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Avto – največja iznajdba

Zame sta največji iznajdbi naše civilizacije avtomobil in motocikel. 
Avtomobil je bil res izumljen leta 1885, ko je Karl Benz motoriziral 
svojo kočijo, motocikel na bencinski pogon pa istega leta, ko sta 
Daimler in Maybach predstavila »Riding Wagon«. Vendar gre pri 
teh izumih za dodelavo najpomembnejše iznajdbe: kolesa. Kolo 
je bilo izumljeno nekje leta 5000 pred našim štetjem. Kolo naj bi 
izumili na več koncih sveta, eno 5200 let staro smo odkrili leta 
2002 tudi na Ljubljanskem barju in je razstavljeno v Mestnem 
muzeju v Ljubljani. Kolesu je sledil voz, najprej na eni osi in nato 
na dveh. Iz rimskih časov so nam padli v oči lepo okrašeni vojaški 
vozovi, ki so jih upravljali največje vojskovodje tistih časov. Lese-
no dvokolo na porivanje je leta 1820 izumil baron Drais, a pravi 
železni bicikel na pedala je leta 1839 izdelal Škot MacMillan.
Zakaj sta avto in motocikel tako veliki pridobitvi za človeštvo? Ker 
nam data svobodo gibanja. Potujemo lahko po svetu relativno 
hitro in udobno. Z avtomobilom je človek postal mobilen in la-
hko potuje na kratke ali tudi velike razdalje. Avtomobil je revolu-
cionarno spremenil naša življenja, saj se s prihodom avtomobila 
naša življenja vrtijo hitreje. Vse hitreje vibrira in čas hitreje teče. Če 
samo pomislimo, da smo včasih potrebovali za pot od Ljubljane 
do Dunaja s kočijo deset dni, danes z avtomobilom za isto pot 
potrebujemo štiri ure in se peljemo v lepo vzmetenih limuzinah 
ob poslušanju glasbe, lahko se pogovarjamo in komuniciramo z 
vsakim na katerem koli koncu planeta. Kočije pa so poskakovale 
po slabih poljskih cestah.
Za našo družbo je avtomobil sovražnik. To sovraštvo smo nasledi-
li iz stare socialistične države, saj je bil avtomobil buržujski atribut. 
Že res, da je bil prvi slovenski avtomobilist buržuj baron Codelli, 
a današnji avtomobil res nima ničesar z buržoazijo. Vendar je ta 
stigma tu in zdaj. Ko sem se ukvarjal z avtomobilskim športom, 
ta ni bil priznan in vsi drugi športi in športniki so bili privilegirani 
in mi avtomobilisti smo bili zaničevani. Avto kot največji izum in 
pridobitev bi moral biti postavljen na tron in biti opevan, ne pa 
kaznovan z velikimi davki. Res so avtomobili hrupni in oddajajo 
umazane pline, a tudi to bomo rešili z elektrifikacijo.
Avtomobil je res kralj, a samo tako dolgo, dokler se ne bo pojavil 
izumitelj, ki bo predstavil dodelano iznajdbo bratov Wright iz leta 
1903, in sicer letalno napravo, ki vzleti iz vašega balkona in vas 
pripelje v službo ali na kavo v Portorož.

Matjaž Tomlje
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Hyundaijev največji in hkrati najbolj premijski model 
Santa Fe se kar konkretno spogleduje s predstavniki 
segmenta luksuznih športnih terencev. Odlikujejo 
ga vodilni varnostni sistemi, prostornost, udobje in 
nenazadnje dobro razmerje med dobljenim in ceno.
Kljub temu da ne gre za povsem novo generacijo, 
Santa Fe z letnico 2021 deluje precej drugače. 
Vizualne modifikacije se začnejo na prednjem delu, 
kjer nas pozdravi impozantno široka maska s 3D 
efektom, ki po novem integrira žaromete, medtem 
ko vpadljive LED dnevne luči tvorijo obliko črke T. 
Tudi na zadku najdemo revidirane luči, ki jih povezuje 
subtilna svetlobna pasica; ta še poudarja občutek 
širine vozila. Premierno bo na voljo luksuzni paket 
opreme z 20-palčnimi platišči, ki krasno kombinirajo 
robustno prezenco s sofisticiranim izgledom.
Prefinjen oblikovni jezik je našel pot tudi v 
notranjost vozila, ki ponuja več prostora in udobja 
kot predhodnik. V oči najprej pade radodaren 
10,25-palčni zaslon, ki ga ne obdajajo več gumbi in 
tako pripomore k mnogo bolj izčiščenemu dizajnu 
armature. Istega pristopa žal niso ubrali pri novi 
centralni konzoli, ki vključuje ogromno fizičnih 
stikal. Je pa zato zelo dobrodošla menjava klasične 
prestavne ročice s štirimi tipkami, s katerimi je 
mogoče upravljati menjalnik. Poleg njih so umestili 
še eno noviteto – vrtljivo stikalo za premikanje med 
različnimi voznimi programi.
Poleg prefinjenega zunanjega in notranjega dizajna 
osveženi Santa Fe uvaja dve pomembni karakteristiki 
– kot prvi Hyundaijev model za Evropejce je baziran 
na novi platformi, ki obljublja izboljšano zmogljivost, 
učinkovitost in varnost, prav tako pa je po vzoru 
sestre Kone prvič na voljo kot hibrid in kmalu tudi 
kot priključni hibrid. Hibridni sklop, ki združuje 
1,6-litrskega turbobencinarja s 44,2 kW električnim 
motorjem, razpolaga z 230 KM, ki se prenašajo na 
prednji kolesni par ali na vsa štiri kolesa. Priključni 
hibrid, ki bo sledil v drugi polovici leta, bo medtem 
na cesto preko vsekolesnega pogona dostavljal 265 
konjev in 350 Nm navora. Obe pogonski enota bosta 
sodelovali z novim 6-stopenjskim samodejnim 
menjalnikom. Prestižni Hyundaijev potovalnik bo na 
stari celini na voljo tudi s prenovljenim 2,2-litrskim 
dizlom z 201 KM, ki je prav tako prejel nov menjalnik, 
in sicer 8-stopenjski robotiziran menjalnik z dvojno 
sklopko. 
Za 38.900 evrov bodo kupci dobili vstopno različico 
Hyundaijevega paradnega konja z dizelskim 
agregatom, za najbolje založenega hibridnega 
Santa Feja s štirikolesnim pogonom pa bo treba 
odšteti dobrih 57 tisočakov.

Hyundai Santa Fe
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Volkswagen ID.4

Volkswagen je v Sloveniji pričel s prodajo prvega 
popolnoma električnega SUV-ja, novega ID.4, ki je bil 
letos okronan z nazivom Svetovni avto leta. Pri nas naj 
bi že v prvem letu našel 370 novih lastnikov.
Volkswagnovo elektro zgodbo je začel revolucionarni 
hatchback ID.3, z velikimi pričakovanji pa se mu 
pridružuje še SUV srednjega razreda, ki se lahko pohvali 
s 500-kilometrskim dosegom, z 21-centimetrskim 
odmikom od tal in s platišči v velikosti do 21 palcev.
ID.4 sloni na platformi manjšega brata, od katerega 
je daljši za kar konkretnih 30 centimetrov, medtem 
ko medosje ostaja praktično enako. Ima pa zato 
ID.4 v prtljažniku prostora za 543 litrov prtljage, ob 
podrtih sedežih se prostornina poveča na 1.575 litrov. 
Opcijsko ima na voljo vlečno kljuko, praktične strešne 
letve pa so serijske pri vseh modelih. Teh je devet, 
že z vnaprej določeno konfiguracijo; sprva pa bosta 
pri nas na voljo zgolj dve, 1st Edition in Edition Max. 
Kasneje bodo sledile še izvedenke City, Style, Life, 
Business, Family, Tech in Max.
Kupci bodo lahko izbirali med dvema baterijama, in 
sicer med 52 kWh z dosegom 340 kilometrov in med 
večjo, s kapaciteto 77 kWh, s katero naj bi v teoriji lahko 
prepeljali kar 522 kilometrov. Motorne izvedenke so 
tri, 148- in 170-konjski sta na voljo v kombinaciji z 
manjšo baterijo, vsi modeli z večjo baterijo pa imajo 
vgrajen elektro motor z močjo 204 KM. Največja moč 
polnjenja večje baterije znaša 125 kilovatov, manjše 
pa 50 kW.
Vsi modeli so serijsko opremljeni z žarometi v polni 
LED tehnologiji in imajo prepoznavno osvetljeno 
letvico tako spredaj kot zadaj, opcijsko pa so na voljo 
pametni matrični žarometi.
Cene za povsem osnovni model, ki zaenkrat še ni 
voljo, se začnejo pri 36.950 evrih in se povzpnejo vse 
do 57.851 evrov za najbolje opremljen model. Tem 
cenam je treba odšteti še 4.500 evrov, kolikor znaša 
subvencija Eko sklada.
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Fiat Tipo
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Pri Fiatu so prenovili svojega uspešnega tekmovalca v 
segmentu C – Tipa, ki je zaživel še v obliki mestnega križanca.
Tipo je svojo premiero doživel 26. januarja 1988, ko je nasledil 
model Ritmo. Pred 33 leti je originalni Tipo predstavljal 
inovativen koncept, saj so inženirji zasnovali avtomobil, ki 
je ponujal odlično vodljivost in varnost, ob tem pa so več 
pozornosti kot kdaj koli prej posvetili ergonomiji. 
Leta 2017 so predstavili drugo generacijo modela v treh 
karoserijskih različicah, zdaj pa je družina Tipo pridobila 
novega člana z imenom Cross. Navdih za tega mestnega 
križanca predstavlja vsestranska Panda Cross, ki je uspela 
model približati širšemu ciljnemu občinstvu.
Pri prenovi stila je bistven nov obraz s predrugačenim 
odbijačem in z masko, ki se ponaša z novim mrežastim 
vzorcem in napisom »FIAT«, ki zamenjuje značilen rdeč logotip 
znamke. Za osveženo podobo poskrbijo tudi preoblikovana 
svetila z LED tehnologijo tako spredaj kot zadaj. Prenovljena 
modelna paleta bazira na dveh temah: »Life« s tremi nivoji 
opreme – Tipo, Life in City Life, ki so na voljo v hatchback in 
karavanski različici, ter »Cross« z dvema nivojema opreme – 
City Cross in Cross v obliki križanca. Ta je višji, širši in daljši od 
hatchbacka in se, kot je v navadi za avtomobile s povišanim 
odmikom od tal, ponaša s posebno oblikovanimi odbijači in 
pragovi ter z zaščito podvozja.
Potniška kabina je posodobljena s kakovostnejšimi materiali, 
ki prispevajo k boljši ergonomiji. Analogno instrumentalno 
ploščo zamenjuje digitalna s 7-palčnim zaslonom, ki 
omogoča popoln nadzor nad stanjem vozila in multimedijo. 
Pred njim se nahaja kompaktnejši in bolj športen volanski 
obroč, ob njem pa 10,25-palčni osrednji ekran, občutljiv na 
dotik, ki smo ga spoznali pri novi generaciji ikoničnega 500.
Tipo se pohvali s široko paleto naprednih sistemov za 
pomoč vozniku, korak naprej pa je naredil tudi na področju 
pogonskih enot. Bencinsko stran predstavlja litrski trivaljnik s 
100 KM, dizelsko pa 1,6-litrski agregat s 130 konjskimi silami.
Cene se začnejo pri 13.940 evrih za hatchbacka, najdražji po 
ceniku pa je križanec, za katerega je treba pristaviti 7 tisočakov.

V E Č N O S T  L O V I  P R I H O D N O S T

www.slowatch.si
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Pod okriljem PSA je Opel lansiral popolnoma novo 
Mokko, ki nakazuje prihodnost znamke in smer, v 
katero bodo šli tudi preostali znamkini modeli. Prvič 
je na voljo kot 100% električni avtomobil, na voljo so 
tudi motorji z notranjim zgorevanjem.
Mokka tako začenja Oplovo novo ero na skupni 
multienergijski platformi iz koncerna PSA, z novimi 
tehnologijami in pogonskimi sklopi ter s popolnoma 
osveženim, modernim dizajnom.
Kapaciteta baterijskega sklopa električne Mokke 
znaša 50 kWh, elektro motor pa se ponaša s 136 KM 
in z 260 Nm navora, kar je povsem dovolj za prijetno, 
električno dinamično vožnjo. Po WLTP naj bi z enim 
polnjenjem v idealnih pogojih Mokka prevozila 
približno 324 električnih kilometrov. V bencinski 
ponudbi je na voljo 1,2-litrski motor s 100 in 130 KM, 
na dizelski strani pa najdemo 1,5-litrski motor s 110 
konji. Na voljo sta 6-stopenjski ročni menjalnik in 
8-stopenjska avtomatika.
Mokka je za razliko od prejšnjih modelov oblikovno 
izjemno atraktivna in izstopajoča. Inženirji so uporabili 
povsem nov oblikovalski jezik, kjer prevladujejo 
ostre, čiste in preproste linije. Dinamičen vtis 

Opel Mokka
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ustvarjata še kratka previsa in dvobarvna karoserija, 
za mišičast videz pa poskrbi kvadratasto oblikovan 
prednji del, na čelu s pokončno masko.
Na novo zasnovana je tudi notranjost vozila, 
digitalizacija je vidna v obliki dveh povezanih 
ekranov v eno celoto, na novo so zasnovani tudi 
sedeži, imajo bolj splošno športno obliko, po novem 
pa lahko nudijo masažno funkcijo. 
Pričakujejo, da bodo kupci največ posegali po opremi 
Elegance z bencinskim 1,2-litrskim motorjem s 130 
KM, za katero bo treba po ceniku odšteti 21.490 
evrov. V prvih 12 mesecih načrtujejo, da bodo 
prodali približno 600 primerkov nove Mokke, od 
česar pričakujejo, da bo 40 primerkov električnih, kar 
znaša 7 odstotkov prodaje v prvem letu. Električna 
različica je ob upoštevanju subvencije za približno 
6.000 evrov dražja od klasične.



Maserati Levante Hybrid

Pri italijanski znamki so si zamislili prihodnost, v kateri bodo pravi vsi njihovi novi modeli elektrificirani, zato je bilo le 
vprašanje časa, kdaj bo tudi njihov popularni SUV postal hibrid. V Modeni so združili 2-litrskega štirivaljnika z 48-voltnim 
hibridnim sistemom, katerega naloga je rekuperacija energije med zaviranjem. Imenu Maserati primerno izhodna moč 
znaša 330 konjev, ki se na cesto serijsko prenašajo s pomočjo štirikolesnega pogona. Veliki SUV bo za skok iz mirovanja 
do 100 km/h potreboval 6 sekund, prenehal pa bo vleči pri 240 km/h. Navkljub elektrifikaciji proizvajalec športnih vozil 
ostaja predan užitku v vožnji, zato so ohranili značilno rjovenje Maseratija. Dizajn elektrificiranega modela je v hipu 
prepoznaven, vendar ga bomo od tradicionalno gnanih bratov ločili po določenih poudarkih, ki bodo v prihodnosti 
zaznamovali vsa hibridna vozila Maserati. To so v modro obarvane stranske škrge, zavorne čeljusti in emblem trizoba.

Goodyear in Land Rover Defender

Defender si je skozi svojo zgodovino prislužil status ikone in ko je leta 2016 Land Rover prenehal s proizvodnjo 
klasičnega modela Defender, se je zaključilo pomembno obdobje izdelave terenskih vozil. Pet let kasneje je oddelek 
Land Rover Classic zasnoval posebno različico modela, pri tem pa združil moči z Goodyearom, saj so Defenderju 
večino prevoženih poti in vožnjo po zahtevnih terenih omogočale ravno njihove pnevmatike. Za ekskluzivno serijo 
Defender Works V8 Trophy, ki šteje le 25 vozil, so izbrali Goodyearovo ekstremno terensko pnevmatiko Wrangler 
MT/R, ki zagotavlja oprijem in stabilnost tako na cesti kot pri terenski vožnji. Pnevmatika se ponaša s posebnim 
dezenom tekalne plasti, ki zagotavlja čvrst oprijem, odlikuje pa jo še patentirana tehnologija za zaščito pred 
predrtjem na območju bočnice, ki zmanjšuje možnost predrtja pri vožnji po skalnatem in blatnem terenu.

Jaguar I-Pace Black

Jaguarjev prvi popolnoma električni športni avtomobil, ki sliši na ime I-Pace, je bil širši javnosti predstavljen leta 2018 v 
Ženevi, od takrat pa je inovativni SUV v žep pobasal nemalo laskavih priznanj; med drugim je postal nemški, evropski 
in celo svetovni avto leta. Da bo še naprej ostal relevanten, so pri Jaguarju pripravili novo izvedenko Black, ki nagrajeni 
slog popelje na nov nivo. Kot ime razkriva, je ključna vpeljava sijoče črne, ki je aplicirana na ohišja zunanjih ogledal, 
masko hladilnika, obrobo oken in 20-palčna platišča. Med poudarke štejemo tudi veliko panoramsko streho, ki poskrbi 
za prijeten, svetel ambient v luksuzni kabini z usnjenimi športnimi sedeži. V ediciji Black dva elektromotorja, vsak na 
svoji osi, skupaj razvijata okroglih 400 konjskih sil in 696 Nm navora ter poskrbita, da se električna mačka do stotice 
izstreli v 4,8 sekunde. 90 kWh litij-ionska baterija medtem omogoča doseg krepko preko 400 kilometrov. 

12  Avto+šport

NOVOSTI

GRAWE AVTO
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    do 60% bonus;

 ugodnosti za mlade voznike;

 GRAWE KASKO ELITE - edino kasko zavarovanje
    brez vpliva na bonus/malus v Sloveniji;

 razširjena asistenca;

    družinske ugodnosti;

 brezplačna zelena karta.



ZANIMIVOSTI

Sto let Maybacha

Nemški Maybach letos praznuje pomemben jubilej, saj mineva natanko 100 let, odkar je Karl Maybach z očetom 
Wilhelmom svetu predstavil prvi serijski model podjetja. »Ustvariti najboljše od najboljšega« je bila ambicija 
ustanovitelja firme Maybach Motorenbau GmbH, ko je pred stotimi leti na berlinski razstavi avtomobilov pokazal vozilo 
Maybach 22/70 HP W 3. S tem je postavil temelje za uspeh znamke, ki je od leta 1961 v lasti korporacije Daimler kot 
ultra prestižna znamka, širom sveta znana kot Mercedes-Maybach. Tekom desetletij so se v vozilih Maybach prevažali 
člani kraljevih družin, svetovni voditelji, filmske zvezde in športni šampioni, s čimer je znamka z logotipom dvojne črke 
M postala utelešenje sofisticiranega luksuza in tehničnih inovacij. V času, ko Mercedes sledi svoji dolgoročni strategiji 
elektrifikacije, avtomatizacije in povezljivosti, Maybach predstavlja najvišjo stopničko njihove ponudbe.

Formula E na TV3

Zadnjih nekaj let je bil slovenski prenos Formule 1 na TV3. Od letos naprej bomo na TV3, ki se je zaprisegla 
prenašanju avtomobilskih dirk, ekskluzivno gledali svetovno prvenstvo Formule E, ki ga je leta 2014 ustanovil 
španski poslovnež Alejando Agag, zelo hitro pa se je tekmovanju pridružila FIA kot tudi veliko število avtomobilskih 
proizvajalcev in pomembnih sponzorjev. Prvenstvo ima atraktivne lokacije, v glavnem v središčih velemest od Rima, 
Londona, Berlina, Monaka do New Yorka. Hitri tovarniški vozniki prihajajo iz prvenstev vztrajnostnih dirk, turing 
prvenstev in DTM-a. Komentator je stari znanec komentiranja dirk Dušan Lukič. Ne samo, da je velik poznavalec 
avtomobilskega športa, je tudi strokovnjak za električno mobilnost. Na TV3 bomo gledali celotno prvenstvo skupaj 
s prenosi treningov, mi pa bomo o dogajanju podrobno poročali v naši reviji in na spletnem portalu.

Mustang najbolje prodajani športni avto

Na svoj 57. rojstni dan je Ford Mustang osvojil dve pomembni tituli: drugič zapored je postal najbolje prodajani športnik 
na svetu, prav tako pa je že šestič zapored okronan z nazivom najbolje prodajan športni kupe. V lanskem letu je bilo 
prodanih 80.577 Mustangov, od česar so evropski kupci so zaslužni za nakup sedem tisoč primerkov. Model je na stari 
celini na voljo kot fastback ali kabriolet, kupci pa lahko izbirajo med mogočnim osemvaljnikom s prostornino 5,0 litra, 
ki 450 razigranih konjev na cesto prenaša preko 10-stopenjskega avtomatika ali 6-stopenjskega ročnega menjalnika, 
ter 2,3-litrskim motorjem EcoBoost, ki serijsko sodeluje s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom. Posebej mikavna in 
zmogljiva izpeljanka Mustang Mach 1 s 460 konjskimi močmi je na voljo izključno v fastback preobleki, ki spominja na 
Mustange Mach 1 iz šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja.

Rimac razkril 200-milijonsko investicijo

Rimac je razkril načrte za ogljično nevtralno proizvodnjo električnih hyper avtomobilov z 2.500 zaposlenimi, v 
katero bo vloženih 200 milijonov evrov. Izgradnja tovarne na obrobju Zagreba je pripravljena na začetek gradbenih 
del in bo dokončana v letu 2023. To je velik korak za podjetje, ki se je pred desetimi leti začelo v garaži. Zgrajena 
bosta dva ločena objekta, eden za razvoj in eden za proizvodnjo. Gre za edinstven projekt z zelenjem na strehi 
in živalmi v parku, ki bo obdajal objekt. Projekt bo zaposlenim prijazen in jim bo nudil kar najboljše pogoje za 
ustvarjanje. Ne gre za klasično tovarno, gre za poseben kampus, ki ga je oblikoval arhitektonski biro 3LHD. Poleg 
uprave podjetja bo imel kampus integrirano tudi preizkusno progo, testni oddelek za testiranje baterij, lounge za 
sprostitev, restavracijo in prostore za šport zaposlenih, muzej, vrtec in prostore za prenočitev za goste.
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VOZNIKOVI MODNI DODATKI

HyperLight. HyperLife.
Tesla HyperLight 
                               

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

Superge New Balance 
996 Franck Muller

Ženevska manufaktura visokega 
urarstva Franck Muller in ameriški 
gigant športnih copat New 
Balance sta oblikovala 996 
kosov ekskluzivnih športnih 
copat v srebrnem, zlatem in 
modrem svetlečem usnju z 
vtisnjenimi Franck Mullerjevimi 
prepoznavnimi številkami. Ta 
limitirana serija prestižnih superg 
je razprodana na Japonskem, le 
nekaj primerkov pa se prodaja na 
svetovnem spletu, kjer dosega 
ceno do 500 ameriških dolarjev.

Ura Breitling Bentley B21 Tourbillon

Bentley je z urarskim podjetjem Breitling začel 
sodelovati že leta 2002, ko je ob oblikovanju svojega 
takrat revolucionarnega grand tourerja Continetal 
GT Švicarje prosil, da za armaturo oblikujejo uro, ki 
bi izražala prvovrstnost vozila. Tekom let je javnost 
ugledala številne dih jemajoče kreacije, sedaj pa sta firmi 
svojo partnerstvo okronali z omejeno izdajo časomera 
iz kolekcije Premier, ki se poklanja glamurju 40. let. Šik 
kronograf, poimenovan Breitling Bentley B21 Tourbillon, 
je narejen iz 18-karatnega zlata in opremljen z rjavim 
paščkom iz aligatorjevega usnja, s katerim se popolnoma 
sklada unikatna številčnica, odeta v Bentleyjevo značilno 
dirkaško zeleno. Za pogon elegantne ure, ki bo zaživela 
v 25 kosih, skrbi Breitlingov hišni kaliber B21 s funkcijo 
tourbillon in s 55-urno rezervo navitja, ki se ga lahko 
občuduje skozi transparenten safirjev hrbet ure.

Kolekcija Aston Martin Racing by Hackett

Letos se je po dolgih šestdesetih letih v kraljico motoršporta, 
Formulo 1, vrnilo znamenito ime Aston Martin, ki pa ni 
zgolj prevzelo moštva Racing Point, ampak je priskrbelo 
tudi uradni varnostni in medicinski avtomobil v obliki 
dvosedežnega Vantaga in športnega terenca DBX. V poklon 
tej potezi je Astonov sonarodnjak Hackett London kreiral 
uradno kolekcijo oblačil, ki jo bosta nosila dirkača Sebastian 
Vettel in Lance Stroll, kot tudi preostali del ekipe. Prav tako 
so pri britanskem proizvajalcu prestižnih modnih kosov 
poskrbeli za vse oboževalce znamke slovitih kril s športno-
elegantno linijo za pomlad in poletje 2021, ki vključuje širok 
razpon premium oblačil za modernega moškega.

16  Avto+šport



DOMAČE NOVOSTI CarWash Zaloška V Ljubljani, natančneje na zaloški cesti 185, nasproti novih 
Fužin, se je odprla največja in hkrati najsodobnejša 

samopostrežna avtopralnica v Sloveniji, ki 
vašemu jeklenemu konjičku želi in nudi le 

najboljše storitve.



Skorajda vsako gospodinjstvo ima v lasti vsaj 
en avtomobil in prav za vsak avtomobil je 
potrebno ustrezno skrbeti. Tako kot skrbimo za 
redno servisiranje in točenje goriva, je potrebno 

redno skrbeti za nego in čistočo vozila. To lahko lastnik 
jeklenega konjička stori na štiri načine, in sicer tako, da 
avtomobil zapelje na stezo samodejne avtopralnice, ga 
opere sam v samopostrežni pralnici, ga opere sam na 
svojem domačem dvorišču, ali pa ga zapelje v ročno 
avtopralnico. Pete možnosti praktično ni. 
In najpogostejša izbira je ravno izbira samopostrežne 
avtopralnice, saj velika večina doma nima primernih 
pripomočkov in rekvizitov, pranje na samodejni stezi 
zna biti zamudno, nekateri pa imajo celo strah sedeti 
v avtomobilu med postopkom pranja v avtomatizirani 
avtopralnici. In nenazadnje lastnik sam nabolje ve, kje 
je njegov avto najbolj umazan in kateremu delu mora 
posveti več pozornosti, zato priljubljenost oziroma 
uporaba samopostrežnih avtopralnic intenzivno narašča.
Pranje avtomobila še nikoli ni bilo tako enostavno, hitro 
in učinkovito s storitvami največje in najsodobnejše 
samopostrežne avtopralnice v Sloveniji, ki je hkrati tudi 
najbolj atraktivna in izstopajoča zaradi svoje moderne 
konstrukcije.

Zakaj največja? Ker CarWash Zaloška nudi kar 12 
pralnih boksev, kjer lahko operemo vozila do višine 2,7 
metra, za večja ter preostala gospodarska in tovorna 
vozila pa sta namenjena dva odprta pralna boksa. Kot 
edini nudijo tudi preprosto, talno pranje vašega vozila, 
za kar imajo namenjena dva boksa. Prav tako je na voljo 
4 večfunkcijskih postaj, ki poleg klasičnega sesanja 
nudijo še možnost razpihavanja prahu, nanašanja vonja 
v notranjosti vozila in nanašanja črnila na gume, pozabili 
pa niso niti na aparaturo za globinsko kemijsko čiščenje, 
katero stranka opravi kar sama.

Zakaj najsodobnejša? Ker lahko vse storitve 
opravljate kar preko svojega pametnega 
mobilnega telefona, preko aplikacije Ready2Wash. 
V aplikaciji preprosto izberete želeni boks in želeno 
storitev. Seveda pa lahko žetone dobite tudi fizično 
na avtomatu. In kar je najboljše pri vsem, je to, da z 
nakupom enega žetona, katerega interval traja 120 
sekund (promocijsko 144 s) niste vezani na samo 
en program, temveč lahko v časovnem intervalu 
120 sekund prosto preklapljate med kar šestimi 
programi pranja.
Ker želi CarWash Zaloška izstopati od konkurence 
po kakovosti storitve, uporablja zgolj najboljša, 
najkakovostnejša in najdražja čistila, kar so stranke 
opazile tudi same in ni boljše nagrade, kot pohvala 
zadovoljne stranke, še posebej, če ta da dobro 
besedo naprej. In očitno se dobra beseda hitro širi, 
saj je dvorišče samopostrežne avtopralnice vsak 
dan bolj polno, kar je pokazatelj, da nekaj delajo 
prav. Vsakdo namreč opazi, da aktivna pena, katero 
nanaša na svoje vozilo v CarWashu Zaloška, ni 
niti malo razredčena. Po nanosu aktivne pene se 
svetuje krtačenje vozila, nato pranje z vročo vodo 
z mikroprahom, sledita voskanje in izpiranje vozila 
z osmozno vodo, po katerem ni potrebno brisanje, 
saj voda brez vodnega kamna preprosto in brez 
sledi spolzi iz povoskane karoserije. Koliko žetonov 

boste za to porabili, je odvisno od 
velikosti avtomobila, vaše hitrosti in 
natančnosti, a povprečno umazan 
avtomobil srednje velikosti, boste lahko 
temeljito oprali z zgolj tremi žetoni, za kar 
boste porabili približno 7 minut.
V Sloveniji, oziroma natančneje v 
Ljubljani, je kar nekaj samopostrežnih 
avtopralnic in vsakdo ima tisto 
»svojo«, kateri je zvest, zato je 
v veliki večini odločilna tista 
prva izkušnja, ki jo stranka ima s 
storitvijo, namreč ravno ta odloča, 
ali se bo stranka še vrnila ali pa je 
bilo to zanjo prvič in zadnjič. 
Poleg nudenja najboljših pralnih 
storitev, je tu potrebno vzeti v obzir tudi 
okolico, njeno ureditev in urejenost, ter 
prijaznega, ustrežljivega in vedno 
nasmejanega upravljalca Roberta, ki 
vam bo vedno rade volje priskočil 
na pomoč, pa čeprav bo to kdaj le 
preko telefona ali pa aplikacije.

www.carwash.si
030 366 661
Zaloška cesta 185

CarWash Zaloška razpolaga z 12 pralnimi 
boksi, kjer lahko operete vozila do višine 
2,7m, za gospodarska in tovorna vozila
pa sta na voljo 2 odprti pralni postaji.

Na voljo so 4 večfunkcijske postaje, 
med katerimi najdemo tudi aparaturo 
za globinsko kemično čiščenje.
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NOVOSTI Mercedes-Benz  EQS

luk
suz

EQS orje ledino na področju eko luksuznih limuzin mercedesa.
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Tudi v trajnostno naravnani prihodnosti bodo stranke povpraševale po prestižnih 
limuzinah, ki bodo uresničile njihove želje po udobju, dizajnu in tehnologiji. Vse to 

združuje EQS, prvo povsem električno vozilo v luksuznem razredu Mercedes-Benza.

ELEKTRCNI
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EQS oblikovno 
predstavlja 

zanimivo 
alternativo 
KLASIČNEMU 

razredu S.
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Pri Mercedesu trajnost vedno bolj postaja 
ključna komponenta znamkine filozofije in 
pomemben aspekt korporativne strategije, 
zato so si postavili cilj, imeti v roku dvajsetih let 

povsem ogljično nevtralen vozni park, kar bo zahtevalo 
temeljito preobrazbo v manj kot treh proizvodnih 
ciklih. Pot do trajnostne mobilnosti je po njihovem 
mnenju inovativnost in ustvarjanje produktov, ki bodo 
kupce motivirali za vožnjo brez emisij. Eden takšnih 
je nedvomno najnovejši model EQS, ki orje ledino na 
področju luksuznih limuzin, ki bodo resda opremljene 
z električnim pogonom, toda zato ne bodo nič manj 
pomembni vidiki emotivnega dizajna, vrhunske izdelave, 
prestižnosti materialov in užitka v vožnji.
Uvid v tovrstne prelomne tehnologije je že meseca 

januarja ponudil največji svetovni sejem zabavne 
elektronike CES, ki je letos prvič v zgodovini potekal 
popolnoma digitalno, kar pa ni ohromilo številnih 
igralcev, da posijejo luč na svoje novosti, ki potiskajo 
meje mogočega. Mercedes je poznani dogodek izkoristil 
za debi svojega ekrana prihodnosti. V Stuttgartu so že 
poznani sistem MBUX nadgradili s pomočjo umetne 
inteligence in ga vkomponirali v skupek treh displejev, 
ki v širino meri kar 141 centimetrov. Tako imenovani 
Hyperscreen je impresioniral z estetsko všečnostjo, 
njegovi ustvarjalci pa so obljubili enostavno upravljanje 
in visoko prilagodljivost uporabniku, ko bo lansiran v 
brezemisijski luksuzni limuzini EQS.
Prevrtimo naprej do današnjega dne, ko pred nami v vsej 
svoji slavi stoji pionir trajnostnega luksuza po receptu 

trikrake zvezde. Prva stvar, ki jo moramo omeniti, je, da je 
avtomobil v prehodu iz študije v serijsko vozilo deloma 
izgubil tisti navdušujoči faktor, s katerim se je ponašal 
Vision EQS. Oblikovalci so se poslovili od seksapilno 
izklesanih površin, a najbolj nam je žal dovršenega 
zadka, katerega svetlobni podpis je predstavljalo 
229 osvetljenih zvezd, s katerimi je znamkin logotip 
dobesedno zasijal v novi luči. Je pa zato avtomobil, ki 
bo letos zapeljal v proizvodnjo, ohranil tovrsten detajl 
mnogoterih zvezd v zaprti maski kot tudi v sijočo črno 
obarvan zgornji del vozila, ki daje vtis, kot da lebdi na 
srebrnem telescu – vendar le ob izbiri ekskluzivne verzije 
Edition One. Ne glede na modifikacije lahko rečemo, da 
EQS oblikovno filozofijo »naprednega luksuza« popelje v 
precej drugačno smer in predstavlja zanimivo alternativo 

tradicionalnemu razredu S. Natančno delo oblikovalcev 
je v sodelovanju z inženirji obrodilo izjemen rezultat; EQS 
je z vrednostjo upora 0.20 namreč najbolj aerodinamično 
učinkovito serijsko vozilo na našem planetu.
Hkrati razpotegnjene proporcije zunanjega oblikovanja 
vozila, ki v dolžino meri preko pet metrov, nakazujejo na 
radodarnost prostora v interierju, ki je mojstrovina sama 
po sebi. Ključni dizajnerski in tehnološki element kabine 
je, kot že rečeno, nova ukrivljena tridimenzionalna 
enota Hyperscreen, ki se razteza od levega do desnega 
A-stebrička. Posodobili so tudi možgančke sistema MBUX, 
ki se preko ukaza »Hey Mercedes« odziva na 27 različnih 
jezikov, hkrati pa se s pomočjo umetne inteligence 
uči o svojem lastniku in izvaja številne personalizirane 
predloge glede funkcij vozila in infotainmenta. Na željo 
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voznika lahko sistem celo odpira zadnja vrata za resnično 
impozanten izstop na rdeči preprogi. Udobje je razkošni 
limuzini primerno na vrhuncu, za kar poskrbijo krasni 
sedeži iz perforiranega usnja in celovita ambientalna 
osvetlitev. Finalni dotik postavi posebej za ta model 
ustvarjena dišava, s katero pri znamki dokazujejo svojo 
osredotočenost na najmanjše detajle.
S klasa iz prihodnosti je bazirana na povsem novi 
modularni arhitekturi, ki jo bodo v nadaljnjo uporabo 
dobili prihajajoči člani elektrificirane družine EQ, prav 
tako pa naznanja premiero nove generacije baterij 
z višjo energijsko gostoto. Zmogljivejša izmed dveh 
baterij na voljo prepriča s kapaciteto 107,8 kWh, kar je 26 
odstotkov več kot pri prvem brezemisijskem Mercedesu, 
SUV-ju EQC. V hiši razvit sistem za upravljanje baterij je 
obenem zmožen posodobitev programske opreme na 
daljavo, kar omogoča izboljšave skozi celoten življenjski 
cikel. Skrbi glede dosega ne bo, saj Nemci garantirajo 
radodaren doseg do 770 kilometrov, medtem ko bo le 
15-minutno polnjenje omogočilo dodatnih 300 km. Se 
pa EQS ne more kosati z največjo hitrostjo polnjenja 350 
kW, ki jo nudi njegov največji tekmec, Porschejev Taycan. 
Ker so pri Mercedes-Benzu odločeni, da je ključnega 

pomena, da uporabljena energija v vse večjem deležu 
prihaja iz obnovljivih virov energije, so poskrbeli za 
»zeleno polnjenje« v njihovi mreži Ionity, ki razpolaga s 
kar 500 tisoč polnilnimi mesti v 31 državah.
Ob lansiranju bodo kupci lahko izbirali med prednje 
gnano izvedenko EQS 450+ s 245 kW moči in močnejšo 
EQS 580 4MATIC, ki na vsa štiri kolesa pošilja 385 kW. V 
načrtu je še razburljiva 560-kilovatna verzija, ožigosana z 
emblemom AMG, s katero bodo poskrbeli za vse okoljsko 
ozaveščene stranke, ki pa ne odstopajo od prepričljivih 
voznih karakteristik, ki jih dostavlja klasični S.
Ker bosta v prihodnjih letih vedno večjega pomena 
avtomatizacija in povezljivost, so prvega električnega 
predstavnika v luksuznem razredu oborožili s 350 
senzorji, ki beležijo vse od razdalje, hitrosti, pospeškov, 
svetlobnih in vremenskih pogojev do zasedenosti 
sedežev, voznikovega utripa in govora potnikov. 
Inteligentno vozilo bo ob izbiri opcijskega paketa Drive 
Pilot zmožno samostojne vožnje do 60 km/h v gostem 
prometu, s čimer bo razbremenilo voznika in mu 
omogočilo izvajanje sekundarnih dejavnosti.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC



Avto+šport  29  

NOVOSTI Audi Q4 e-tron Novo poglavje Audijeve električne revolucije predstavlja Q4 e-tron, ki bo poskušal 
prepričati še tistih nekaj kupcev eko SUV-jev, ki jih ni mogel osvojiti brat e-tron, 

najbolje prodajani električni SUV na svetu.
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OFENZIVA 
se nadaljuje
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Podjetje Audi je bilo v zadnjih letih deležno 
velike reorganizacije, ki je omogočila vstop v 
dobo električne mobilnosti. Tu trenutno glavno 
vlogo igra Audijev prvi 100-odstotni električar, 

e-tron, ki se je na trg pripeljal šele leta 2019, a je kljub 
mladosti postal svetovni in evropski vodja segmenta 
električnih SUV-jev. V Ingolstadtu so ofenzivo nadaljevali 
s poželjivim gran turismom e-tron GT, ki je prvi električni 
RS v zgodovini Audi Sporta, naposled pa je luč sveta 
ugledal še Q4 e-tron, ki ljubiteljem znamke štirih krogov 
podaja še eno alternativo za zeleno mobilnost.

Formulo za učinkovito borbo za denarce v razredu 
kompaktnih brezemisijskih SUV-jev so pri Audiju 
predpisali pred dvema letoma, ko so ravno ob lansiranju 
prvorojenca novega klana povsem električnih modelov, 
na ženevskem avtosalonu predstavili Q4 e-trona v 
konceptni preobleki. Kot prikazujejo fotografije serijske 
inačice, večjih sprememb niti niso uvajali, kar pomeni, da 
progresiven dizajn ostaja. Na voljo bo v dveh preoblekah, 
v klasični in kupejevski (imenovani Sportback), od katerih 
ima slednja precej svojevrstno identiteto s padajočo 
streho, ki se zaključuje s privlačnim spojlerjem.

Q4 e-tron simbolizira vstopno točko v sfero Audijeve e-mobilnosti.

Z dolžino 4.588 mm gre za najmanjše Audijevo 
električno vozilo, ki ne razočara s prostornostjo v kabini. 
Za to je zaslužna predvsem električna platforma skupine 
Volkswagen, na kateri sedi tudi novi ID.4. Baterije so 
shranjene pod tlemi, kar omogoča korekten prtljažni 
prostor s 520 litri prostornine. Ambient v interierju je 
prepoznavno audijevski, tako da je edina večja novost 
projicirni zaslon s tehnologijo razširjene resničnosti, 
ki omogoča, da navigacijski simboli lebdijo na cesti za 
preprostejše vodenje na poti tudi v slabši vidljivosti.
Na voljo bodo trije pogoni, od katerih bo najbolj zmogljiv 
z oznako Q4 50 e-tron generiral skoraj tristo konjev, ki 
bodo v kombinaciji s hišnim quattrom kompaktnega 
križanca do stotke popeljali v 6,2 sekunde, vendar se bo 

pospeševanje zaradi maksimizacije dosega zaključilo 
že pri 180 km/h. Za zadostitev potreb raznolikih ciljnih 
skupin skrbita tudi dve različni bateriji s kapaciteto 55 
in 82 kWh; slednja naj bi v idealnih razmerah omogočila 
domet okrog 520 km, polnilni čas 10 minut pa bi 
zagotovil potovanje dodatnih 130 kilometrov.
Q4 e-tron, ki simbolizira vstopno točko v sfero Audijeve 
e-mobilnosti, bo na stari celini naprodaj od junija dalje. 
V domači Nemčiji so začetno ceno postavili na 41.900 
evrov, kar pomeni, da bodo slovenski kupci upravičeni 
do subvencij Eko sklada.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Izmed treh pogonov bo najbolj 
zmogljiv z oznako Q4 50 e-tron 

generiral skoraj tristo konjev.

Formulo za učinkovito 
borbo za denarce v razredu 
kompaktnih brezemisijskih 
SUV-jev so pri Audiju 
predpisali pred 2 letoma.



NOVOSTI BMW M3 in M4 xDrive Prehitra in predrzna predstavnika najmočnejše črke na svetu – limuzina M3 in kupe M4 
– sta že dokazala, da sta pravi cestni zverinici, toda njuna dinamičnost, preciznost in 

agilnost je ravnokar dosegla še višji nivo z uvedbo štirikolesnega pogona M xDrive.

4X4Zverinici     dobili
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Novinca za šprint do sto 
potrebujeta 3,5 s, s čimer sta 

skoraj pol sekunde hitrejša od 
svojih zadnje gnanih ekvivalentov.

Ključna noviteta je torej, da se 510 konjskih 
sil, kolikor jih pri neukorečnih različicah 
Competition generira šestvaljnik z dvema 
turbinama in s tehnologijo iz motošporta, 

preko 8-stopenjskega avtomatika kanalizira na vsa 
štiri kolesa. Kakopak gre za modelom M specifično 
prilagojen xDrive, ki v sodelovanju z aktivnim 
diferencialom glede na pogoje divjo moč in navor 
porazdeljuje na sprednji in zadnji kolesni par, pri 
čemer cilja na optimalno stabilnost in oprijem tudi ob 
neizprosni vožnji na dirkališču. To vozniku omogoča 
opojno izkustvo tradicionalnih značilnosti vozil M, ki 
se med drugim odraža v še hitrejšem pospeševanju. 
Novinca namreč za šprint do sto potrebujeta le 3,5 

sekunde, kar pomeni, da sta skoraj pol sekunde 
hitrejša od svojih zadnje gnanih ekvivalentov.
Ko se bosta julija novi različici uradno pridružili 
modelni liniji, bo ta štela kar šest strupenih iteracij, 
od katerih vsaka nudi individualno recepturo 
za sublimne užitke. In ravno ta pestra izbira v 
zmogljivem srednje velikem premijskem razredu 
bo BMW-ju omogočila edinstveno priložnost za 
nadvlado tekmecev, kar bo še posebej očitno z 
neizogibnim prihodom kabrioleta M4.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Vsak pravi fan rdečih iz Maranella ve, da vrh 
ponudbe prezentira 812 Superfast, ki že od 
svojega debija nosi krono najzmogljivejšega 
dvanajstvaljnika v elitni družini. Za kupce z 
globokimi žepi, željne resnične ekskluzivnosti, 
pa je na sceno pridrvela še bolj edinstvena 
izvedenka brezkompromisnega modela.
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NOVOSTI Ferrari 812 Limited Edition FORMA
SLEDI FUNKCIJI



V telescu športnega kupeja 
biva utripajoče srce, ki 

predstavlja evolucijo mnogokrat 
nagrajenega dvanajstvaljnika. 
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Zgodba z zvenečim 
imenom 812 Superfast se 
je pričela leta 2017, ko se je 
na žalost številnih poslovil 

prekrasen dvosedežni kupe F12 
Berlinetta. Italijani so se pač odločili, 
da je po petih letih čas za odpis, 
kljub temu da s svojim mojstrskim 
dizajnom in z vrhunskimi 
zmogljivostmi avtomobil vsekakor 
ni bil za v staro železo. A tudi 
najbolj užaljeni oboževalci so 

se ob ugledu naslednika nehali 
pritoževati, kajti pri Ferrariju so 
postregli z revolucionarnim vozilom, 
ki je zacementiral svoj položaj kot 
najhitrejši predstavnik znamke.
Ker je vsako, še tako izpiljeno 
zasnovo vedno mogoče nadgraditi, 
so si v manufakturi zadali naporno 
nalogo, za bogate izbrance 
ustvariti posebno različico modela 
812 Superfast, ki bi redefinirala 
filozofijo surove zmogljivosti. Kot 

nadvlada vse svoje brate z motorjem 
z notranjim zgorevanjem. Za doseg 
teh zavidljivih uspehov so inženirji 
implementirali kopico inovativnih 
rešitev, med drugim uporabo 
najbolj naprednih materialov, 
preoblikovanje ključnih komponent 
in vpeljavo novega izpušnega 
sistema.
Ustvarjalci prisegajo na senzacijo 

smo pričakovali, rezultat ni nič 
manj kot spektakularen. V telescu 
športnega kupeja, čemur v deželi 
škornja rečejo berlinetta, namreč 
biva utripajoče srce, ki predstavlja 
evolucijo mnogokrat nagrajenega 
dvanajstvaljnika. Perfekcionizirana 
pogonska enota postavlja merila 
v dveh vidikih: z 818 vranci razvija 
več moči kot katerikoli drug cestni 
Ferrari, prav tako pa se zavrti celo 
do 9.500 vrtljajev na minuto, s čimer 

brezmejne moči, saj so se pri razvoju 
oprli na več kot sedem desetletij 
premikanja meja v svetu športnih 
avtomobilov, ki predstavljajo 
srečno zvezo forme in funkcije. 
Tem obljubam kar verjamemo, saj 
serijska 812-ica za naskok na stotko 
potrebuje manj kot tri sekunde.
Brutalne mišice so sparili z 
dovršenimi dinamičnimi sistemi, 

da bi zagotovili zabavo za volanom 
brez primere. Svoje doprinese 
predvsem predelava šasije za večjo 
agilnost in natančnost v ovinkih, 
še ena bistvena poteza pa je bila 
predpis shujševalnega programa. Z 
obsežno uporabo ogljikovih vlaken 
tako pri karoseriji kot v kabini je nov 
model omejene serije, targetiran na 
najbolj strastne zbiratelje, postal še 
vitkejši kot »običajni« 812 Superfast. 
Da se bo tudi bolje odrezal na 
najbolj zahtevnih dirkališčih, so 
po temeljiti raziskavi modificirali 
njegove linije. Oblikovalci so v 
zasledovanju aerodinamičnih ciljev 
šli v precej ekstremno smer; vse 
od nove konfiguracije sprednjih 
škrg, difuzorja in izpušnih cevi do 
zamenjave zadnjega stekla z velikim 
kosom aluminija s patentiranimi 
režami, s čimer je novi posebnež 
razvil povsem unikatno osebnost in 
ga na cesti ne bo mogoče zgrešiti.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Oblikovalci so v zasledovanju 
aerodinamičnih ciljev šli v precej 
ekstremno smer, zato vozila na 

cesti ne bo mogoče zgrešiti.
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Urbani križanec Kona je nedavno pridobil dinamičen stil v obliki izvedenke N Line, sedaj pa so 
Južnokorejci za entuziaste pripravili čistokrvnega športnika, pri čemer so navdih iskali v svoji 
šampionski motošport diviziji. Linija N je tako bogatejša za prvi SUV, za volanom katerega si bomo 
lahko dali duška in se počutili skoraj kot dirkači serije WRC.

NOVOSTI Hyundai Kona N

Najbolj nasičen segment križancev razreda 
B je pred štirimi leti rekrutiral novega 
predstavnika. Hyundai je namreč poslal 
svojega do tedaj najmanjšega križanca Kono 

v boj s Capturjem, s Stonicom, z 2008 in z mnogimi 
drugimi. Novinec, ki je ime dobil po sončni prestolnici 
havajskega Velikega otoka, se je na stari celini izkazal 
za odlično prodajno orožje, ki je prepričalo predvsem 
mlade z aktivnim življenjskim slogom. Že ob debiju 
Kone so njeni kreatorji naznanili, da se bo bencinskim 
in dizelskim motorjem v kratkem pridružila brezogljična 
različica in res smo leto kasneje dočakali rojstvo variacije, 
ki je združila dva trenutno najpopularnejša trenda 

avtomobilske industrije: elektrifikacijo in SUV telesce. 
Zaradi velikega zanimanja je prišla še hibridna sestra 
in tako je Hyundai na naših tleh poleg Ioniqa pridobil 
dodatno modelno družino s tremi pogoni, ki bo lahko 
zadovoljila različne potrebe strank. Da bi jim to uspelo 
tudi na področju opreme, so pri znamki ob osvežitvi 
križanca uvedli izvedenko N Line, ki stavi na športen 
izgled, a ne prinaša nadgradenj pod kožo. Za voznike, 
ki zahtevajo večjo dinamičnost in zalogo moči, pa je na 
tržišče zapeljala prva Kona N, ki bo svoje sposobnosti 
lahko dokazovala tudi na dirkalni pisti.
Južnokorejci sicer v svoji ponudbi niso imeli pravega 
cestnega športnika, vse dokler niso leta 2017 predstavili 

NAPAD  
NA PISTE
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Prva Kona N bo svoje 
sposobnosti lahko 
dokazovala tudi na 

dirkalni pisti.

model i30 N, ki se je izkazal za izreden prodajni hit. Ker 
so spoznali, da obstaja potencial za celovito vročekrvno 
familijo N, so že kmalu paleto razširili z limuzinskim 
bratom Fastback in z manjšim predstavnikom i20 
N, ki deluje kot direktni konkurent Fordovi Fiesti 
ST. Zmogljivostnemu modelu, ki se zgleduje po 
zmagovitem dirkalniku i20 iz prvenstva WRC, sedaj sledi 
Kona, ki preverjen recept športne izkušnje z dodelanim 
motorjem in s tehnološkimi inovacijami premierno 
prenaša v segment križancev.
Četrti član linije N obljublja obilico nasmehov za 
volanom, za katere bo v prvi vrsti skrbel 2,0-litrski turbo 
motor, ki s pomočjo osemstopenjskega menjalnika N 
z dvojno sklopko na asfalt pošilja 276 konjenikov. Ob 
vklopu funkcije Launch Control bo Kona N iz mirovanja 

do 100 km/h ob bučni zvočni spremljavi zbrzela v 
5,5 sekunde. Nadobudni dirkači bodo inženirjem 
hvaležni tudi za povečanje rigidnosti telesa, izboljšanje 
vodljivosti in odzivnosti ter za vključitev sposobnega 
zavornega sistema in elektronskega diferenciala z 
omejenim zdrsom.
Poleg zmogljivosti se glavni bonbončki nabildanega 
vozila nanašajo na dizajn, ki je takoj prepoznaven 
na račun novo razvite belo-sive karoserijske barve, 
ki v kombinaciji z rdečimi, s temno sivimi in s črnimi 
detajli poskrbi za vpadljiv videz. Kot češnja na vrhu 
torte delujejo lahka 19-palčna kovana platišča, ki so v 
želji navdušujoče predstave na vseh površinah obuta v 
Pirellijeve dovršene gume P-Zero.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Remington Graphite serija izdelkov za urejenost vseh štirih con brade, las,
telesa in ostalih predelov, kot so obrvi, nos in ušesa. Izbirate lahko med različnim

številom nastavkov, različnimi strižnimi dolžinami, za piko na i pa rezila iz grafita 
poskrbijo za izjemno prirezovanje z manj segrevanja, večjo odpornostjo,

mikro bakterijsko zaščito ter z možnostjo uporabe pod tušem.

POPOLNO ORODJE ZA PRAVEGA MOŠKEGA!

 Več na si.remington-europe.com



Veliki Napoleon je dejal: »Pazite se, ko se Kitajska zbudi!« In se je, že davno, samo mi se tega 
še nočemo zavedati. Pisec tega članka vsem nadobudnim poslovnežem, ljudem polnih idej in 

tistim, ki želijo uspeti, lepo polaga na srce nasvet: »Spakirajte kovčke in na Kitajsko!«

SPREMEMBE
SO TUKAJ

Avtosalon Šanghaj 2021ZANIMIVOSTI
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Letošnji »Auto Shanghai« je prvi veliki avtosalon na 
svetu, ki je bil organiziran, ko pandemija covid-19 
še vedno kaže svoje smrtonosne zobe. Salon 
v Šanghaju, 19. po vrsti, je vedno bil največja 

avtomobilska razstava na svetu in logično je, da je Kitajci 
ne bodo izpustili iz sporeda. Letos je dogodek kljub 
epidemiji obiskalo rekordnih 813.000 obiskovalcev, ki so 
na 360.000 kvadratnih metrih imeli kaj videti. Razstavljalo 
je tisoč podjetij iz 18 držav. Res je bilo največ domačih 
znamk, a nihče od velikih ni manjkal, saj je Kitajska 

največji avtomobilski trg na svetu.
Če se ustavimo najprej pri evropskih znamkah, ne 
moremo mimo Audija. Tuja podjetja na Kitajskem 
ne morejo ustanoviti svojega podjetja in domače 
proizvodnje. Poiskati si morajo kitajskega partnerja. 
Audi ima na Kitajskem dva: FAW in SAIC. Znamka štirih 
krogov je premierno predstavila koncept A6 e-tron, ki bo 
naprodaj leta 2023. Gre za električno limuzino na Audijevi 
premium platformi PPE, na kateri bodo predstavili še tri 
dodatna vozila. Platforma sestoji iz baterijskega modula 

in dveh motorjev, ki poganjata vsa kolesa. Študija ima 
kar nekaj futurističnih dodatkov: od električnih vzvratnih 
kamer do signalnih projekcij na vetrobranskem steklu. 
Karoserija je lepo zaobljena in aerodinamična ter se 
ponaša z nizkim vetrnim koeficientom 0.22.
Tudi Mercedes proizvaja na Kitajskem, in sicer v Pekingu 
s partnerjem BAIC delata letno 480.000 vozil za kitajski 
trg. Tovarna ima 11.500 zaposlenih. Najboljše modele 
Nemci sicer uvažajo. Največji prodajalec Mercedesa na 
Kitajskem in Daljnem vzhodu je podjetje Lei Shing Hong, 

ki ga vodi naš znanec dr. Till Konrad. Ta mednarodni 
poslovnež je včasih vodil Mercedesovo prodajo za 
polovico svetovnega tržišča. Znamka iz Stuttgarta je v 
Šanghaju predstavila svoje električne modele: EQA, EQB 
in čisto novi EQS, električno limuzino brez primere.
BMW je še eden od uspešnih proizvajalcev na Kitajskem. 
Na salonu so pokazali model iX, popolnoma električni 
SUV, grajen na skupni modularni električni platformi, ki 
si jo bodo delili mnogi avtomobili. Proizvodnja se bo v 
tovarni v Dingolfingu začela v drugi polovici leta 2021.
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Največja kitajska avtomobilska zvezda 
je električni proizvajalec NIO, ki je po 
navedbah podjetja Bloomberg najbolj 
vredno električno podjetje na svetu, še 
bolj kot Tesla. Predstavili so brezemisijsko 
limuzino ET7.
Zeekr je nova električna znamka 
Geelyja, ki je ena od največjih kitajskih 
avtomobilskih tovarn in je med drugim 
tudi lastnik Volva. Z Zeekrjem targetirajo 
ameriško Teslo, in model 001 z več kot 
petsto konjskimi močmi je zagotovo 
pravi konkurent.
Nekdaj angleška športna znamka 
MG je danes v lasti kitajskega vele 

''
proizvajalca SAIC, ki je eden glavnih v 
deželi vzhajajočega sonca. V Šanghaju 
so prezentirali tekmeca Teslinemu 
roadsterju, ki sliši na ime MG Cyberster. 
Športnik je popolnoma električen, lahko 
ga boste kupili tudi v Sloveniji, kjer ga že 
ponuja uvoznik Planet Solar.
Ne moremo pa mimo nesramnih 
proizvajalcev, ki meni nič, tebi nič, izdelajo 
čisto kopijo Volkswagnovega hrošča. To je 
kitajski Ora Punk Cat, ki nima popolnoma 
nič s koncernom VW.

Tekst: Matjaž Tomlje
Foto: ISC

Letos je 
dogodek 

kljub 
epidemiji 
obiskalo 

rekordnih 
813.000 

obiskovalcev, 
ki so imeli kaj 

videti.
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BMW X1 25e xDrive xLine

TESTI Priključni hibrid je lahko popolna izbira za nekoga, spet za drugega popoln nesmisel. Med BMW-jevim 
arsenalom priključnih hibridov smo na test nazadnje zapeljali najmanjšega X-a.
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POPOLNA
IZBIRA ALI 
NESMISEL?
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BMW praktično v vsaki svoji seriji poleg 
bencinskega in dizelskega motorja ponuja še 
možnost izbire priključno-hibridne različice. 
Na testu se je odlično izkazal takšen najmanjši 

bavarski SUV, X1 z oznako 25e xDrive xLine. Oznaka 
xLine da avtomobilu nekaj elegantnih dodatkov v obliki 
popolnoma kromirane maske in poudarjenih terenskih 
zaščit blatnikov in pragov.
Karakterju in izgledu vozila se tako podajo tudi lita 

platišča, ki v velikosti 18 palcev niso športno velika, 
prav tako pa so enobarvna in s tem pripomorejo k 
umirjenemu, elegantnemu videzu vozila. Notranjost 
je še »ta stara«, kar pomeni, da ni najnovejšega BMW-
jevega okolja, z delno digitalizacijo, a je vseeno izkušnja 
prijetna in bi se reklo, tipično BMW-jevska.
Njegovo bistvo pa se seveda skriva pod plehom, kjer 
moči združujeta 1,5-litrski trivaljni bencinski motor z 
močjo 92 kW (125 KM) in elektro motor z močjo 70 kW 

(95 KM). Bencinski motor poganja prednji kolesi, elektro 
motor pa vrti zadnji par; skupaj poskrbita za 220 konjev 
sistemske moči in 385 Nm navora, s čimer priključno-
hibridna X1-ka z maso 1,8 tone do stotice pospeši v 6,9 
sekunde in doseže končno elektronsko omejeno hitrost 
193 km/h, zgolj na elektriko pa se lahko peljemo vse do 
135 km/h. Ob vsakem zagonu, če bo dovolj baterije, bo 
X1 štartal v popolni tišini na elektriko, motor se zbudi 
šele, ko odločneje pritisnemo stopalko za plin.
Voznik ima na voljo tri električne programe, in sicer Auto, 
kjer se bencinski motor priklaplja po potrebi, Max, kjer 
je, če je dovolj napolnjena baterija, pogon izključno 
električni, in program Save, v katerem deluje samo 
bencinski motor, voznik pa si s tem shrani želeno stopnjo 
električne energije in jo potem porabi ko in kjer to želi. 
Vmes za pogon skrbi trivaljni motor z zgolj 125 KM, a je 
v praksi moči povsem dovolj, motor se sploh ne muči, 
niti ni glasen, celo navdušil me je do te mere, da sem 
popolnoma pozabil, da gre za trivaljni motor, ki ima sicer 
zelo specifičen, v obratih pa že zelo nadležen zvok. Le kaj 
več kot 500 kilometrov boste težko prevozili, saj so na 
račun baterije morali skrčiti posodo za gorivo in ta sprejme 
le 36 litrov bencina. A kot že rečeno v uvodu, nekomu 
to ne bo predstavljalo kompromisa, ker morda nikoli ne 
gre dlje od 150 kilometrov oddaljenega vikenda. No, v 

Bencinski motor poganja prednji kolesi, elektro motor pa zadnji.
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Oprema xLine da avtu nekaj 
elegantnih dodatkov v obliki 
povsem kromirane maske in 
poudarjenih terenskih zaščit 

blatnikov in pragov.
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motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

trivaljni, vrstni, turbobencinski + elektro motor
1.499 ccm
92 kW + 70 kW (220 KM)
385 Nm pri 1.500 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
6,9 s (0-100 km/h)
193 km/h

6 l/100 km
39 g/km
4.447 / 1.821 / 1.582 mm
1.745kg  
37 l
450 l
62.615 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 692,80 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

takšnem primeru bi potem lahko razmislil o popolnoma 
električnem avtomobilu, ampak saj razumete, kam pes 
taco moli – tisti, ki redno premagujejo 500-kilometrske 
in večje razdalje, bodo jasno razmišljali o dizelskem 
pogonu. Seveda vse skupaj dobi smisel, če dnevno ne 
prevozite več kot 40 kilometrov, pa še ti so omejeni na 
mestno oziroma regionalno vožnjo, ob predpostavki, da 
seveda redno skrbite, da bo 10 kWh baterija polna. Na 
domači gospodinjski vtičnici jo boste napolnili v petih 
urah, na uličnih polnilnicah pa v treh, saj avtomobil 

hitrega polnjenja žal ne omogoča.
In če v praksi pridno polnite baterijo vsakodnevno in 
dnevno ne prevozite več kot 40 kilometrov, potem je 
računica, ali se priključni hibrid splača, na vaši strani. 
Seveda ni nujno, da je to ravno BMW za 62 tisočakov. 
In pri odločitvi o nakupu bo pri marsikomu odločalo 
tudi dejstvo, da je za priključno-hibridna vozila ukinjena 
subvencija iz Eko sklada.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Vse skupaj dobi 
smisel, če pridno 
polnite baterijo 
in dnevno ne 
prevozite več kot 
40 kilometrov.

NEW
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Renault Megane Berline R.S. Line TCe 160 EDC

TESTI

Priljubljeni Megane v svoji četrti generaciji je z rahlo kozmetično prenovo in z novim športno 

šminkerskim paketom R.S. Line pripravljen za nadaljnji boj z močnimi konkurenti ala golf.

R.S.
VSTOPNICA 
V SVET



motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.333 ccm
117 kW (160 KM)
240 Nm pri 1.800 vrt./min.
7-stopenjski samodejni
8,3 s (0-100 km/h)
205 km/h

7,5 l/100 km
139 g/km
4.358 / 1.858 / 1.447 mm
1.259 kg
47 l
405 l
29.290 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 326,80 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

V 
prejšnjih generacijah je vlogo športne 
šminke nosil paket GT Line, sedaj pa so se 
pri Renaultu odločili, da bo vizualno športna 
različica vsebovala kar njihovi športni črki R.S., 

z dodatkom besedice Line. Približno tri tisočake, odvisno 
od izbire motorja in menjalnika, je treba doplačati za 
paket opreme R.S., ki zunanji videz nadgradi z unikatnimi 
litimi dvobarvnimi platišči, s prednjim odbijačem, ki v 
spodnjem delu nosi vzorec satovja, obrobljen z značilno 
sivo lamelo, na zadku pa s spojlerjem in z izrazitim 
difuzorjem z dvojnim okrasnim zaključkom izpušnih 
cevi. Modra barva karoserije in zatemnjena stekla pa 
data športnemu izgledu še piko na i.

Nič kaj manj športno zgovorna ni niti temna notranjost 
(tudi strop je odet v črno barvo), obelodanjena in 
okrašena s kombinacijo rdečih in belih šivov. Prava 
atrakcija notranjosti so izrazito školjkasti športni sedeži 
z integriranimi vzglavniki, odeti v črno tkanino, ki je 
okrašena s tremi pokončnimi rdečimi črtami, ki lepo 
razbijejo temen interier. Nudijo izjemno dobro oporo, 
voznik dobesedno zdrsne vanje, ko se usede v avto, 
in med vožnjo lepo udobno sedi v njih. Tudi položaj 
za volanom je dober, sedi se nizko, tako da vse skupaj 
nedvomno deluje športno in atraktivno. Ob pogledu na 
volan je namreč pred voznikom rumeni logotip R.S., prav 

tako so športno nastrojene aluminijaste stopalke.
Glede na to, da je s paketom opreme R.S. Line pogojen 
menjalnik, in ta je sicer vedno, ne glede na izbiro motorja 
samodejni 7-stopenjski EDC, sem pogrešal obvolanske 
prestavne ročice, ki bi športno izkušnjo nedvomno 
popeljale še nivo višje.
Za pogon je skrbel 1,3-litrski turbobencinski motor v svoji 
najmočnejši, 160-konjski konfiguraciji, kar se mi zdi edina 
prava izbira glede na izgled vozila, a si ga kupec lahko v 
takšni izvedbi R.S. Line omisli tudi z dizelskim motorjem. 
Zvok je sicer v osnovi malce športno zadušen, je pa na 

voljo tudi umeten zvok, nekakšno brbotanje skozi zvočni 
sistem Bose, ki pa sem ga raje kar izklopil, sicer ga je 
mogoče nastaviti v več jakostih. Gre za nekakšen poskus 
imitacije pravega R.S.-a, a se v praksi zadeva izkaže za 
nadležno.
160 konjskih moči je ravno prav živahnih, da se takšen 
Megane kar dobro odrine od asfalta, podvozje pa je prej 
udobno kot športno naravnano. Na žalost športna linija 
R.S. ne prinaša nobenih posegov v podvozje, krmilni 
mehanizem, menjalnik in motor, zato bo za kaj več treba 
poseči po osnovni različici R.S., za prave hard core puriste 
pa je v ponudbi še odlični Trophy.
S prenovo je Megane dobil posodobljeno multimedijo 
EasyLink in 10-palčne digitalne merilnike. Oboje smo 
že spoznali v modelih Clio in Captur. Osrednji zaslon v 
osnovi meri 7 palcev, a svetujem doplačilo 9,3-palčnega 

zaslona. Slednji se sedaj ponaša z zadnjo generacijo 
EasyLinka in je velik korak naprej v primerjavi s 
predhodnim sistemom, še vedno pa je na voljo kar nekaj 
prostora za izboljšave. Za doplačilo je na voljo tudi zaslon 
HUD, a slednji podatke še vedno projicira na manjše 
stekelce na armaturki in ne neposredno na vetrobransko 
steklo.
Testni Megane je bil dodobra založen s kopico asistenčnih 
sistemov, a se jih večina znajde kar na seznamu dodatne 
opreme, medtem ko so številni pri drugih znamkah na 
voljo že serijsko, zato se končna cena ustavi pri 29.290 
evrih. 

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Paket opreme R.S. zadek nadgradi 
z izrazitim difuzorjem z dvojnim 
okrasnim zaključkom izpušnih cevi. 
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Hyundai i10 1.0 T-GDi Premium N Line

TESTI
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Športni paket N Line predstavlja trenutno vrh 
ponudbe pri vstopnem Hyundaijevem modelu 
in tako kot že pri drugih modelih, paket v večini 
igra na vizualno športno noto. To pomeni, 

da ga od običajne izvedenke ne bo težko ločiti, saj je 
praktično nemogoče spregledati Hyundaijevo športno 
svetlo modro barvo v kombinaciji z rdečimi detajli, s 
spojlerji, s športnimi odbijači, z dvojno izpušno cevjo in z 
agresivnejšo masko. Slednja je za razliko od plebejskega 

modela v enem samem kosu in sega globoko v spodnji 
del odbijača in tudi njena struktura z večjimi odprtinami 
je bolj agresivna. Vanjo so lepo integrirali dnevne ledice, 
v obliki treh pokončnih letvic, za športno piko na i pa 
so na maski dodali tri rdeče detajle, ki me spominjajo na 
živalske kremplje in s čimer malček še dodatno opozarja 
nase. Rdečo barvo opazimo tudi na spodnjih predelih 
prednjega in zadnjega odbijača. Kot celota deluje 
barvna kombinacija sila atraktivno in okusno ter prav nič 

kičasto, kot se to lahko hitro zgodi. Dejansko avtomobil 
na pogled deluje impresivno, videti je dosti hitrejši, 
glasnejši in močnejši, kot je v resnici. In to je tudi bistvo 
športnega paketa N Line, pričarati vizualno in hkrati tudi 
tehnično malo bolj športno plat znamke, a vse v okvirjih 
obvladljivosti in vsakodnevne nezahtevnosti.
S paketom N Line kupec ne dobi zgolj karoserijskih 
športnih dodatkov, temveč tudi nekaj tehničnih, prav 
tako paket svoj pečat pusti v notranjosti vozila. Za začetek 

so zgolj s tem paketom povezali močnejši motor, in sicer 
litrski trivaljnik sedaj dostavlja okroglih 100 konjskih 
moči. Povsem dovolj po eni strani, po tisti športni pa bi si 
jih želel še vsaj 20 več, se mi zdi, da ga preprosto v rdečih 
obratih zmanjka, tudi zvočna kulisa trivaljnika ni več 
tako prebavljiva, pa čeprav so pri Hyundaiju uspeli zvok 
malce prirediti, da nekoliko bolj sovpada s karakterjem 
avtomobila. Športni paket bo doprinesel tudi bolj čvrste 
blažilnike in vzmeti, s čimer bodo vstopi v zavoje lepši 

Hyundai je v svoj 
preobrazno športni 

program N Line dodal 
novega člana in sicer 

najmanjšega predstavnika 
znamke, mestnega malčka 

i10, ki v takšni podobi 
konkretno izstopa med 
avtomobilsko množico.

šminka
Sportna



motor
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menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

trivaljni, vrstni, turbobencinski
998 ccm
73,6 kW (100 KM)
172 Nm pri 1.500 vrt./min.
5-stopenjski ročni
10,5 s (0-100 km/h)
185 km/h

7 l/100 km
123 g/km
3.675 / 1.680 / 1.483 mm
1.115 kg
36 l
252 l
15.810 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 176,69 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

paket N Line svoj pečat konkretno pusti tudi v kabini z mnogimi rdečimi poudarki.

in stabilnejši, vožnja čez neravnine 
in grbine pa bo malce bolj trda in 
neprijetna.
Pri vsej navidezni športnosti me 
je najbolj navdušil menjalnik. Ima 
sicer zgolj pet prestav, a so hodi 
izjemno natančni in športno kratki, 
zato je poseganje po prestavni 
ročici v tem avtomobilu prav 
zabavno, čeprav sem na avtocesti 
pogrešal šesto prestavo, vožnja 
bi bila namreč dosti bolj mirna in 
hkrati tudi varčna.
Na približno 3,7 metra dolžine i10 
preseneti s svojo prostornostjo, 
na zadnji klopi brez težav namreč 
sedita dve odrasli osebi. V osnovi 
je sicer štirisedežnik, ob doplačilu 
pa je na voljo sedalna klop s 
tremi sedežnimi mesti. Prtljažnik 
je v obeh primerih z 252 litri 
prostornine nič kaj presenetljivo 
skromen in omejen.
N Line svoj pečat konkretno pusti 
tudi v kabini z rdečimi obrobami 
zračnikov, rdečimi šivi na volanu in 
na sedežih, prav tako rdeče detajle 
najdemo na stikalih klimatske 
naprave in na usnjeni športni 
prestavni ročici.
Z novo generacijo je malček 
dobil tudi najsodobnejšo različico 
multimedije in bogat nabor 
asistenčnih sistemov, med katerimi 
jih je kar veliko del serijske opreme.
Celostno je Hyundai pripravil 
všečen mestni paket za dobrih 
15 tisočakov, kar ni malo, a to 
ceno opravičuje z unikatnim 
blagim športnim karakterjem in 
atraktivnim nastopom na cesti.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Praktično nemogoče je spregledati 
Hyundaijevo športno svetlo modro 
v kombinaciji z rdečimi detajli. OGLAS

HYUNDAI
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.
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VECJA
BATERIJA &
ZMOGLJIVEJŠI
MOTOR
Eden izmed prodajno najbolj uspešnih 
električnih avtomobilov, Nissanov Leaf, je v 
lanskem letu doživel prenovo, ki vključuje 
večjo baterijo in zmogljivejši elektro motor.

Nissan Leaf e+ 62 kWh Tekna

TESTI

Oblikovno je Leaf še vedno tam, kjer je bil z 
uvedbo druge generacije, tudi v notranjosti 
se ni spremenilo nič. Je popolnoma enaka, 
pravzaprav je zasnova stara že 10 let, ki jo je v 

sicer drugačni ergonomiji uporabljala že prva generacija.
Je pa s prenovo Leaf postal toliko bolj vsestranski in 
splošno uporabnejši, čeprav je bil to že do sedaj, ko je imel 
zgolj 40 kWh baterijo. Sedaj, ko njena kapaciteta znaša 60 
kWh, naj bi prevozil do 400 kilometrov v kombiniranem 
ciklu, zgolj z mestno vožnjo, morda še kakšen kilometer 
več, kar pa so že številke, ki do potankosti in še več 
zadovoljijo dnevno slovensko mobilnost. Tako bi znal 
Leaf v marsikaterem primeru kar prevzeti vlogo prvega 
oziroma edinega avtomobila v gospodinjstvu, če bi bil 
temu prilagojen življenjski slog lastnika oziroma obratno.
Leaf e+ prinaša tudi zmogljivejši motor, ta sedaj razpolaga 
s kar 160 kW oziroma z 217 konji in s takojšnjimi 340 Nm 
navora. To mu omogoča, da do stotice pospeši sekundo 
hitreje kot 40 kW različica, pod sedmimi sekundami. 
Pospeški so seveda bliskoviti in vozniku hitro pričarajo 
nasmešek na obraz.



Med glavnima atributoma Leafa sta še dva asistenčna 
sistema. Prvi je ProPilot, ki združuje aktivni tempomat in 
sistem za ohranjanje znotraj voznega pasu, kar pomeni, 
da Leaf do neke mere znotraj talnih označb vozi povsem 
samostojno in se je sposoben ob voznikovi neodzivnosti 
varno ustaviti do popolne ustavitve. Drugi, ki pride še 
kako prav v mestni vožnji, je sistem e-Pedal, ki vozniku 
omogoča, da pospešuje in zavira zgolj s stopalko za plin, 

saj slednja ob spustu regenerira energijo do popolne 
ustavitve.
Nadgrajeni paket, torej večja baterija, ki prinese recimo 
da 100 kilometrov daljši doseg in sekundo hitrejši 
pospešek do sto na račun zmogljivejšega motorja, Leafa 
podraži za pet tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

motor
baterija

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

mere
teža

prtljažni prostor
cena vozila

električni
60 kWh litij-ionska 
160 kW (218 KM)
340 Nm pri 0 vrt./min.
brezstopenjski samodejni
6,9 s (0-100 km/h)

157 km/h
20 kWh/100 km
4.490 / 1.788 / 1.540 mm
1.760 kg
435 l
46.180 EUR (brez subvencije)

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 515,25 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.

oglas 
diesel

WWW.SLOWATCH.SI
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Po tem, ko je Wally ljubitelje navtike prepričal s prečudovitimi gliserji in jadrnicami, svoje 
lovke meče še na področje superjaht, pri čemer predlaga inovativno zasnovo, ki dostavlja do 50 
odstotkov več bivalnega prostora kot tradicionalna plovila enake velikosti. Ob tem seveda niso 
delali kompromisov glede zmogljivosti, po kateri slovijo širom sveta.

»WOW«
EFEKT

NAVTIKA Wally WHY200

Avto+šport  71  
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WHY200, KI Z VESOLJSKIM 
STILOM IN S POTOVALNO 

HITROSTJO 20 VOZLOV IZZIVA 
TRADICIONALNE PREDSTAVE 

O TEM, KAKŠNA NAJ BI 
JAHTA BILA, BO SVETOVNO 

PREMIERO DOŽIVEL 
SEPTEMBRA V MONAKU.

Pri monaškem Wallyju so se prvič lotili razvoja 
luksuzne superjahte in ob ogledovanju 
renderjev moramo priznati, da definitivno niso 
brcnili v temo. Za arhitekturo 27-metrskega 

plovila WHY200, ki razvaja z več kot 200 kvadratnimi 
metri notranjih prostorov in s skoraj toliko prostora na 
palubah, so poskrbeli v biroju Laurent Giles. Morda je 
malce ironično, da je eno najstarejših imen v oblikovanju 
jaht pripravilo enega najbolj futurističnih dizajnov, ki 
očara na prvi pogled. Za »wow« efekt poskrbijo obilne 
steklene površine, ki se raztezajo čez celoten glavni krov 
in tako v lastnikovi suiti, umeščeni v premcu, ustvarjajo 
senzacionalne 200-stopinjske razglede na horizont.
Vizionarska ekipa pod taktirko glavnega oblikovalca 
Luca Bassanija ni pozabila na znamkino prepoznavno 
in praktično rešitev – možnost povečanja krme, s čimer 
t. i. »beach club« pridobi veliko sončno teraso s tremi 
različnimi dostopi v morje. Tako lansiranje tenderja, jet 
skija, supa, kajaka in drugih vodnih igrač, ki so hranjene 
v dveh skritih garažah, še nikoli ni bilo lažje. Kar je ravno 
prav, saj je dvajset gostov treba z nečim zabavati, da 
ne bodo prehitro pobegnili na počitek v eno izmed 
sofisticiranih kabin, v katerih kraljujejo naravni odtenki in 
materiali, izbrani za občutek prvovrstnega udobja.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

oglas
BIGG.R
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bigg-r.com
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NOVOSTI Saxdor 320
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Nudenje boljšega izdelka za nižjo ceno je garancija za uspeh. Tega se odlično zavedajo finske 
glavce pri Saxdor Yachts, ki so naumile recept za kreacijo estetsko in tehnično dovršenih plovil 

z atraktivno ceno. Da so na pravi poti, je že dokazal večkrat nagrajeni cruiser 200, po njegovih 
stopinjah pa sedaj stopa večji brat 320, ki ne bo odnehal, dokler ne bo povsem povozil konkurence.

UŽIVANJE
POD 
SONCEM
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Pisalo se je leto 2019, ko se je prekaljeni poslovnež 
Sakari Mattila odločil, da bo svetu ponudil še 
ne videno floto plovil in s tem utrl pot novi eri 
užitka na vodi. S svojo zagnano ekipo stotih 

strokovnjakov z bogatimi izkušnjami na področju 
napredne tehnologije, inženiringa in oblikovanja je v 
prestolnici dežele tisočerih jezer začel pisati zgodbo 
Saxdor. A stavim glavo, da si Mattila, ki je pred tem do 
uspeha pomagal kar štirim blagovnim znamkam, ni mislil, 
da bo že v prvem letu obstoja tako pretresel industrijo, 
da so se uveljavljenim igralcem začele tresti hlače. 
Saxdorjevci so namreč že s svojim prvim produktom 
vzbudili obilo pozornosti. 6-metrski dnevni cruiser, krščen 
za model 200, je s kombinacijo zmogljivosti, zabavnosti 
in enostavnosti uporabe vodnega skuterja z varnostjo in 
udobjem kompaktnega čolna slavil na kar treh prestižnih 
tekmovanjih, nič slabše pa se ni odrezal pri potrošnikih. 
Hitro rastočemu podjetju je uspelo v izjemno kratkem 
času zgraditi globalno mrežo dilerjev, ki so poročali, da je 
zanimanje za novinca brez primere. Za to je v veliki meri 
zaslužna mamljiva začetna cena 22.320 evrov, s katero 
so odstranili ovire tudi za stranke, ki razmišljajo o nakupu 
svojega prvega plovila in bi namesto novega cestnega 
malčka svoji družini raje privoščili totalno drugačno 
doživetje počitnic na obali.
200-tica je tako orala ledino za Saxdor in dokazala, 
da je za razumen kupček zelencev mogoče dobiti 
krasno dizajniran, visoko kakovosten in zelo vsestranski 
čoln. A pridni Finci ne sedijo na lovorikah. Ker je treba 
železo kovati dokler je vroče, so pripravili še enega 
postavnega predstavnika, ki sliši na ime 320. Ta je tako 
kot manjši sorodnik mešane krvi, saj so ga zasnovali v 
Helsinkih, proizvajali pa ga bodo v poljskem Elku. In kje 

spremljanje vseh navigacijskih in voznih sistemov kot 
tudi simpatično moledovanje voznika, naj jima le dovoli 
sesti za volan. Ko se gostje poslovijo, bo lastnik počitek 
našel v prijetni in udobni kabini, v katero stropni okni 
spuščata bogato količino naravne svetlobe in svežega 
zraka. K dodatnemu vtisu prostornosti prispevajo nežni 
odtenki oblazinjenja in lesenih elementov, ki se ponovijo 
v lični kopalnici z električno upravljanim mornarskim 
straniščem in vgrajenim tušem.
In še najboljše za konec: cena opaznega športno-
elegantnega cruiserja izpod rok Skandinavcev v osnovni 
različici s 300-konjskim Mercuryjem, z električnimi 
terasami in s T topom znaša le 90 tisočakov, s čimer je 
znamkina obljuba najboljšega razmerja med kakovostjo 
in ceno realizirana. Da bodo vsi zainteresirani lažje 
počakali na testno vožnjo pri slovenskem uvozniku Vrtinc 
Navtika, so pri Saxdorju lansirali spletni konfigurator, 
v katerem med številnimi kombinacijami lahko vsak 
ustvari svoj sanjski čoln.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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so ga narisali? Nikjer drugje kot v naši čudoviti podalpski 
deželici. Pod novo morsko mojstrovino so se podpisali 
v slovenskem oblikovalskem biroju J&J Design, kjer so 
prisostvovali rojstvu treh različic 10-metrskega plovila 
– GTR, GTC in GTO. Slednja ima čast, da svetu predstavi 
potencial večje serije Saxdorja, ki se pogumno podaja v 
nasičen segment srednje velikih športnih cruiserjev. Da 
bo GTO v borbi s tekmeci zmagoslaven, so ga do zob 
oborožili z aduti. Ključen od njih je seveda seksapilen 
dizajn puščice, ki namiguje na vznemirljive vozne 
karakteristike. Ustvarjalci obljubljajo, da bo izpopolnjen 
ladijski trup, katerega si bodo delile vse izvedenke 320, 
zagotavljal udobno plovbo v vseh situacijah. Telescu 
ostrih linij se res dobro poda T top, ki varuje pred 
vremenskimi vplivi in hkrati poskrbi za samozavestno 
prezenco na vodi, še posebej, ko na krmi svoje mišice 
napenja duet osemvaljnih izvenkrmnih motorjev 
Mercury. Skupna moč 600 konjičkov bo dovolj, da se 
GTO izstreli krepko preko hitrosti 50 vozlov in tako 
velikim jahtam nakaže, kako se zadevi streže. Toda kljub 
tem impresivnim performansam novi cruiser v prvi 
vrsti ni namenjen razburljivi vožnji na limitu, temveč 
uživanju pod soncem. Zato so poskrbeli, da bo lastnik 
lahko na krov povabil sedem najboljših prijateljev in jim 
omogočil dnevni izlet kot iz sanj. Moški del družbe bo 
lahko s šampanjcem nazdravil na premcu z velikodušno 
blazino, medtem ko se bodo njihove dame prepuščale 
božanju sonca na krmi, kjer s poklopom zadnje vrste 
sedežev nastane provizorična površina za poležavanje. 
Ko nastopi čas za lahko kosilce, se sedeže preprosto 
dvigne in tako razkrije mizo, na katero najbolj kuharsko 
nadarjeni član posadke postavi, kar je pripravil v ladijski 
kuhinji, opremljeni z dvojno kuhalno ploščo, s koritom 
in s hladilnikom, kot tudi s priročnimi držali za kozarce. 
Da prostora gotovo ne bo zmanjkalo, so za maksimalen 
izkoristek pri Saxdorju implementirali inovativno 
možnost razširitve krme. Vrhunec moderne palube z 
dotikom sofisticiranosti predstavlja kokpit, ki bo dvema 
zagrizenima ljubiteljema navtike omogočal natančno 

Skupna moč 600 KM bo dovolj, 
da se GTO izstreli krepko 
preko hitrosti 50 vozlov in 
velikim jahtam nakaže,  
kako se zadevi streže.
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VN Emilije-Romanje

šport F1

SLAVA
RED BULLA
Drugo dirko letošnje sezone, ki je potekala 
v zloglasni Imoli, je dobil Max Verstappen v 
Red Bullu. Preizkušnjo v italijanski pokrajini 
Emilija-Romanja je kljub veliki napaki 
na drugem mestu končal Lewis Hamilton 
(Mercedes), na najnižjo stopničko pa se je 
drugič v karieri povzpel dirkač McLarna, 
Lando Norris.



Štartne pozicije so napovedovale izjemno 
zanimiv začetek dirke. 99. v karieri je »pole 
position« osvojil Hamilton, sledili so Perez, 
Verstappen in Leclerc. Ko je dež pred štartom 

namočil progo, je bilo jasno, da bo začetek dirke kot po 
navadi v takih razmerah kaotičen. Na štartu sta oba Red 
Bulla stisnila Hamiltona in prišlo je do rahlega trka med 
Verstappnom in Britancem. Ob tem je iz Mercedesovega 
sprednjega krilca odpadel manjši del, kar pa v večji 
meri ni vplivalo na dirkanje sedemkratnega svetovnega 
prvaka.
Nedolgo zatem je v zidu po trku z Mazepinom končal 
Nicolas Latifi. Na progo je zapeljal varnostni avto, vmes 
je svojega Haasa v zid zapeljal tudi Mick Schumacher, v 
sedmem krogu pa se je dirka zopet nadaljevala. Hamilton 
je takoj napadel Verstappna, a ostal je na drugem mestu 
in krog za krogom izgubljal stik z dirkačem Red Bulla. 
Prednost je narasla na dobrih pet sekund, proga se je 
začela sušiti in Sebastian Vettel je v 23. krogu prvi na 
svoj dirkalnik namestil gume za suho stezo. Ob sušeči 
se stezi je Hamilton začel zmanjševati svoj zaostanek za 
Verstappnom, prednost Nizozemca je padla na dobro 
sekundo in tako so se pri Red Bullu odločili, da vodilnega 
dirkača v 28. krogu pokličejo na menjavo gum. Dirkač 
Mercedesa je v bokse prišel v naslednjem krogu, a 
zataknilo se je pri menjavi sprednjih pnevmatik. Dolg 
postanek je spet postavil v boljši položaj Verstappna, a 
Hamilton se ni dal. V dveh krogih je prepolovil zaostanek 
za vodilnim, potem pa je v 31. krogu sledila zelo redka 
napaka 36-letnika iz Stevenagea. Ob prehitevanju za 
krog zaostalega Georga Russela je zapeljal na moker del 
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MAX VERSTAPPEN JE 
Z ENAJSTO ZMAGO V 
KARIERI NAPOVEDAL 
HUD BOJ ZA 
LETOŠNJO LOVORIKO 
NAJBOLJŠEGA. KOT 
VSE KAŽE, BO LETOS 
ZELO ZANIMIVO 
TUDI V BOJU MED 
KONSTRUKTORJI.

steze in odneslo ga je s proge v zaščitne gume. Mojstrsko 
je z vzvratno vožnjo vzdolž celotne peščene izletne cone 
zapeljal nazaj na progo.
S polomljenim sprednjim krilcem je bil na poti v bokse, ko 
je močno počilo na koncu ciljne ravnine. George Russel 
je želel priti mimo Valtterija Bottasa, a se mu manever 
ni posrečil. Priletel je v bok Finčevega Mercedesa 
in oba je pri visoki hitrosti katapultiralo s proge. Iz 
popolnoma uničenih dirkalnikov sta na srečo izstopila 
nepoškodovana, vodstvo dirke pa se je odločilo za rdečo 
zastavo oziroma prekinitev dirke, saj je ogromno delov 
obeh dirkalnikov ostalo na progi.
Dirkač, ki je največ pridobil v tej situaciji, je bil prav 
Hamilton, ki je bil že tako na poti v bokse. Tam so mu 
ob prekinitvi dirke zamenjali sprednje krilce in po 
ponovnem štartu je bil na devetem mestu. V vodstvu je 
bil Verstappen, sledila sta Norris v McLarnu in Lelcerc v 

Ferrariju. Kljub večkratnim izletom s steze je četrto mesto 
držal drugi Ferrarijev dirkač, Carlos Sainz.
Pred Hamiltonom je bil velik izziv. Deveto mesto dobrih 
dvajset krogov pred koncem, je pomenilo le dve točki in 
izgubo vodstva v prvenstvu. A dirkač Mercedesa se tudi 
tokrat ni predal. Hitro je prišel mimo Räikkönena, Gaslyja 
in Strolla, atraktivno je vzel mero tudi mojstru poznega 
zaviranja, Danielu Ricciardu. Sledil je uspešen napad na 
Carlosa Sainza, nekaj več težav je imel z Leclercom in 
kasneje z Norrisom. Končno drugo mesto je zanj tokrat 
pomenilo kot zmaga. Dosegel je tudi najhitrejši krog na 
dirki in s tem dodatno točko, ki mu je pred naslednjo 
dirko v Portimau zagotavila vodstvo v prvenstvu. Max 
Verstappen je z enajsto zmago v karieri napovedal hud 
boj za letošnjo lovoriko najboljšega. Kot vse kaže, bo 
letos zelo zanimivo tudi v boju med konstruktorji, saj 
imata zaenkrat tako Bottas pri Mercedesu kot Perez pri 
Red Bullu ogromno težav.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC
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Rezultati VN Emilije-Romanje:

Na štartu sta oba Red Bulla stisnila 
Hamiltona in prišlo je do rahlega trka 
med Verstappnom in Britancem. 

V domači Italiji sta se dobro odrezala 
Ferrarijeva dirkača Leclerc in Sainz, 
ki sta zasedla četrto in peto mesto.
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Lewis Hamilton je dobil tretjo dirko 
letošnje sezone, ki je potekala v Portimau. 
Veliko nagrado Portugalske je na drugem 
mestu končal Max Verstappen, tretje 
mesto je osvojil zmagovalec kvalifikacij, 
Valtteri Bottas.
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HAMILTON
PREMAGAL

VERSTAPPNA
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VN Portugalske

šport F1



84  Avto+šport

Prav Finec je dirko odlično začel. Ohranil 
je vodstvo pred moštvenim kolegom in 
Verstappnom, s precej težavami pa se je 
spopadal drugi dirkač Red Bulla, Sergio Perez, 

mimo katerega je švignil Carlos Sainz s Ferrarijem. 
A pravega dirkanja je bilo hitro konec, kajti že v 
drugem krogu je na stezo zapeljal varnostni avto. 
Kimi Räikkönen je na ciljni ravnini zadel svojega 
moštvenega kolega, Antonia Giovinazzija, ob tem pa 
se mu je razletelo sprednje krilce in dirko je končal v 
pesku ob stezi. Osebje je nekaj krogov potrebovalo, 
da je očistilo progo in v sedmem krogu se je dirka z 
letečim štartom nadaljevala. Max Verstappen je takoj 
napadel Hamiltona in ga brez težav prehitel. Zdelo se 
je, da bi za vodstvo lahko obračunal z Bottasom, a ni 
mogel priti dovolj blizu. Še več, hitro se mu je začel 
približevati Britanec v Mercedesu in v enajstem krogu 
je Hamilton brezkompromisno prišel mimo dirkača 
Red Bulla na drugo mesto. To svetovnega prvaka ni 
zadovoljilo, naslednja tarča je bil Valtteri Bottas. Ta 
je klonil v dvajsetem krogu in 97. zmaga Hamiltona 
je bila pred vrati. Hitro si je nabral okrog tri sekunde 
prednosti pred Bottasom in Verstappnom. Tudi sami 
postanki v boksih vrstnega reda niso premešali. So pa 
svoje delo malce slabše spet opravili pri Mercedesu. V 
boju med Bottasom in Verstappnom za drugo mesto, 
je bil postanek Bottasa sekundo slabši in dirkač Red 
Bulla se mu je po postankih hitro približal. Nizozemec 
kot po navadi ni okleval, takoj je agresivno napadel 
Finca, ki še ni imel dovolj ogretih gum in prišel predenj. 
Drugo mesto je bilo največ, kar je Red Bull lahko iztržil 
na Portugalskem. V zadnjih krogih smo videli pravo 
dirko za najhitrejši krog, ki prinaša dodatno točko. 
Verstappen, Bottas in Perez so z novimi gumami leteli 
po stezi, na koncu je eno dodatno točko osvojil Valtteri 
Bottas.
Do najboljše uvrstitve z novim moštvom je tokrat prišel 
Sergio Perez. S petim mestom je lahko zadovoljen 
Lando Norris, ki v skupnem seštevku ostaja na 
izjemnem tretjem mestu. Šesto mesto je pripadlo 
Charlesu Leclercu v Ferrariju, na mestih, ki sledita, 
najdemo oba dirkača Alpine, Ocon pred Alonsom, 
zadnji točki sta osvojila Ricciardo in Gasly. 

Tekst: Gregor Osredkar,  Foto: ISC
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Po letečem štartu je Hamilton 
brezkompromisno prišel mimo 
Verstappna, nato pa je z lahkoto 
opravil še z moštvenim kolegom. 

Rezultati VN Portugalske:
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Valencia E-Prix

šport Formula E

Pred letošnjo 7. sezono je bila Formula E zgolj serija pod okriljem FIA, od katere pa je letos dobila prav 
posebno darilo; postala je svetovno prvenstvo. Obenem je to prvenstvo, kjer nastopa največ tovarniških 
ekip. Zaradi pravil iz »video igric«, je tekmovanje izredno zanimivo in pestro.

Pravzaprav se v letošnji sezoni še nobena dirka 
ni končala povsem normalno. Prva dirka se je 
končala za varnostnim avtomobilom, druga 
pod rdečo zastavo, tretja je bila na koncu 

dolga samo en krog, kajti prej je bil na progi varnostni 
avtomobil. No, četrta se je končala skoraj normalno, 
samo da dolgo nismo vedeli, kakšen je pravi vrstni red 
zaradi preveč porabljene energije … Zadnji vikend v 
Valenciji pa je bil sploh kaotičen.
To je bil letos namreč prvi vikend, ko so se dirkači 
spoprijeli s skoraj pravo dirkalno stezo. Sicer je bila 
nekoliko prilagojena, vseeno pa je bilo to čisto pravo 
dirkališče. Vse skupaj je še dodatno popestril dež, ki je že 
skoraj tradicionalni spremljevalec letošnjega evropskega 
dela svetovnega prvenstva Formule E.
Večina ekip v Valenciji je imela težave pri izračunavanju 
porabljene energije. Tako smo na koncu videli pravo 
komedijo, ki pa nikakor ne pritiče dirkalnemu športu. 
V zadnjem krogu so se namreč tekmovalci vozili tako 
počasi, da bi jih verjetno uspel prehiteti tudi Primož 
Roglič na kolesu. Težava je bila v tem, da so praktično 
vse ekipe napačno izračunale dolžino dirke, razen 

Mercedesa. Tako je na koncu slavil Mercedesov Nyck 
De Vries, drugi je bil Nico Müller (Penske), tretji pa še en 
Mercedes s Stoffelom Vandoorneom za volanom. Le pet 
dirkačev je bilo uvrščenih v istem krogu.
Nedeljske dirke (zaradi virusa covid-19 in vseh ukrepov, 
povezanih z njim) smo do zdaj vedno gledali v dvojnem 
sporedu. In tako je bilo tudi v Valenciji. Po (ne)izračunih 
v soboto, smo v nedeljo pričakovali bolj klasično dirko, 
in to celo brez dežja, ki smo jo končno tudi dobili. Brez 
množice varnostnih avtomobilov in velike energetske 
drame z veliko prehitevanji ter s pravo borbo na stezi. To 
je tisto, kar imamo ljubitelji pravega dirkanja radi. Prvič 
v sezoni je na najvišjo stopničko splezal BMW-jev Jake 
Dennis, kar je bila zanj prva zmaga v Formuli E. Britanec 
je vodil od starta do cilja in ni pustil prav nobenega 
dvoma o zmagovalcu. Za njim se je odvijala klasična 
»električna« drama. Na koncu je bil drugi André Lotterer 
s Porschejem, tretji pa Alexander Lynn. Tudi tretje mesto 
za indijsko Mahindro je lep rezultat.

Tekst: Primož Lemež
Foto: ISC

električni
kaos
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Rally za svetovno prvenstvo (WRC) je 
tokrat prvič obiskal Hrvaško. Z zelo 

zahtevnimi in razgibanimi hitrostnimi 
preizkušnjami je najhitreje opravil 

sedemkratni svetovni prvak, Francoz 
Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC). V 

napeti končnici je moštvenega kolega 
Elfyna Evansa prehitel za vsega 0,6 

sekunde. Tretje mesto je še na tretjem 
rallyju zapored osvojil Therry Neuville 

(Hyundai i20 Coupe WRC).

ŠPORT WRC Hrvaška

OGIERJUPLES
SEKUND

NA 
HRVAŠKEM
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OGLAS
armani

Prav Belgijec je v petek rally najhitreje začel. Ceste 
v okolici Samobora in Karlovca so že na začetku 
terjale velik davek. Tako je že na prvi hitrostni 
preizkušnji pod cesto s popolnoma uničenim 

dirkalnikom končal do tedaj vodilni v prvenstvu, Kalle 
Rovanperä. Izjemno razgibana trasa, menjave ritma, 
različen oprijem cestišča in ponekod tudi dotrajana 
asfaltna površina, so naredili hrvaški rally zelo zahteven in 
težek. Neuvillu je v prvem delu lahko sledila le Toyotina 
dvojica, Ogier/Evans, presenetljivo pa stika z vodilno 
trojico ni mogel držati zmagovalec prejšnjega rallyja, Ott 
Tänak. Medtem ko so vodilni trije prvi dan rallyja končali 
v razmaku osmih sekund, v vodstvu je bil Neuville pred 
Ogierjem in Evansom, je Estonec na četrtem mestu 
zaostajal že več kot 30 sekund.
A nepredvidljivost je ena od lastnosti, ki zelo okarakterizira 
rally in tudi to pot ni bilo nič drugače. Sobota je na prvo 
mesto postavila Sebastiena Ogierja. Napačna izbira gum 
je Neuvilla potisnila iz prvega na tretje mesto. Vseeno je 
obdržal stik s Toyotama in čakal na morebitno napako 
Ogierja ali Evansa. Do napake oziroma nesrečnega 
pripetljaja je res prišlo, vendar ne na hitrostni preizkušnji, 
ampak na cesti sredi Zagreba. Ogier je bil nepreviden ob 
menjavi pasu in v desni bok Yarisa WRC je trčil voznik, ki je 
peljal vzporedno. Na srečo je 37-letnik lahko nadaljeval z 
vožnjo, a očitno ga je dogodek kar malce psihično načel, 
kar se je poznalo v naslednjih hitrostnih preizkušnjah. 
Evans je močno pritisnil in prevzel vodstvo v skupnem 

seštevku. Prednost ni bila velika, pred odločilno hitrostno 
preizkušnjo je Valižan vodil 3,9 sekunde pred Ogierjem 
in 8 sekund pred Neuvillom. Napovedovala se je nova 
drama. A ko je najbolj napeto, ko gre najbolj za nohte, 
je po navadi najhitrejši Sebastien Ogier. Zgodilo se 
je natančno to. Zmaga na zadnji hitrostni preizkušnji 
in le četrto mesto Evansa z zaostankom 4,5 sekunde, 
je za Ogierja pomenilo osvojitev premiernega rallyja 
za svetovno prvenstvo na Hrvaškem, obenem pa s 
tridesetimi dobljenimi točkami tudi prevzem vodstva 
v skupnem seštevku. Tam najdemo na drugem mestu 
Therrya Neuvilla, ki zaostaja osem točk, še dve točki več 
pa zaostaja Elfyn Evans.
Rallyja so se udeležile tudi štiri slovenske posadke. Z 
izjemo Darka Peljhana, ki je svoj prvi rally za svetovno 
prvenstvo odpeljal že daljnega leta 1995, je preostala 
trojica prvič nastopila na najvišjem rangu tekmovanja. 
Na koncu je bil od Slovencev najhitrejši prav Peljhan 
(Škoda Fabia R5), ki je osvojil 30. mesto, Aljoša Novak 
(Škoda Fabia R5) je končal dve mesti za njim, Grega 
Premrl (Toyota GT86 CS) je bil 36., Primož Brazda (Ford 
Fiesta Rally4) pa je preizkušnjo pred ogromno gledalci 
zaključil na 43. mestu.
Sezona se bo nadaljevala konec maja z makadamsko 
klasiko na Portugalskem.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC
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Zmaga na zadnji hitrostni preizkušnji 
in le četrto mesto Evansa je za Ogierja 
pomenilo osvojitev rallyja in prevzem 
vodstva v skupnem seštevku prvenstva.
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POVRATNIK MARC
ne zmore 
slediti tempu

VN Portugalske in VN Španije 

šport MotoGP

Na tretji letošnji motociklistični preizkušnji v Portimau so bile vse oči uperjene v povratnika v karavano, 
v Marca Marqueza. Spomnimo, Marc ni sedel na motocikel vse od padca v ovinku Doohan v Jerezu pred 
devetimi meseci, ko ga je drseči motor zadel v desno roko in mu poškodoval nadlahtnico. Sledile so 
številne operacije in dolgotrajno okrevanje, ki pa še zdaleč ni zaključeno. 28-letniku je uspelo zasesti 
6. mesto v kvalifikacijah za VN Portugalske in dišalo je po vnovičnem norem nastopu, ki nam ga je Marc 
Marquez že ničkolikokrat postregel. A po tako dolgi odsotnosti Marquez ni pretiraval in zahtevna 
nedeljska dirka, ki je terjala fizične in psihične napore, mu je na koncu postregla sedmo mesto.
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Povratnik po poškodbi Marc Marquez je sicer 
obeležil šesti kvalifikacijski čas, medtem ko se je 
na samem vrhu dogajala drama, saj je tekmovalna 
komisija zbrisala rezultata najhitrejšega Francesca 

Bagnaie zaradi neupoštevanja rumene zastave ob stezi in 
prvo startno mesto je pripadlo Quartararoju. Za njim se je 
uvrstil Alex Rins, kot tretji pa je prvo štartno linijo zapolnil 
Johann Zarco. Fabio Quartararo, prvi mož na kvalifikacijah, 
se je s prvim »polom« v tem letu podal na lov na svojo 
drugo zmago in res mu je uspelo. Na stopničkah sta se mu 
pridružila osmoljenec kvalifikacij, Italijan Francesco Bagnaia, 
in branilec naslova svetovnega prvaka, Joan Mir. Zmaga 
Quartararoja je bila še posebej sladka, saj je bila lepo darilo 
le dva dneva pred njegovim 21. rojstnim dnevom. Tik pod 
stopničkami sta končala Morbidelli in Binder, pred bratoma 
Marquez pa je bil še Espargaro. Dirka za VN Portugalske 
je terjala veliko žrtev, kot prvi je odstopil Miller, le temu je 
sledil padec Portugalca Miguela Oliveire. Deset krogov pred 
koncem dirke se je poslovil Valentino Rossi, padec je zabeležil 
tudi Rins, za njim je v pesku zaključil še Zarco. Nesrečno je s 
padcem že na prostem treningu pred kvalifikacijami končal 
Jorge Martin, ki je s pretresom možganov in z zlomi kosti v 
roki ter gležnju pristal v bolnišnici. Čaka ga daljše okrevanje 
in le upamo lahko, da mladega dirkača ne čaka podobna 
usoda, kot je doletela Marqueza. 
Še preden so se najboljši možje motociklističnega sveta 
podali na 25 krogov dolgo nedeljsko dirko v Jerezu, so 
se pomerili za četrte kvalifikacije v letošnji sezoni in pred 
tem opravili proste treninge, ki služijo iskanju najboljših 
nastavitev za nedeljsko dirko, pa tudi za sobotne kvalifikacije 
pri tistih dirkačih, ki še niso zadovoljni z nastavitvami za en 
hiter krog. Marc Marquez je bil deležen grdega padca na 
tretjem prostem treningu, na četrtem prostem treningu pa 
se je raztreščil tudi njegov moštveni kolega Pol Espargaro, 
medtem ko je v pesku, med drugim, končal tudi Italijan Danilo 
Petrucci. Marquez je nato tudi v počasnejši kvalifikacijski 
skupini storil veliko napak in ni uspel sestaviti hitrega kroga, 
tako da je kvalifikacije razočarano končal na 14. mestu. Na 
drugi strani pa v hitrejši kvalifikacijski skupini Quartararo ni 
imel resnejšega tekmeca, še najbližje sta mu uspela priti 
Morbidelli in Miller, ki sta nedeljsko dirko začela ob Francozu 
v prvi vrsti. Najbolje je štart izkoristil Jack Miller, pred 
Morbidellijem in Bagnaio. Marquezu je uspel soliden štart in 
napredoval je na 10. mesto, a kmalu storil napako in zopet 
zdrsnil za nekaj mest. Slab štart je ponovno doletel Valentina 
Rossija, ki se je zasukal na 19. mesto in skozi nadaljnje kroge 
ni uspel sestaviti lepšega rezultata. V drugem krogu dirke 
je napad na prvo mesto pričel Quartararo, najprej prehitel 
Bagnaio in nekaj metrov pozneje obračunal tudi s takrat 
vodilnim Millerjem. Slednji je vztrajno vozil za njim in modro 
varčeval na gumah ter 10 krogov pred koncem dirke snedel 
Quartararoja, katerega so izdale gume oziroma vsaj tako je 
bilo videti. A na koncu je pojasnil, da je šlo za tako imenovani 
»arm pump«, kar v prevodu pomeni klasično dirkaško 
poškodbo zategovanja mišic na roki. 8 krogov pred koncem 
se je Quartararoju približal tudi Bagnaia in v istem krogu je 
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pred njega skočil še Morbideli. Krog za tem so ga snedli 
tudi Nakagami, Mir, brata Espargaro in Viñales ter številni 
drugi. Le v nekaj krogih je Quartararo izgubil vodstvo 
in naglo drsel po lestvici navzdol, izgubljal mesto za 
mestom in na koncu dirke obeležil zgolj 11. mesto. Tri 
kroge pred koncem dirke sta v ospredju vozila Miller 
in Bagnaia, ter na tretjem mestu Morbideli, ki so svoje 
položaje ohranili vse do konca. Lep rezultat je na koncu 
uspel obeležiti tudi Nakagami, ki je zaključil tik pod 
zmagovalnim odrom. Marquez je zaključil na 9. mestu, 
Rossi zgolj na 17. Dirko za VN Španije v Jerezu ni uspelo 

zaključiti mlajšemu Marquezu, ki je odstopil že v prvih 
metrih dirke, na sredini dirke se je poslovil še Binder, 
tudi Rins je zabeležil padec, a pobral svoj motocikel in 
nadaljeval dirko ter vozil povsem na zadnjem mestu. 
Dirkači elitnega razreda so si res blizu, iz dirke v dirko 
ne veš, kdo bo povedel, saj so dogodki med samim 
dogajanjem skrajno nepredvidljivi in poleg gum, se z 
dirkači včasih poigra muhasto vreme, spet drugič pa jih 
pestijo posledice padcev ali druge telesne hibe.

Tekst: Jana Mihor, Foto: ISC


