivega karakterja, digitalna stranska 
ogledala za komuniciranje tehnološke naprednosti, 
zavorne čeljusti v odtenku limete pa za namigovanje 
na športnost motorja.
Notranja oprema nadaljuje temo vozniške 
osredotočenosti, saj kokpit objema voznika, ki ima 
na dosegu roke vse operacijske sisteme in zaslone. 
To so oblikovalci poudarili z določitvijo rjave barvne 
zasnove za vozniški del in kontrastne modro-sive za 
potniški del. Z naravo štirisedežnega GT-ja se ujema 
implementacija recikliranih materialov, ki so bili med 
drugim uporabljeni za čudovit futuristični volan.
Žal pri Genesisu niso podali informacij o karakteristikah 
brezemisijske enote koncepta X, ki nakazuje potencial 
znamke in predstavlja zanimivo izbiro za tiste, ki v 
luksuznem segmentu iščejo nekaj drugačnega.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

ČE SE SPRAŠUJETE, ZAKAJ 
VOZILO Z ELEKTRIČNIM 
POGONOM POTREBUJE 

TAKO DOLG POKROV 
MOTORJA IN VELIKO 

MASKO, JE ODGOVOR 
NA DLANI – KER IZGLEDA 

FANTASTIČNO.Nizka drža, parirana s 
kupejevsko silhueto 
in seksapilnimi boki 
ustvarja zapomnljiv vtis. 
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BMW 330e xDrive Touring

TESTI
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BMW-jeva elektrificirana ponudba vozil je ena izmed največjih na avtomobilskem trgu, med zadnjimi 
so v prodajo pospremili popolnoma električnega SUV-ja iX3, v lanskem letu pa so predstavili 
priključno-hibridno različico serije 3, v bolj praktični, karavanski izvedenki.

NAELEKTRENI
DRUŽINSKI

POTOVALNIK
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BMW praktično v vseh svojih modelih nudi 
možnost priključno-hibridnega pogona. Ne 
dolgo nazaj smo prav takšno, priključno-
hibridno motorizacijo že preizkusili v limuzinski 

različici serije 3, kjer smo z gotovostjo zapisali, da je BMW 
3 kot priključni hibrid odličen avtomobil, če imaš doma 
montirano polnilno postajo, na kateri se bo avtomobil 
redno in dokaj hitro polnil. V tem primeru, če dnevne 
relacije niso v povprečju daljše od 40 do 50 kilometrov, jih 
boste z lahkoto premagovali v popolni električni tišini. V 
nasprotnem primeru, če se boste vozili s prazno baterijo, 
bo to botrovalo k zelo visoki porabi, slabši odzivnosti 
motorja in nenazadnje k dokaj majhnemu dosegu.
Oznaka 330e na zadku pomeni kombinacijo 2,0-litrskega 
turbobencinskega štirivaljnika, ki proizvaja 184 KM, in 
elektromotorja z močjo 113 KM. Skupaj ustvarjata 252 
KM sistemske moči, v posebnem načinu XtraBoost pa je 
za 10 sekund na voljo še dodatnih 40 konjev, kar pomeni, 
da nam je občasno, za kratek čas, na voljo kar 292 
konjskih moči, ki se preko izvrstnega osemstopenjskega 
samodejnega menjalnika prenašajo na vsa štiri kolesa. 
Takšen 330e lahko z mesta do 100 km/h pospeši v šestih 

sekundah,  vozi zgolj na elektriko pri hitrosti 140 km/h 
in dnevno prevozi dobrih 40 električnih kilometrov. 
V primeru, ko se baterija izprazni, pa dobi avtomobil 
povsem drugačen karakter. V osnovi je narejen namreč 
tako, da vseskozi izkorišča potencial kombinacije 
električnega in bencinskega motorja. V primeru, ko za 
pogon skrbi zgolj bencinski motor, postane vožnja kar 
malce naporna. Voznik predvsem na volanu občuti večjo 
težo avtomobila zaradi dodanega baterijskega sklopa, 
ko pa z njim sodeluje zgolj ne najbolj prožen 2,0-litrski 
bencinski motor, je občutek težine in pomanjkanja 
električne dinamike toliko večji.
Tako vožnja kot sama lega sta seveda vrhunski, kljub 
temu da se v rokah na volanu pozna 250 kilogramov 
dodatne teže zaradi baterijskega sklopa. Ne glede na 
dodatne kilograme in nahrbtnik na zadku, se priključno-
hibridna karavanska trojka pelje suvereno, v tišini in hitro, 
ni pa v ovinkih tako lahkotna kot klasično gnana trojka.
Poraba je seveda najbolj odvisna od tega, kako pridno 
in redno boste polnili baterijo. Ob rednem polnjenju in 
vsakodnevni vožnji na elektriko, povprečje ne bi smelo 
presegati petih litrov na sto kilometrov. Vožnja samo na 

priključno-hibridna trojka se pelje suvereno, v tišini in hitro. 
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Ergonomija in kakovost 
materialov sta kot vedno pri 
BMW-ju na vrhuncu.

Oznaka 330e pomeni 
kombinacijo 2,0-litrskega 
turbobencinskega V4, 
ki proizvaja 184 KM, in 
elektromotorja s 113 KM. 



OGLAS
ORIENT

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.993 ccm
215 kW (292 KM)
420 Nm pri 1.250 vrt./min. 
8-stopenjski samodejni
5,9 s (0-100 km/h)
230 km/h

7 l/100 km
32 g/km
4.709 / 1.827 / 1.442 mm
1.905 kg  
40 l
410 l
83.235 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 863,39 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

bencin, s prazno baterijo, pa bo zahtevala med devetimi 
in desetimi litri bencina na sto prevoženih kilometrov, pa 
še takrat zaradi majhnega tanka verjetno ne boste mogli 
prevoziti ravno razdalje daljše od 500 kilometrov.
Baterija s kapaciteto 12 kWh je skrita pod klopjo, tank 
za gorivo pa so premaknili pod prtljažnik, ki sedaj meri 
nič kaj družinsko radodarnih 410 litrov. Interier ni nič 
kaj drugačen od tega, kar smo videli pri klasično gnani 
seriji 3. Vse je na svojem mestu tako, kot mora biti, mera 

fizičnih stikal je ravno pravšnja, ergonomija in kakovost 
materialov kot vedno, na vrhuncu. Ko pa interier oblečeš 
še v prekrasno rjavo usnje, v kombinaciji z alu dodatki in 
s črno barvo, se znajdeš v delovnem okolju, katerega ne 
zapuščaš rad in v katerega se z veseljem vedno znova in 
znova vračaš. Seveda pod pogojem, da imaš pod palcem 
dobrih 80 tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Mazda CX-30 X 180 GT Plus 100 Edition

TESTI

V CAST 100. 
OBLETNICI
ZNAMKEV lanskem letu je znamka Mazda praznovala svojo 100. obletnico, ki jo je ovekovečila s posebno 

izdajo 100th Anniversary, katere so bili deležni modeli Mazda3, MX-5 in mestni terenec CX-30, 

katerega smo preizkusili tudi sami.



motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, bencinski
1.998 ccm
137 kW (186 KM)
240 Nm pri 4.000 vrt./min.
6-stopenjski ročni
8,3 s (0-100 km/h)
204 km/h

7,5 l/100 km
128 g/km
4.395 / 1.795 / 1.540 mm
1.432 kg
51 l
430 l
31.990 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 357,52 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

V 
Mazdini bogati, 100-letni zgodovini  
najpomembnejši mejnik predstavlja njihov 
prvi osebni avtomobil, R360. Zato pri Mazdi 
stoletnico praznujejo s paleto posebnih 

različic, v čast temu legendarnemu modelu, katerega 
barvna shema iz leta 1960 je bila navdih za jubilejno 
izdajo modelov.
To pomeni, da so za osnovo vzeli belo barvo v 
kombinaciji s številnimi rdečimi detajli. Da ne gre za 
običajni model CX-30, temveč za jubilejni, bodo od 
zunaj razkrili pokrovčki platišč z logotipom »100 Years 
1920-2020«, ki ga najdemo tudi na sprednjem blatniku 
in na bokih. Jubilej še večji vtis pusti v minimalistično 
zasnovani kabini, ki je v večini prav tako odeta v rdečo 
barvo v kombinaciji s svetlim usnjem. Tako so celotni 
sedeži odeti v rdeče usnje, na vzglavnikih pa se nahajajo 
vgravirani logotipi »100 Years 1920-2020«. V rdečo barvo 
so odete tudi talne obloge in tepihi, ki dajo interierju 
piko na i, seveda so ovekovečeni z značkami ob 100. 
obletnici. Poseben logotip je vgraviran še v ohišje ključa 
avtomobila.
Jubilejna CX-30 je bila opremljena z novim blagohibridnim 
motorjem, ki smo ga že preizkusili v praktično enakem 
avtomobilu, v popolnoma enaki konfiguraciji.
V mirovanju je eden najbolj tihih motorjev, dejansko 
ga sploh ne slišiš, prav tako v kabini ne čutiš nobenih 
neprijetnih vibracij. Odlična je namreč zvočna zatesnitev 
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kabine, gotovo ena boljših v razredu. 
Posledično je fantastična tudi sama 
vožnja in občutek na volanu. Vse 
deluje tekoče, umirjeno, lahkotno, 
udobno. 
Motor ni podprt s turbino, temveč gre 
za klasičnega atmosferca, ki iz dveh 
litrov prostornine iztisne spodobnih 
180 konjskih moči. Seveda še vedno 
tu ni govora o dizelskemu navoru, 
niti o sunkovitih pospeških, značilnih 
za turbo bencinarje, a motor vseeno 
lepo in zvezno vleče, pri čemer 
preseneti s svojo uglajenostjo.
Da privabiš na plano vseh 180 konjskih 
moči, je treba merilnik vrtljajev 
pognati v rdeče polje, saj se 224 Nm 
navora začne kazati šele od 3.000 
vrtljajev na minuto dalje, pa še takrat 
ne boste občutili pretirane športnosti 
in dinamike. Mazdin dvolitraš 
Skyactiv-X je tako pravi posebnež na 
trgu, s svojimi 180 konjskimi močmi 
je vse prej kot športen in hiter, je 
pa zato izjemno tih in kultiviran. Ni 
pa nič kaj pretirano varčen, čeprav 
lahko na umirjeni relaciji shaja s 6 litri 
na sto kilometrov. Motor se odlično 
ujame tudi s šeststopenjskim ročnim 
menjalnikom, ki prestavlja hitro in 
natančno, tudi prestavna razmerja so 
izredno dobro odmerjena.
Sicer pa je bila posebna izdaja CX-30 
opremljena še s paketom opreme GT 
Plus, kar pomeni, da smo bili deležni 
praktično vsega, kar ima znamka 
pod svojo streho za ponuditi na 
področju opreme, tako tehnološke, 
varnostne kot zabavne. Vse skupaj 
pod črto nanese 31.990 evrov, kar 
je v primerjavi z enakim modelom, 
ki ne praznuje 100-letnice znamke, 
približno 4.000 evrov dražje.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Da gre za jubilejni model, bodo 
od zunaj razkrili pokrovčki platišč z 
logotipom »100 Years 1920-2020«.

Pri posebni izvedenki CX-30 so 
za osnovo vzeli belo barvo v 
kombinaciji z rdečimi detajli.
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Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 100 ECO-G Prestige

TESTI
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Kljub temu da je bila na vidiku že popolnoma nova 
generacija Sandera, je Dacia odhajajočemu 
modelu v lanskem letu namenila še plinsko 
gnano različico, poimenvano ECO-G. Glavna 

posebnost je njegov pogonski sklop, ki ga sestavlja litrski 
trivaljni bencinski motor z močjo 74 kW in možnostjo 
preklopa na avtoplinski sistem. Prehod je praktično 
nezaznaven, aktivira pa ga voznik s pritiskom na stikalo, 

ki se nahaja ob prestavni ročici menjalnika. Za razliko 
od predhodnega modela s tovrstnim sistemom je novi, 
plinsko gnani Sandero, dosti bolj uglajen in kot že rečeno, 
dosti bolje nezaznavno preklaplja med bencinom in 
plinom. Tudi na delovno temperaturo se motor ogreje 
hitreje kot pri predhodniku, kar je nekako osnovni pogoj 
za aktivacijo avtoplinskega sistema. Seveda bo slednji 
potreboval kakšen kilometer več v zimskih časih, ko so 

temperature nižje. Sama posoda za plin se nahaja pod 
dnom prtljažnega prostora in na njegovo prostornino ne 
vpliva nič, so pa na račun posode za plin bili primorani 
odstraniti rezervno pnevmatiko.
V posodo pod prtljažnikom lahko Sandero pospravi 32 
litrov plina, v rezervoarju za bencin pa je prostora za 50 
litrov bencina, kar pomeni, da lahko z dvema polnima 
posodama prevozite kar lepo število kilometrov, tam do 

1.000 verjetno, z bolj preračunljivo vožnjo. Je pa res, da 
boste morali računati na roke, koliko bencina oziroma 
plina boste porabili, saj Sandero na žalost ne ponuja 
potovalnega računalnika, ki bi bil sposoben preračunati 
porabo na 100 km, ne za bencin, kot tudi za plin ne.
Na 100 kilometrov je razlika v porabi med gorivom in 
plinom v korist bencinu približno liter in pol, a je liter 
plina v osnovi dosti cenejši ob bencina, zato gre končna 

Dacia je sicer že 
predstavila popolnoma 

novo generacijo 
nizkocenovnika Sandera, 

ki je nedvomno velik korak 
naprej v primerjavi z osem 

let starim predhodnim 
modelom, katerega smo 

še zadnjič pred prihodom 
novega preizkusili na 

testu, tokrat v tovarniški 
predelavi na utekočinjen 

naftni plin.

ZAKAJ BENCIN,
CE LAHKO 
NA PLIN?



motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

trivaljni, vrstni, turbobencinski
999 ccm
74 kW (100 KM)
170 Nm pri 2.000 vrt./min.
5-stopenjski ročni
11,6 s (0-100 km/h)
174 km/h

7-8 l/100 km
115 g/km
4.089 / 1.761 / 1.615 mm
1.090 kg
50 + 32 l
320 l
12.080 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 135,23 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

Stikalo za preklop na plin se nahaja ob prestavni ročici.

računica v prid plinskemu 
pogonu.
100 konjičkov razvija takšen 
Sandero, moči je za njegov 
karakter povsem dovolj, 
postane pa vožnja malce 
neprijetna na avtocesti. 
Avtomobil je občutno pretrd, 
prav tako je volan povsem 
prazen, brez kakršnih koli 
povratnih informacij, zgolj pet 
prestav pa pri višjih hitrostih 
ne pomeni nič dobrega, le 
več hrupa, višje obrate in višjo 
porabo.
Testni Sandero je nosil še 
oznako Stepway, katera mu 
doda nekaj zaščitne plastike in 
višji odmik karoserije od tal, da 
vse skupaj zgleda malce bolj 
robustno in terensko. 
Za opremo v kabini je poskrbel 
paket opreme Prestige, ime 
katerega z avtomobilom 
ni imel nič skupnega. V 
notranjosti prevladujejo trda 
plastika, mehki, ploski sedeži 
in zastarela konfiguracija 
postavitve stikal.
Pod črto, za 12 tisočakov dobiš 
popolnoma nov avtomobil 
z litimi platišči, s 3D grafiko 
v zadnjih lučeh, z višjim 
odmikom od tal, z ekranom 
na dotik in z navigacijo, pa 
še tovarniško vgradnjo plina 
ima, ki lahko v kombinaciji z 
bencinom prevozi do 1.000 
kilometrov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Testni Sandero je nosil oznako Stepway, 
katera mu doda nekaj zaščitne plastike 
in višji odmik karoserije od tal. OGLAS

fuji
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JAPONSKI
DOSTAVLJEC OZ.
NEWYORŠKI
TAKSIST

Nima veliko znamk v svoji ponudbi potniških kombijev, da pa bi bili ti še popolnoma električni, je 
prava redkost. No, Nissan ima enega takšnega, potniški električni kombi e-NV200, 

ki je oblikovno v bistvu pravi posebnež.

Nissan e-NV 200 Combi Comfort

TESTI
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Nissanov NV200 je star že celo desetletje, od 
leta 2014 pa je na voljo tudi v elektrificirani 
različici. Pred dvema letoma je dobil večjo 
baterijo, zdaj razpolaga s 40 kilovatnimi urami, 

ki zadostuje za približno 200 kilometrov, predvsem 
mestnega dosega. Že sama končna hitrost nekaj čez 120 
km/h namiguje na to, da avtocesta in premagovanje 
daljših razdalj nista po njegovem okusu, doma je v 
urbanih mestnih središčih. Ena izmed njegovih največjih 
prednosti je njegova velikost. V bistvu ni velik, prej je 
majhen, v dolžino meri 4,5 metra, v širino pa ga ni skupaj 
niti za meter osemdeset. Zunanje mere pravijo, da je 
približno tako velik kot kakšen Berlingo in podobni, hkrati 
pa lahko nudi prevoz do sedmim potnikom. Zadnja dva 
zasilna sedeža sta ob neuporabi zložena ob bok vozila 
in vpeta visita pod stropom. Ob njuni neuporabi je v 
prtljažniku na voljo za kar 870 litrov prtljage.
Tako so ga vzeli za svojega taksisti v New Yorku, kjer je 
izredno popularen, v dostavni različici pa ga vidim, kako 
šiba po japonskih ulicah, recimo v vlogi kurirja oziroma 
dostavljalca pošte. Tudi sam sem se počutil podobno, 
občutek za nerodno postavljenim volanom električnega 
kombija je svojevrsten, pa čeprav je elektro kombi 
oblikovno prej grdi raček kot beli labod, so se mimoidoči 
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za njim kar lepo obračali in s prstom kazali nanj. Verjetno 
prej zato, ker jih je presenetil s svojo tišino kot pa z 
neskladno obliko.
Elektro motor razvija 109 konjskih moči, ob polnem 
pritisku na plin je ravno dovolj živahen, da ga je 
prav zabavno peljati, ni pa tistih pravih električnih 
pospeševanj, kot jih poznamo iz osebnih avtomobilov. A 
jih tu tudi ne gre iskati, prevoz potnikov ali tovora mora 
tako ali tako potekati umirjeno in previdno. Podvozje 
sicer udobju ne dela nobene usluge, avtomobil dobro 
pretresa, tudi lega skozi ovinke je zelo nerodna. Voznik 
lahko aktivira program ECO, s katerim podaljša doseg in 

Položaja za volanom se je treba navaditi, zaradi 
kamionskega, položnega volana, ki je nastavljiv zgolj 
po višini. Sicer je preglednost na vse strani dobra, ima 
tudi vzvratno kamero, ki na žalost ni dorasla svoji nalogi. 
Prvič zaradi same postavitve kamere na zadku vozila. 
Postavljena je namreč tako nizko in pod takšnim kotom, 
da voznik praktično ne vidi dlje od dobrega metra za 
svojim vozilom, skratka, izredno nepregledna je, še bolj 
je nepregleden zaslon, na katerem spremljamo živo 
sliko zadaj. Slika kamere se prikaže na miniaturnem 
potovalnem računalniku na desni strani za volanom. 
Problem nastane, ker velik položni volan praktično 

hkrati znižuje porabo elektrike.
Notranjost je plastična in zastarela. V kabini je kar nekaj 
odlagalnih površin, a so dokaj neuporabne. So velike, 
obložene s trdo plastiko in ne ravno na dosegu roke, kot 
bi si uporabnik to želel. Za najbolj uporaben predalček 
se je izkazalo držalo, sicer namenjeno pijači, a so tam 
pogosto našli svoje mesto ključi ali mobilni telefon. Bolj 
primernega prostora v sicer prostorni kabini nisem našel. 
Predali oziroma prekati med sedežema pa so tako veliki 
in nič kaj zaščitno obloženi, da se predmeti v njih ves 
čas med vožnjo vozijo gor in dol, kar je sila moteče. Tudi 
številna stikala v kabini so našla svoje mesto na ne ravno 
najbolj dostopnih in preglednih površinah.

prekriva miniaturni zaslonček kamere, zaradi česar je 
vzvratna vožnja ob zanašanju na kamero toliko bolj 
neprijetna in nezanesljiva.
Prepričan sem, da bo Nissan kupce za takšen kombi našel 
zgolj med poslovnimi uporabniki, pa še ti bodo temeljito 
morali premisliti, ali dejansko potrebujejo električni 
kombi s številnimi omejitvami in kompromisi, razen če 
jim njihova narava dela narekuje zeleno mobilnost. In 
slednja, v obliki e-NV200, niti približno ni poceni, cena 
brez subvencije zanj znaša namreč kar 44 tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

motor
baterija

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

mere
teža

prtljažni prostor
cena vozila

električni
40 kWh litij-ionska 
80 kW (109 KM)
254 Nm pri 0 vrt./min.
brezstopenjski samodejni
14 s (0-100 km/h)

123 km/h
22 kWh l/100 km
4.560 / 1.755 / 1.858 mm
1.619 kg
870 l
44.164 EUR (brez subvencije)

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 492,75 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

Položaja za volanom se je treba 
navaditi, zaradi kamionskega, 
položnega volana, ki je 
nastavljiv zgolj po višini.
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Hiter, zabaven, modno 
ozaveščen – s temi 
pridevniki bi lahko 

opisali novi luksuzni 
gliser Wallyja, ustvarjen 

za potešitev zahtev 
današnjih in jutrišnjih 

navdušencev nad navtiko. 
43 Wallytender spoštuje 

znamkino filozofijo 
futuristične estetike in 

vznemirljive zmogljivosti, 
a uvaja inovativen dizajn 

centralnega kokpita, ki 
spominja na plovila večje 

velikosti.

DRZNA
podoba

NAVTIKA 43 Wallytender



Sposobnost 43 Wallytenderja, da 
spreminja konfiguracije krova, je 

gotovo eden od njegovih 
glavnih adutov. 
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Monaški graditelj Wally preko 
četrt stoletja dviguje standarde 
ne samo športnih gliserjev, 
ampak tudi veličastnih jadrnic 

in superjaht. Nov, tretji član linije Wallytender 
se želi izkazati kot vsestranski performer, ki 
združuje dušo dnevnega cruiserja, vodnega 
taksija ter tenderja superjaht in jadrnic.
Ob snovanju novinca se je oblikovalska ekipa 
podrobno posvetovala z lastniki obstoječe 
flote tenderjev, da bi razumela, kako raznolike 
značilnosti plovila koristijo vsakodnevni 
uporabi. Ugotovili so, da ti cenijo predvsem 
odlično vodljivost, visoko končno hitrost in 
udobno spalnico, zato so sledili obstoječemu 
receptu in z izbiro dolžine 13,2 metra zapolnili 
novo nišo navtične industrije. Univerzalni 
model z oznako 43 tako tesno sledi oblikovnim 
smernicam predhodnikov, spektakularnih 
modelov 48 in 48 X, toda kljub temu da je 1,3 
metra krajši in 2,5 tone lažji, na krov prav tako 
sprejme 12 oseb in dosega hitrosti do 40 vozlov. 
S svojimi ostrimi zunanjimi linijami, z drzno 
formo puščice in s tradicionalno vpadljivo 
barvo je instantno prepoznaven kot član 
družine Wally. Ko si pobliže ogledamo kreacijo, 
ki so jo Monačani razvili skupaj z inženirskim 
oddelkom svojega matičega podjetja, 
giganta Ferretti Group, se prepričamo, da 
kot pričakovano, vsak element služi svojemu 
namenu v najbolj izčiščeni in preprosti obliki. 
Karbonski T-top, ki omogoča izkušnjo bivanja 

na svežem zraku, vendar hkrati ponuja zaščito pred 
sončnimi žarki, se prekrasno ujema z ladijskim trupom iz 
naprednih kompozitov. Aligatorjevo zelena se poklanja 
jadrnici Nariida, začetnici danes slavne zgodbe Wally, 
seveda pa bo kupcem na voljo široka paleta barv, ki 
obračajo glave.
Eden od ključnih dizajnerskih kosov so obširne steklene 
površine ob krmilni postaji, ki niso zgolj lepotne narave. 
Gre namreč za svež koncept kokpita, ki povečuje zaščito 

ob ohranjanju praktičnosti. Voznik in potniki so kot v 
kokonu zavarovani pred elementi, a imajo hkrati z leve in 
desne strani možnost dostopa do premca in poležavanja 
na luksuznih blazinah.
Ker imajo stranke vedno večje želje in pričakujejo, da 
bodo plovila opravljala vrsto nalog, je sposobnost 43 
Wallytenderja, da spreminja konfiguracije krova, gotovo 
eden od njegovih glavnih adutov. Odprt prostor za 
kopitom predstavlja idealno platformo za sprejem 

Z ostrimi linijami, drzno formo 
puščice in vpadljivo barvo je 

instantno prepoznaven kot 
član družine Wally. 
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ducat najbližjih prijateljev ali za prevoz jader za dirkalno 
jadrnico v regatni sezoni. Dodatek zložljive jedilne mize, 
sedežev in ležalnikov pa pretvori plovilo v popoln gliser 
za zabaven dan na vodi. Kot smo vajeni od znamke, so za 
ekstra izkoristek prostora implementirali opcijo razširitve 
krme, ki lahko v sebi skriva vse od Seaboba in wakeboard 
desk do potapljaških tankov in drugih manjših vodnih 
igrač. V nasprotju z drugimi proizvajalci pri Wallyju od 
lastnikov ne zahtevajo, da se ob nakupu zavežejo eni 
finalni konfiguraciji, ampak jim omogočajo shrambo 
dodatne opreme in menjavo v zgolj 24 urah.
Verjetno ne preseneča, da se 43 Wallytender zasoljeni 
ceni primerno ponaša z bogato opremo, ki vključuje 
robusten T-top in lestev iz ogljikovih vlaken, prestižno 
palubo s tikom in z LED osvetlitvijo ter hladilnik, ki 

zagotavlja, da bo šampanjec serviran na perfektni 
temperaturi. V osnovi bo za pogon novega Wallyja skrbel 
dvojec Volvovih motorjev s 380 konjskimi močmi, a je za 
vse, ki si želijo dvig utripa, tu nadgradnja s 440 konjiči, ki 
obljublja adrenalinsko vožnjo ob hitrosti 40 vozlov.
Pod črto, novi vsestranski 43 Wallytender, ki ga bodo 
proizvajali v historičnem italijanskem mestu Forli, se 
bo bržkone izkazal kot pravi navtični švicarski nož, 
ki ne omogoča le dnevnega glisiranja po najbolj 
glamuroznih kotičkih Mediterana, temveč tudi bivanje 
v najprestižnejših marinah, saj v notranjosti razvaja z 
velikodušno posteljo in elegantno kopalnico.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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VN Bahrajna

šport Formula 1

OBILO
akcije

v bahrajnu

Veliki zmagovalec uvodne dirke Formule 1 v letošnji sezoni je Lewis Hamilton (Mercedes). V sijajnem 
obračunu z Maxom Verstappnom (Red Bull) je slednji potegnil krajšo in dirko končal na drugem 
mestu. Kot tretji je v cilj pripeljal Valtteri Bottas (Mercedes).



Dirkališče v Sakhirju je tretjič gostilo začetek 
sezone v Formuli 1, ki bi se sicer morala 
začeti že pred dvema tednoma v Melbournu. 
Videli smo izjemno zanimivo dirko, z veliko 

prehitevanji in obilico akcije. Že v ogrevalnem krogu 
je na težave naletel Sergio Perez, ki mu je med vožnjo 
preprosto ugasnil motor. Za varnostni avto je v prvem 
krogu poskrbel novinec v Haasu, Nikita Mazepin, ki je 
zletel v ograjo. Dirka se ni niti dobro začela, ko je prišlo 
ob vrtenju Schumacherja in odpadlem krilcu Gaslyja kot 
posledica trka z Ricciardom, do virtualnega varnostnega 
avtomobila.
Ko se je dirka ponovno nadaljevala, je bila vodilna 
trojka Verstappen, Hamilton in Leclerc, ki je ob štartu 
prišel pred Bottasa. Prav dirkača Ferrarija in Mercedesa 
sta poskrbela za nekaj lepih prehitevanj, ob tem pa sta 
se jima hitro približevala oba McLarna in povratnik v 
Formulo 1, Fernando Alonso. Ta je v 12. krogu tudi odprl 
prve postanke v boksih. Pri Mercedesu so se odločili, 
da Hamiltona na menjavo gum pošljejo čim hitreje in 
tako poskusijo presenetiti Red Bull. To jim je tudi uspelo. 
Britanec je v bokse prišel v 14. krogu, Verstappen pa šele 
v 18. in ob tem izgubil vodstvo. Na prvo mesto se je prebil 
Hamilton in vodstvo ohranil tudi po drugem postanku v 
boksih, ki ga je opravil v 28. krogu. Na drugi strani je Red 
Bull Nizozemca spet pustil na stezi precej dlje. Na drugo 
menjavo gum je prišel le šestnajst krogov pred koncem 
in zaostanek za vodilnim dirkačem Mercedesa je znašal 
slabih devet sekund. Sledil je popoln napad dirkača iz 
dežele tulipanov. Zdelo se je, da bo Verstappnu brez 
večjih težav uspelo prehiteti Hamiltona, saj je kar letel 
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VIDELI SMO IZJEMNO 
ZANIMIVO DIRKO, Z 
VELIKO PREHITEVANJI IN 
OBILICO AKCIJE. UTRIP STA 
DVIGOVALA PREDVSEM 
HAMILTON IN VERSTAPPEN, 
KI STA SE V ZADNJIH KROGIH 
SOOČILA ZA PRVO MESTO.

po stezi. Pet krogov pred koncem je ujel sedemkratnega 
svetovnega prvaka. Ta se seveda ni dal. Iz sebe in iz dirkalnika 
je iztiskal vse, kar je bilo mogoče, a v 53. krogu je Verstappen 
le prišel mimo. Pri tem pa je na široko zapeljal izven steze in 
moštvo mu je naročilo, naj Britanca spusti naprej. Do konca 
potem ni imel več možnosti proti izjemnemu Hamiltonu, 
ki je tako dosegel svojo 96. zmago. Ob tem je prvič po letu 
2015 sezono začel zmagovito.
Po težavah pri drugi menjavi gum je tretje mesto osvojil 
Valtteri Bottas, ki je bil po koncu dirke precej potrt. A roko 
na srce, verjetno bi tudi brez teh težav stopil le na najnižjo 
stopničko. Kot se je pokazalo na testiranjih, je trenutno tretja 
moč Formule 1 ekipa McLarna. Lando Norris je prišel na 
četrto mesto, Daniel Ricciardo na sedmo. Vmes najdemo na 
petem mestu Sergia Pereza, ki je po težavah v ogrevalnem 
krogu štartal iz boksov in odpeljal odlično prvo dirko za Red 
Bull, ter na šestem Charlesa Leclerca s Ferrarijem. Dve mesti 
za njim je končal njegov novi moštveni kolega Carlos Sainz. 
Do točk sta prišla še novinec Yuki Tsunoda (AlphaTauri) na 
devetem mestu in Lance Stroll (Aston Martin) na desetem.
Lewis Hamilton je s predstavo v Bahrajnu ponovno pokazal 
in dokazal, da je najboljši dirkač sedanje generacije. V 
počasnejšem dirkalniku in z bolj obrabljenimi pnevmatikami 
je v neposrednem dvoboju ugnal Maxa Verstappna. Obeta 
se torej izjemno zanimiva in izenačena sezona, naslednja 
dirka pa bo na sporedu 18. aprila v Imoli.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC

Lando Norris
McLaren

Sergio Perez
Red Bull Racing

Charles Leclerc
Ferrari

7.

8.

9.

Lewis Hamilton
Mercedes

Max Verstappen
Red Bull Racing

Valtteri Bottas
McLaren

Daniel Ricciardo
McLaren

Carlos Sainz
Ferrari

Yuki Tsunoda
AlphaTauri

4. 

5.

6.

1. 

2.

3.

Rezultati VN Bahrajna:

Novicev v Formuli 1, 20-letni 
Yuki Tsunoda je svojega 
AlphaTaurija pripeljal do točk.
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Perez je po težavah v ogrevalnem 
krogu štartal iz boksov in odpeljal 

odlično prvo dirko za Red Bull.
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YAMAHI UGNALI
DUCATIJA
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VN Katarja in VN Dohe

šport MotoGP V marcu smo bili deležni prvih testiranj v Katarju, a tokrat je bilo vreme tisto, ki ni bilo razpoloženo in je 
dirkačem ponagajalo z močnim vetrom, ki je pihal s hitrostjo 40 kilometrov na uro. Na stezi je bilo precej 
peska in tudi vidljivost je bila slaba, kar je dirkače oviralo, da bi nam postregli z vrhunskimi časi. Seveda 
prva testiranja niti niso namenjena doseganju vrhunskih rezultatov, bolj kot časi so pomembne analize 
in pridobivanja podatkov, v katerih se skriva odgovor za rešitev težav posameznega moštva. Nekateri so 
se s težavami spopadli bolje kot drugi, vsekakor pa Rossiju, dirkaškemu doktorju, ki je letos zamenjal 
barvo moštva, ni uspelo zajeziti težav s pnevmatikami, s katerimi se srečuje že odkar je sedel na tovarniški 
Yamahi. Očitni je slabo karmo z gumami prenesel na novo moštvo in rešil težave tovarniške ekipe, saj za 
zmagovalca prve letošnje preizkušnje Mavericka ViÑalesa  gume niso bile nikakršna ovira, prav tako težav 
z gumami ni imel dirkač, ki je nasledil Rossija pri tovarniški Yamahi, ko je privozil drugo zmago Yamahi na 
dirki za Veliko nagrado Dohe. 
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Maverick Viñales se je v prvo dirko v letošnji 
sezoni pognal iz tretjega startnega mesta. 
Pred njim sta bila Quartararo in s časom 
1:552,772 na prvem mestu novinec v krstni 

sezoni Francesco Bagnaja. Veteranu Valentinu Rossiju 
je uspel četrti kvalifikacijski čas, ki pa ga je med samo 
dirko zapravil in že na štartu izgubil nekaj mest, nato 
pa je le še lezel navzdol in na koncu zabeležil skromno 
12. mesto. »Na dirki sem trpel, saj sem imel že po 
nekaj krogih težave z gumami,« je kot glavni razlog 
za slabšo predstavo izpostavil Rossi. Še precej slabše 
je na nedeljski, uvodni dirki sezone, šlo Rossijevemu 
moštvenemu kolegu Francu Morbidelliju, ki je tarnal nad 
vzmetenjem zadnjega kolesa. »Na sprednji pnevmatiki 
sem se počutil odlično,« pa je čisto druga zgodba dirkača 
tovarniške ekipe Yamaha, ki je med samo dirko postregel 
s kar nekaj prehitevanji in ugnal vse Ducatijeve dirkače. 
S starta so se namreč najbolje pognali oba tovarniška in 
oba poltovarniška dirkača. A italijansko veselje ni trajalo 
dolgo, tekmeci so si opomogli in kmalu je vodstvo 
prevzela Yamaha pod okriljem Mavericka Viñalesa, ki si 
je hitro privozil lepo prednost slabe sekunde, v ozadju 
pa je Zarco ugnal Bagnaio in skočil na drugo mesto.  V 
18. krogu je aktualni svetovni prvak Joan Mir švignil pred 
moštvenega kolega Álexa Rinsa. Mir se je hitro priključil 
na zadek tretjeuvrščenega Bagnaie, ga prehitel in nato 
obračunal še z Zarcojem na drugem mestu, v zadnjih 
metrih dirke pa je storil napako in na ciljni ravnini sta 
ga ponovno prehitela oba Ducatijeva dirkača. Aktualni 

svetovni prvak je ostal brez zmagovalnega odra, 
zadovoljiti se je moral s četrtim mestom. »Videl sem 
že ciljno črto, potem sta me obe raketi prehiteli,« je bil 
razočaran po koncu dirke Mir. Drugouvrščeni Zarco pa 
je bil navdušen nad izjemnim motorjem z raketnim 
pogonom, saj je Ducati na ravninah enostavno letel. 
Tudi zato so v taboru Ducatija še kako zadovoljni, da 
bo na tem prizorišču prihodnji vikend še ena dirka, 
za Ducatijeve dirkače še ena priložnost, da ponovijo 
vrhunsko predstavo. 
In res je Ducati blestel že med kvalifikacijami pred 
nedeljsko dirko za VN Dohe. Sprva je sicer najbolje kazalo 
zmagovalcu uvodne dirke za VN Katarja, Mavericku 
Viñalesu, a ga je tik pred zdajci presenetil novinec med 
elito Jorge Martin, ki ga je z odlično vožnjo v zadnjih 
dveh sektorjih uspel prehiteti, prav tako pa je bil zanj 
premočan Johann Zarco. Tako Martin kot Zarco sta 
vrhunska rezultata iz kvalifikacij uspela prenesti v samo 
dirko in si zasluženo prisvojila mesto na zmagovalnem 
odru. Martin je v zadnjih metrih dirke moral priznati 
premoč bolj izkušenega Zarcoja, obema pa je zagodel 
mojster na Yamahi, Francoz Fabio Quartararo, ki se je v 
dirko pognal iz petega mesta in na koncu uspel ciljno 
črto prečkati kot prvi. Zares lepa in napeta dirka je za 
nami, nekoliko dramatična zaradi trka Rinsa in Millerja, 
a se je na srečo končalo brez padcev in poškodb, Rins 
je zaključil dirko kot četrti, Miller na devetem mestu. Še 
en slab konec tedna pa je za našim dirkaškim doktorjem 
Valentinom Rossijem, ki mu že v kvalifikacijah ni kazalo 



POTREBNA SI 

FRIZERJA
Vodnikova cesta 74, 1000 Ljubljana

SAŠO: 041 792 617 GREGA: 041 532 478

KLEMEN: 041 501 543

dobro, uspel je zabeležiti drugo mesto, toda na žalost 
od zadaj. Tudi med dirko se ni zgodil nikakršen čudež 
in zaključil je na skromnem 16. mestu. Še eno ničlo je 
zabeležil Marquez, seveda gre za mlajšega brata, saj 
Marc še vedno čaka na zeleno luč zdravniške ekipe, ki 

mu bo dovolila obuti dirkaške čevlje in zapeljati v res 
nori tempo, ki ga narekujejo mladi in talentirani dirkači 
razreda motoGP.

Tekst: Jana Mihor, Foto: ISC


