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Kdo je največji vseh časov?

Tema, ki ne da spati prenekaterim ljubiteljem hitrosti. Ali je 
to Fangio, Senna, Lauda, Prost, Schumacher, Hamilton, Ver-
stappen ali Leclerc? Kontroverzno vprašanje v praktično 
vseh športih. Kako ocenjevati? Ali po osvojenih zmagah, os-
vojenih prvenstvih, »pole« pozicijah, rekordih prog? Ali v to 
lahko štejemo voznike, ki še tekmujejo? Praktično nemogoč 
odgovor. Pa vendar, kdo je največji? Od leta 1950 do danes 
in jutri … Imamo 17 svetovnih prvakov, od katerih so vsi leg-
ende tega športa, a ne morejo v ožji izbor. Eden največjih je 
Juan Manuel Fangio – El Maestro s 24 zmagami in s petimi 
osvojenimi prvenstvi. Zadnje prvenstvo je osvojil leta 1957 
pri svojih 46. letih. Ne moremo mimo Jima Clarka s 25 zmag-
ami in z dvema osvojenima prvenstvoma. Kaj pa Graham Hill 
(14 zmag, 2 prvenstvi) in Jackie Stewart (27 zmag in 3 pr-
venstva), ki ga še danes srečamo v paddocku F1? Opevan je 
Aryton Senna da Silva (41 zmag in 3 prvenstva), a kaj, ko se je 
moral prehitro posloviti in mu ni bilo dano, da bi pokoril vse 
rekorde! In njegov konkurent Prost (51 zmag in 3 prvenstva), 
ne moremo niti mimo pokojnega Nikija Laude s 25 zmagami 
in s tremi naslovi prvaka, potem so tu Mansel (31 zmag, 1 
prvenstvo), Häkkinen (20 zmag in 2 prvenstva). Prav tako ne 
moremo prezreti najpopularnejšega »Icemana« Kimija Räik-
könena (21 zmag in 1 prvenstvo). Danes nastopajo Fernando 
Alonso (32 zmag, 2 prvenstva), Sebastian Vettel (53 zmag in 
4 prvenstva) in seveda Hamilton z 271 nastopi, s 100 »pole« 
pozicijami, z 98 zmagami, s 55 rekordi prog in s sedmimi os-
vojenimi svetovnimi prvenstvi. In njegov končni nasprotnik: 
večni Michael Schumacher, ki je zabeležil 308 nastopov, 91 
zmag, 68 »pole«pozicij, 77 rekordov prog in sedem svetovnih 
naslovov. Kako oceniti vse na podlagi omenjenih rezultatov? 
Bernie Ecclestone, najvišja avtoriteta Formule 1, je dejal, da 
si Hamilton ne zasluži titule najboljšega, saj je bil vedno priv-
ilegiran in je imel najboljši material in slabšega tekmeca v 
moštvu. Pa si razsvetlimo to temo. Res je bil Hamilton orodje 
takratnega šefa Rona Dennisa, ki ga je postavil v McLaren in 
z njim žel uspehe in polnil svoj bančni račun. Če pogledamo 
njegov Mercedes na lanski dirki v Bahrajnu, ko ga je pilotiral 
drugače neprepoznaven voznik Williamsa, George Russell, in 
postavil vse rekorde, je slika nekoliko bolj ostra. Vsi bi bili ve-
liki, če bi imeli superiorne avtomobile. Pa o končni razvrstitvi 
najboljših, najhitrejših, najpogumnejših, najatraktivnejših in 
najbolj simpatičnih voznikov vseh časov presodite kar sami!

Matjaž Tomlje
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DOMAČE NOVOSTI

EQC je prvi model iz družine povsem električnih 
Mercedesovih avtomobilov z oznako EQ, a je k 
nam prišel nekoliko z zamudo, čeprav je uradno 
na ceste zapeljal že pred letom in pol, na tiste 
najpomembnejše trge, v Slovenijo pa je pripeljal v 
minulih dneh.
EQC je tehnološko dovršeno vozilo z dvema 
elektromotorjema s skupno močjo 300 kW, 
uporabnim 500-litrskim prtljažnikom, kar s 450 
kilometri dosega in s pospeškom, primerljivim z 
Mercedesovimi AMG-ji.
Baterijski sklop je skrit v dnu vozila in se ponaša s 
kapaciteto 80 kWh, kar naj bi v idealnem svetu 
zadostovalo za preko 400 električnih kilometrov, a 
bo realnih verjetno nekje do 350 kilometrov. Baterija 
se na domači vtičnici polni 40 ur, na klasični javni 
polnilnici z 11 kW tokom se bo napolnila v približno 
sedmih urah in pol, na hitri polnilnici, ki omogoča 
110 kW polnjenje, pa se bo baterija do 80 % 
napolnila v le 40 minutah. Pospeški so kljub izdatni 
teži avtomobila, katera se čuti na volanu, impresivni, 
avtomobil silovito pospešuje vse do elektronsko 
omejenih 180 km/h.
Z veliko zvezdo na nosu je tipičen Mercedes, ima 
pa seveda povsem zaprto masko, prav tako je v 
podpori aerodinamiki prednji odbijač opremljen 
z dvojno zračno zaveso, ki se samodejno odpira in 
zapira. Aerodinamičnih rešitev tu še ni konec, EQC se 
ponaša tudi s tridelnim strešnim usmerjevalnikom 
zraka in z aerodinamično oblikovanimi platišči.
EQC ima v svojem stilu oblikovano tudi notranjost. 
Predvsem zgornji del armature je povsem samosvoj, 
kakor tudi na novo oblikovani in v rose bakreno 
barvo obarvani zračniki. Spodnji del lebdeče 
konzole, ki jo je pred leti premierno predstavil razred 
C, že poznamo, prav tako dva povezana ekrana, 
ki tvorita eno veliko digitalno površino in krasita 
interier novega EQC-ja. Serijska oprema je bogata, 
vse od LED žarometov Multibeam in vmesnika 
MBUX do kopice varnostno-asistenčnih sistemov.
Cene se začnejo pri 73.200 evrih, a zaradi novega 
zakona o elektrificiranih vozilih ne morete računati 
na državno subvencijo.

Mercedes-Benz EQC

Hyundai Kona Electric

Na slovenski trg je zapeljala prenovljena električna 
Kona, ki uvaja bolj izčiščen dizajn in nove tehnološke 
bonbončke, a ohranja velikodušen doseg.
Hyundaijeva popularna Kona je leta 2018 postala prvi 
povsem električni kompaktni SUV na stari celini, od 
tedaj pa je našla 120 tisoč novih lastnikov, katere je 
osvojila predvsem na račun dovršenega električnega 
pogona, ki ponuja vodilni doseg v segmentu.
Sedaj je nastopil čas za pomladitev večkrat nagrajene 
električne Kone, ki zaradi priljubljenosti uveljavljenega 
dizajna ne prinaša velikih vizualnih sprememb. 
Gre bolj za izpiljenje recepta trendovskega dizajna 
z določenimi elementi. Drugačen je predvsem 
obraz avtomobila z novimi dnevnimi lučmi v LED 
tehnologiji, z vertikalno postavljenimi režami za 
zrak in s horizontalnima kromiranima lamelama v 
odbijaču. Ne smemo pozabiti tudi na asimetrično 
nameščena vratca električne vtičnice, ki so nekakšen 
prepoznavni znak modela. Na videz se zelena Kona, 
ki je 25 milimetrov daljša od predhodnice, še vedno 
opazno razlikuje od bencinske in hibridne sestre 
po zaprti maski, bolj aerodinamičnih futurističnih 
platiščih in napisu »electric« na zadku vozila. Za pridih 
svežine bodo poskrbele še nove barve karoserije kot 
tudi opcijska streha v dveh odtenkih.
Za več udobja na poti so pri Hyundaiju posodobili 
multimedijsko in varnostno ponudbo, katero 
zaznamujeta najnovejša različica tehnologije Bluelink 
in novi varnostni sistemi. Prenovljeni model bo 
premierno opremljen z 10,25-palčnim digitalnim 
zaslonom merilnikov, ki smo ga spoznali pri malčku 
i20, opcijsko pa bo mogoče izbrati osrednji ekran v 
enaki velikosti. Sistem Bluelink po novem omogoča 
glasovno upravljanje in upravljanje preko pametnega 
telefona – preko aplikacije lahko spremljamo raven 
napolnjenosti baterije in približen čas polnjenja na 
različnih javnih ali zasebnih polnilnicah. Uporabniki 
lahko prav tako določijo urnik polnjenja in tako to 
opravilo prilagodijo svojemu delavniku; pričetek ali 
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konec polnjenja preprosto izberejo preko aplikacije. 
V zimskih mesecih se bo kot izredno priročna izkazala 
tudi funkcija upravljanja s klimatsko napravo na 
daljavo. Kupci bodo lahko izbirali med dvema stiloma 
kabine; poleg enobarvne črne notranjosti bosta na 
voljo dva siva odtenka. V vsakem primeru bo ambient 
poživljen z ambientalno osvetlitvijo, ki sedaj krasi tudi 
prostor za noge na voznikovi in sovoznikovi strani.
Pri Hyundaiju so ohranili možnost dveh različnih 
pogonov, izmed katerih bo močnejši z baterijo 
kapacitete 64 kWh ponudil impresiven doseg 
484 kilometrov ob 204 konjskih močeh in 395 Nm 
instantnega navora. Potovanje od ničle do stotice 
traja 7,9 sekund, medtem ko najvišja hitrost znaša 167 
km/h. Proizvajalec trdi, da je mogoče obe enoti preko 
hitrega polnilca od 10 do 80 odstotkov napolniti 
v manj kot eni uri. Ob tem inteligenten sistem za 
rekuperacijo energije električni Koni omogoča 
samodejno prilagajanje ravni regenerativnega 
zaviranja, seveda pa lahko uporabnik nivo zaviranja 
uravnava tudi sam preko obvolanskih uhljev. Če 
pridrži levega, lahko brez uporabe zavor popolnoma 
zaustavi vozilo.
Pri uvozniku za letošnje leto pričakujejo prodajo 180 
vozil, katerih cena se bo začela pri 35.900 evrih in 
se bo pri različici z zmogljivejšo baterijo in najvišjim 
paketom opreme Impression povzpela do 47 
tisočakov.
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Enyaq iV je prvi Škodin električni model, namenjen širši 
javnosti in grajen na platformi MEB, katero si deli z že 
predstavljenim koncernskim bratom, modelom ID.4.
Oblikovno in po velikosti je še najbolj podoben 
Škodinemu največjemu SUV-ju, Kodiaqu, a se vseeno 
s krajšim prednjim previsom, z zaprto masko ter daljšo 
in bolj padajočo strešno linijo dovolj razlikuje od njega, 
da ju na cesti ne bo težko ločiti. Zaradi nižjega težišča in 
daljšega zadnjega previsa deluje Škodin električni SUV 
izredno dinamično in atraktivno. Kasneje bo na voljo 
tudi povsem osvetljena prednja maska s pokončnimi 
lamelami, ki bo poskrbela za še večjo prepoznavnost 
modela.
585-litrski prtljažnik in prostorna notranjost, kar je 
Škodin adut že lep čas, ga gladko uvrščata med 
prostornejše in udobnejše družinske potovalnike, med 
primerljivimi električni SUV-ji pa se konkurenca skriva 
le v koncernskemu sorodniku ID.4, ki zastopa barve 
Volkswagna. Vsi ostali na trgu so manjši avtomobili 
in spadajo v povsem drug razred, spet tisti podobno 
veliki pa se ne morejo meriti v ceni, saj spadajo v tako 
imenovan premium razred.
Interier je dal prednost popolnemu minimalizmu, 
fizičnih stikal z izjemo nekaterih bližnjic pod zračniki 
ni, vse se tako rekoč dogaja na velikem, 13-palčnem 
osrednjem zaslonu, medtem ko so merilnikom 
namenili nekoliko manjši, zgolj 5,3-palčni zaslon, ki je 
lepo integriran v udobje armaturne plošče.
Zaenkrat sta slovenskim kupcem na voljo zgolj dve 
izvedenki, in sicer z oznako 60 in 80. Prva razpolaga s 
132 kW, druga s 150 kilovatnim elektro motorjem. 60-ka 
se ponaša z 58 kWh baterijo, 80-ka z baterijo kapacitete 
77 kWh. S prvo naj bi prevozili do 390 km, z drugo do 
510 kilometrov. Kasneje se bo ponudbi pridružila še 
izvedenka Enyaq 50, ki bo opremljena z motorjem s 109 
kW in z manjšo, 52 kWh baterijo, ki naj bi zadostovala 
za 340 električnih kilometrov. Vsem je skupen pogon 
na zadnji kolesni par in elektronsko omejena končna 
hitrost na 160 km/h. Enyaq bo sicer na voljo tudi kot 
štirikolesni SUV v izvedenki 80X, pri kateri bosta za moč 
skrbela dva elektro motorja s skupno močjo 195 kW 
oziroma 265 KM. Takšen Enyaq naj bi s polno baterijo 
prevozil do 460 kilometrov. Vrh ponudbe bo kasneje 
predstavljala štirikolesno gnana različica RS z 225 
kilovati oziroma z nekaj več kot 300 konji. Vse izvedenke 
bo mogoče polniti na polnilnicah s hitrostjo od 7,2 do 
11 kW, zmogljivejši različici pa bosta lahko polnili na 
polnilnicah s hitrostjo do 125 kW.
Za vstopni model bo po ceniku treba odšteti skoraj 
polnih 40 tisočakov, pri čemer ni upoštevana državna 
subvencija. Z njeno pomočjo bo osnovni Enyaq na 
voljo od 35 tisočakov naprej.

Škoda Enyaq iV

Posebnost modela je osvetljena prednja maska.
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Opel je uradno tudi pri nas predstavil osveženo 
generacijo modela Crossland, ki je s prenovo v imenu 
izgubil črko X.
Model Crossland, ki je nadomestil Merivo, se je 
javnosti prvič pokazal leta 2017 in je bil prvi produkt, 
ki ga je Opel razvil skupaj s koncernom PSA. Za 
znamko Opel je še kako pomemben člen v floti, saj je 
njihov drugi najbolje prodajani model.
Še naprej ostaja funkcionalen, prostoren in udoben. 
Z novo generacijo so Crosslandu pri poimenovanju 
odvzeli terensko črko X, mu namenili popolnoma 
nov prednji del, takšen po vzoru nove Mokke, dodali 
nekaj oblik platišč, na zadku pa so malce spremenili 
luči in napis Crossland pozicionirali sredinsko mednje. 
Na voljo je tudi nova športno oblikovana različica GS 
Line, ki jo bo mogoče prepoznati po izstopajočih 
črno-rdečih detajlih. 
Notranjost je ostala praktično nespremenjena, z 
izjemo, da ima sedaj Crossland lahko certificirane 
ergonomske sedeže AGR. Praktičen je tudi 
150-milimetrski vzdolžni pomik zadnje klopi in 
520-litrski prtljažnik. Ergonomija interierja je že malo 
passe, digitalnih merilnikov ni in jih ne bo, ima pa 
na drugi strani Opel kot sodobnejšo in atraktivnejšo 
alternativo v ponudbi ne dolgo nazaj predstavljeno 
novo Mokko.
Za pogon Crosslanda skrbijo tako bencinski kot 
dizelski motorji. Bencinarja sta dva, 1,2-litrska, 
83-konjski atmosferski ter prisilno polnjen, na voljo v 
110- in 130-konjski različici. Na voljo je tudi dizelski 
motor v dveh izvedenkah, 1,5-litrski s 110 oziroma 
120 konji. V osnovi je na voljo 5- oziroma 6-stopenjski 
ročni menjalnik, opcijsko pa je pri nekaterih različicah 
mogoče izbrati 6-stopenjski avtomatik.
Z novim modelom računajo na 700 prodanih vozil 
v polnem koledarskem letu, uradno je prodaja že 
stekla. Povsem osnovni model bo s popustom na 

Opel Crossland

voljo tik pod 16 tisočaki, malce bolje opremljena 
različica z opremo Elegance in s 110-konjskim 
bencinskim motorjem pa bo stala nekaj malega 
manj kot 20 tisočakov.

BMW Arena

Na adrenalinski BMW Areni smo spoznavali hitrost, 
zmogljivost in dinamiko športnih vozil M – M3 in M4, 
ter užitek v pomladnem soncu in gorskem zraku v 
kabrioletu serije 4.
V hotelu Center na Pokljuki so nam predstavniki 
BMW Slovenija sprva predstavili ključne lastnosti 
vznemirljive limuzine M3 in kupeja M4, nato pa smo 
imeli edinstveno priložnost oba modela – seveda v 
dirkaško fokusirani preobleki Competition, ki razpolaga 
s kar 510 konjskimi močmi, preizkusiti na poligonu. Po 
adrenalinskem driftanju z vozili v strupeno rumeni, 
rdeči in zeleni barvi, smo prejeli ekskluziven vpogled v 
prihajajočo novost Bavarcev, električni SUV iX, s katerim 
BMW odgovarja na vprašanje, kako se bomo premikali 
v naslednjem desetletju. Sledila je panoramska vožnja 
z vročekrvnima M3 in M4, katerima se je na zaviti 
gorski cesti pridružil športno-eleganten kabriolet 
serije 4, ki je lansko leto s prenovo prejel popolnoma 
novo konstrukcijo platnene strehe, ki je znatno 
izboljšana v primerjavi s predhodnikom. Dinamični 
štirisedežnik se je izkazal za nadvse privlačno opcijo 
v segmentu srednje velikih premijskih avtomobilov z 
odprto streho.
Doživetij polno srečanje se je zaključilo s prezentacijo 
motornega kolesa BMW M 1000 RR, ki uvaja dirkalne 
tehnologije za zadostitev najvišjih zahtev glede 
učinkovitosti v motošportu in na cesti. Glavna 
pričakovanja motociklov v segmentu Superbikes 
izpolnjuje na račun posebej naravnanega vzmetenja 
in izpopolnjene aerodinamike ter seveda tudi vodno 
hlajenega 4-cilindrskega linijskega motorja z 212 konji 
in z nizko težo 192 kilogramov.

Vročekrvna M3 in M4 smo na panoramski vožnji 
pognali po zaviti gorski cesti, kjer se jima je 

pridružil športno-eleganten kabriolet serije 4.
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Največji in najprestižnejši SUV v Kiini ponudbi se 
predstavlja v popolnoma novi generaciji. Oblikovno so 
z novo generacijo Sorenta na ceste poslali robustno, 
moderno in dokaj atraktivno oblikovanega SUV-ja 
največjega razreda.
Prednji del je dobil še širšo in mogočnejšo masko, 
ki se razteza povsem do roba novih LED žarometov, 
oster videz sprednjega dela pa dopolnjuje nov spodnji 
odbijač z velikansko zračno režo. Na zadku najdemo 
popolnoma nov dizajn luči, slednje so sedaj v dveh 
linijah postavljene vertikalno, nasploh pa so zaobljene 
linije prejšnje generacije nadomestile bolj ostre in 
drzne linije.
Novi Sorento je na voljo s petimi, kot tudi s sedmimi 
sedeži. Kot petsedežnik se lahko pohvali s 705-litrskim 
prtljažnim prostorom, s postavljenima dvema 
opcijskima sedežema pa ostane na voljo za 185 litrov 
uporabnega prostora, kar je v povprečju 45 litrov več 
kot pri konkurenčnih 7-sedežnikih.
Notranjost je popolnoma prevetrena, vse od novih 
digitalnih merilnikov, osrednjega zaslona in fizičnih 
stikal do zasnove armature. Vse je dobilo povsem 
novo ergonomijo, v kabini tudi prevladujejo številni 
dekorativni detajli in opazi se, da so oblikovalci namenili 
veliko časa malenkostim in podrobnostim.

Na voljo so tri pogonske opcije, dizelska ter bencinska 
kot klasični ali priključni hibrid. Dizelski motor se 
ponaša z 202 KM, z 2- ali s 4-kolesnim pogonom in z 
8-stopenjskim menjalnikom, hibridna izvedenka razvija 
240 KM, priključno-hibridna pa 271 KM ob pomoči 64 
kW elektromotorja. Pri hibridih za prenos moči skrbi 
6-stopenjska avtomatika, štirikolesni pogon pa je 
opcijski pri vseh izvedenkah. Na voljo je tudi električno 
zložljiva vlečna kljuka. Sorento je zahvaljujoč številnim 
novim tehnologijam in varnostno asistenčnim 
sistemom najbolj napredna Kia v zgodovini znamke.
V polnem letu računajo, da bi lahko za novega Sorenta 
našli približno 150 novih kupcev. Zanj bo treba odšteti 
najmanj 35.299 evrov, pri uvozniku pa pravijo, da je to 
cena z upoštevajočim 11.200 evrov vrednim popustom.

Kia Sorento
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Visokokakovostna dizelska goriva »Q Max nove 
generacije« – odgovor Petrola za učinkovitejše 
prehajanje v »brezogljično družbo«. 
Sodobni dizelski motorji danes predstavljajo tehnološko 
izredno izpopolnjene motorne pogone in vrh več 
kot stoletje dolge evolucije motorjev z notranjim 
zgorevanjem. Čeprav se zdi, da se njihov čas, ob vse 
bolj agresivnem vstopu elektrifikacije na področje 
prometne mobilnosti, izteka, pa prav njihova tehnološka 
izpopolnjenost zagotavlja, da bodo ti pogoni še kar 
nekaj časa na naših cestah. Pri našem največjem naftnem 
trgovcu se tega dobro zavedajo, zato so poskrbeli za še 
eno nadgradnjo njihovih goriv Q Max. Čeprav je zelo 
verjetno, da nas čaka brezogljična prihodnost, pri Petrolu 
vedo, da se to ne more zgoditi čez noč. Prav zato želijo z 
novo generacijo goriv Q Max, ki so jo na trg plasirali prav 
v teh dneh, poskrbeti, da bo tudi pot v novo mobilnost 
prijaznejša in bolj odgovorna do okolja. Preberite, kako!

Ali so dizelskemu gorivu torej res šteti dnevi?
Ob močnem trendu elektrifikacije cestne mobilnosti 
je treba upoštevati, da bo z njo težko zadovoljiti vse 
segmente mobilnosti. Med te zagotovo spada segment 
težjih in energetsko bolj potratnih gospodarskih vozil, 
kjer bo zmogljiv in tehnično dovršen dizelski motor 
nesporno še dolgo prevladoval. Med te zagotovo 
spadajo prevozi velikih količin tovora, hrane in 
nenazadnje tudi ljudi, ki terjajo zelo zmogljive pogone 
in morajo ob tem v enem koraku premostiti tudi zelo 
velike razdalje. Alternativni pogoni temu danes še niso 
kos, vprašanje pa je, kdaj bodo razpoložljive tehnologije 
nizko ali brezogljičnih energentov lahko nadomestile 
dizel gorivo, kot ga poznamo danes. Drugi segmenti, kjer 
dizelski pogoni prav tako še nimajo ustreznih zamenjav, 
so stroji v kmetijstvu, gozdarstvu, gradbeništvu, še bolj 
pa to drži za pomorske prevoze.
Pri sodobnih avtomobilskih dizelskih motorjih 60 litrov 

visokokakovostnega dizelskega goriva Q Max Diesel 
pomeni več kot 1.000-kilometrsko avtonomijo brez 
vsakršnega kompleksnega načrtovanja energetske 
oskrbe na tej poti. Če upoštevamo čas, potreben za 
polnjenje akumulatorja električnega vozila ali rezervoarja 
dizelskega vozila, bi malo hudomušno razliko lahko 
izrazili kot ročno menjavo predrte gume na odprti cesti 
in postankom ter menjavo vseh štirih pnevmatik na 
vozilu Formule 1. Razlika je seveda več kot očitna.
Dizelsko gorivo torej še naprej ostaja pogonski steber 
mobilnosti pri voznikih, ki na leto s svojim avtomobilom 
prevozijo več kot 30.000 kilometrov, ki dnevno potujejo 
na daljših razdaljah, pri katerih je izjemno pomemben tudi 
čas potovanja, in se zavedajo, da racionalni stroškovnik 
mobilnosti neposredno vpliva na ekonomijo prevoza. 
Res je, da se elektromobilnost pogosto deklarira kot 
pogon »brez emisijskih izpustov«, a to drži le, če pri tem 
štejemo le izpuste vožnje. Če k temu prištejemo »celoten 
ogljični odtis« enega in drugega pogona, bomo dobili 
povsem druge vrednosti. Ob tem ne smemo pozabiti, da 
je sodoben avtomobilski dizelski motor, tudi brez pomoči 
elektrike, v ozračje zmožen izpustiti manj kot sto gramov 
ogljikovega dioksida na prevoženi kilometer. Če je tak 
motor opremljen tudi z blago hibridno tehnologijo, ki iz 
energetske enačbe umika porabo energije iz goriva za 
pogon sekundarnih električnih porabnikov v vozilu, kot 

so elektronski varnostni sistemi, svetlobna telesa, klima 
in digitalne naprave, se stanje v prid tem motorjem še 
dodatno izboljša.
Še bolj učinkovito je neposredno povezovanje dizelskega 
motorja z električnim motorjem in dodatno shrambo, ki 
jo polnimo iz električnega omrežja. Priključni hibridi z 
dizelskimi motorji združujejo značilnosti učinkovitega 
»avtocestnega ultramaratonca« z vsemi prednostmi 
električnega avtomobila. 
V rahlo pesniški prispodobi bi torej lahko rekli, da tudi 
z uporabo sodobnih dizelskih goriv, ki jih lahko danes 
natočite na Petrolovih cestnih postajah, del energije 
tekočih goriv, ki se v motorjih iz kemijske pretvarja v 
mehansko, zagotavlja tudi iz trajnostnih virov naših 
rek, vetra in sonca. To pa je pomembno sporočilo za 
obdobje, v katerem se nahajamo oziroma v katerega 
vstopamo. Nič več ne bo več tako, kot je bilo in tega se 
očitno zavedajo tudi v Petrolu.

Napredna tehnologija deluje učinkovito le z 
uporabo visokokakovostnega goriva 
Sodobni napajalni sistemi dizelskih motorjev danes 
obratujejo pri tlakih, ki še bistveno presegajo 2.000 barov. 
Za primerjavo, to so tlaki, ki tudi 500-krat presegajo 
tlak v domači vodni napeljavi. Da se gorivo lahko zelo 
učinkovito pomeša z zrakom, skrbijo sofisticirani in 

Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaljša 
vožnja

www.petrol.si

Nova generacija visokokakovostnih goriv Q Max z Dual action technology 
poskrbi za daaaaaljše in čistejše delovanje motorja vašega avtomobila.

Avtosport_430x145mm 

veeeeeeeč

Do

veeeeeeeč

Do

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Petrol-Dual-action-technology-tiskanci 2_Avtosport_430x145mm.pdf   2   2. 06. 2021   13:26:50

Dizel kot ga še ni bilo!



16  Avto+šport

filigransko natančni sistemi vbrizgavanja.
Za čistost goriv pred vstopom v sistem vbrizgavanja 
sicer v motorju skrbijo ustrezni filtri, ki lahko zadržijo 
tudi nekaj mikrometrov velike nečistoče in s tem 
zagotavljajo, da vsi prehodi goriva ostanejo maksimalno 
prehodni, vbrizgavanje pa optimalno. A tudi filtri niso 
»vsemogočni«, zato je skrb za kakovostno gorivo še 
vedno največji garant nemotenega delovanja motorja. 
Ključno pri tem je, da se s tem zagotovi optimalen 
proces zgorevanja goriva, pri katerem tudi drugi 
parametri obratovanja ostanejo optimalni (poraba, moč 
in zmogljivost motorja, emisije idr.). Goriva Q Max nove 
generacije po zagotovilu Petrola danes izpolnjujejo vsa 
ta pričakovanja. In če smo tudi tukaj rahlo hudomušni 
– pregovor sicer pravi, da »se za dobrim konjem vedno 
kadi«, a pri Petrolu pravijo: »Z našim gorivom bodo prav 
vsi konji v vašem vozilu v najboljši kondiciji, a se za njimi 
ne bo nič kadilo«.
 
Nova tehnologija čiščenja »Dual Action 
Technology« sedaj tudi v novih Q Max gorivih.   
Petrolovi energetski in kemijski inženirji so se nove 
generacije visokokakovostnih goriv Q Max lotili enako 
dosledno kot njihovi kolegi, ki razvijajo sodobne motorje. 
Eden ključnih izzivov pri razvoju sodobnega dizelskega 
goriva je, kako v motorju zagotavljati optimalno čistost 
vseh sklopov in površin, ki sodelujejo pri oskrbi motorja 
z gorivom in to ves čas obratovanja vozila. Pri tem 
najpomembnejšo vlogo odigrajo aditivi, ki so danes 
nepogrešljiv sestavni del vsakega visokokakovostnega 
goriva. Z njimi lahko zagotovimo to, kar z običajnimi 
neaditiviranimi gorivi nikakor ni mogoče. Prav zato je 
Petrol v svoja najnovejša goriva vključil najsodobnejšo 
različico večnamenskih aditivov znane svetovne družbe 
za proizvodnjo aditivov, Afton Chemical iz Velike 
Britanije. Za zagotavljanje popolne čistosti in zaščite 
motorja, Petrol v svojih novih gorivih Q Max uporablja 
najnovejšo tehnologijo družbe Afton – »Dual Action 
Technology«. Pri tem en aditiv poskrbi za zelo učinkovito 
in hitro odstranitev vseh v motorju nabranih oblog, po 
čiščenju pa površine ostanejo tudi dodatno zaščitene. 
V Petrolu trdijo, da je tak učinek v določenih primerih 
mogoče doseči že z enim samim polnjenjem, seveda če 
motor ni pretirano »zanemarjen«.

Stanje motorja, ki se vzpostavi po uporabi teh goriv, ne 
glede ali gre za »regular« kakovost goriva tipa Q Max 
Diesel ali za »premium« gorivo tipa Q Max iQ Diesel, se 
v motorju vzpostavijo pogoji, pri katerih motor lahko 
zadiha v polni moči. To pomeni, da se resnično lahko 
izrabijo »vsi razpoložljivi konji motorja«, ki jih motorna 
tehnologija vozila ponuja. Novost so na novo dodani in 
izboljšani aditivi, ki poskrbijo za manjšo obrabo površin, 
delno regeneracijo filtrov ter brezhibno delovanje 
injektorjev, brez zatikanja ali upočasnjenega gibanja.
Nova molekularna formula, vključena v nov posodobljen 
paket aditivov v dizelskih gorivih Q Max, motorju »vrača« 
izvorno moč in odzivnost, zagotavlja trajnejšo zaščito in 
stabilnost delovanja, vse to pa gorivu prinaša tudi atribute, 
ki bodo v naslednjem desetletju vstopnica gorivom na 
trg. To so nižje emisije in zmanjšanje negativnih učinkov 
rabe motorjev z notranjim zgorevanjem na okolje, tudi 
v primerjavi z nekaterimi alternativnimi nizkoogljičnimi 
energenti prihodnosti.

5-krat »DA«, zakaj po dizelsko gorivo na Petrol
- »Znižana poraba goriva«. Z novimi dizelskim gorivi 
Petrola lahko to znižate tudi do visokih 4,3 %. S tem se 
izboljša ekonomika rabe goriva, znižajo se tudi emisije 
CO

2
.

- »Še izboljšana čistost in zaščita motorja«. Z 
učinkovitim sistemom najnovejše tehnologije čiščenja se 
ta v primerjavi s standardnimi gorivi izboljša tudi za 100 
%. S tem se znižajo emisije po zgorevanju in negativni 
učinki rabe goriva za okolje.
- »Restavracija moči in pospeškov«. Zaradi sinergije 
vseh učinkov aditivov, ki jih vsebujejo nova Q Max goriva, 
se moč in odzivnost motorja zvišata, s tem pa kmalu 
dosežejo maksimalni nivo, ki ga motor tehnološko lahko 
zagotavlja.  
- »Izjemno visoko cetansko število – nad 58« (velja 
za Q Max iQ Diesel). To zagotavlja še bistveno izboljšano 
sposobnost samovžiga goriva. Motor poleg tega deluje 
bolj zanesljivo, uglajeno in tudi manj hrupno. 
- »Zaščita pred obrabo, korozijo in zatikanjem 
injektorjev«, nove in še izboljšane funkcionalnosti 
goriva, ki zagotavljajo povečano zanesljivost obratovanja 
in daljšo življenjsko dobo motornih delov. 

husqvarna.si
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NAVTIČNE NOVOSTI

Aquamarina Vapor

Model Vapor je najnovejša deska proizvajalca Aquamarina za sezono 2021 in je primerna za vsakogar. Deska  je izredno 
stabilna ter namenjena tako začetnikom in družinam kot tudi izkušenim suparjem. Zaradi svoje radodarne velikosti 
(315 x 79 x 15 cm) je primerna za vso družino, saj jo lahko obremenimo do maksimalne nosilnosti 140 kilogramov, 
kar je dovolj tudi za dva člana družine. Atraktivno oblikovana deska Vapor v svetlomodrem odtenku je primerna za 
veslanje na morju ter po jezerih in rekah. Zelo priročna in zanimiva je možnost namestitve sedeža, kar pomeni, da 
lahko sup s pomočjo D-ringov enostavno spremenimo v kajak. Deska 2 v 1 je na spletni trgovini www.taborsport.si 
na voljo za zelo dosegljivo ceno, v katero je všeta celotna oprema, ki jo potrebujete za čudovit dan, preživet na vodi, 
tj. visokotlačna double action pumpa z manometrom, nahrbtnik, komplet za popravilo, alu veslo in varnostna vrvica.

Aquamarina Blade

Sup – surf deska Aquamarina Blade iz kolekcije WindSUP je namenjena za surfanje in supanje. Ker je kompaktna deska 
dvoslojna, je bistveno trša in toga, a ob tem zaradi napredne tehnologije celo lažja, zato bodo z njo uživali tisti, ki se 
šele spoznavajo s supanjem, kot tudi ljubitelji vodnih športov z več izkušnjami. Deska velikosti 320 x 84 x 12 cm se 
ponaša s podlogo EVA, ki omogoča odličen oprijem za brezskrbno športno udejstvovanje tudi ob nošnji čevljev. Ob 
tem univerzalni nosilec za jadro omogoča namestitev tako tri kot pet kvadratnih metrov velikega jadra, ki je izdelan iz 
ojačanega in UV zaščitenega prozornega materiala PVC, imenovanega Dacron X-ply. Za kar se da hitro preklapljanje 
med različnimi izkušnjami, ki jih ponujata veter in voda, so izbrali sistem »clip and go«, da pa bo preprost tudi transport, 
so pri priznanemu proizvajalcu Aquamarina z 20-letno tradicijo na oranžno-belo desko namestili tri ročke iz neoprena.
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Sup deske in kajake vrhunske izdelave, 
kakovosti in dizajna priznanih znamk Aqua 
Marina in T Sup najdete v spletni trgovini:

www.taborsport.si
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Elektrifikacija Lamborghinija

Proti elektrifikaciji se obračajo vse avtomobilske znamke in Lamborghini ni nobena izjema. Pri podjetju so leta 2019 
predstavili svoj prvi produkt, ki ga je stresla elektrika. Za model, ki prikazuje prihodnjo usmeritev znamke in njen 
potencial v sledečih desetletjih, so izbrali prilično poimenovanje Sián, ki v bolonjskem dialektu pomeni strela. Kot je 
nakazal Sián, ki je z 819 konji najmočnejši divji bik v zgodovini, bo tudi v eri elektrifikacije za proizvajalca iz Sant’Agate 
Bolognese ključnega pomena ostala superiorna zmogljivost. Načrt za prihodnost razkriva, da se bodo v letih 2021 in 
2022 Italijani še osredotočali na razvoj motorjev z notranjim zgorevanjem, nato bodo v 2023 lansirali svojega prvega 
serijskega hibrida, do konca leta 2024 pa bo elektrificirana celotna prodajna paleta. Investicija, vredna več kot 1,5 
milijarde evrov, naj bi jim tako omogočila, da do začetka leta 2025 za kar polovico zmanjšajo emisije CO

2
 svojih vozil.

20 let Zepterja v Monaku

Mednarodna korporacija Zepter Group s sedežem v kneževini Monako letos praznuje 20. obletnico stalnega 
sponzoriranja veličastne dirke Formule 1 v Monaku, ki je za ta šport toliko vredna kot permanentno nastopanje 
Ferrarija v F1. To je najprestižnejša in najbolj gledana dirka vseh dirk. Vsakdo si želi biti sponzor na tej najelitnejši 
dirki v prestolnici luksuza in glamurja. In zato je logično, da je predsednik Philip Zepter, zaljubljenec v najnovejše 
tehnologije in hitrost, izbral ravno dirko v kneževini za svojo dirko, na kateri obeležuje svojo mogočno znamko Zepter. 
Tudi mi Slovenci smo lahko ponosni na naš slovenski Zepter, saj je soustanoviteljica skupine Zepter pol Slovenka, 
gospa Madlena, ki jo globoko vežejo spomini na Slovenj Gradec. In ravno gospa Madlena je avtorica naziva korporacije 
Zepter, ki v mednarodnih jezikih pomeni kraljevsko žezlo. Naprej Zepter, še z večjo hitrostjo in še z večjim zanosom!

Audi e-tron GT in Goodyear

Audi je že leta 2019 za prvo opremo svojih športnih terencev e-tron izbral Goodyearove pnevmatike, sodelovanje med 
podjetjema pa bo s prihodom novega električnega gran turisma doseglo še en mejnik. Goodyearova vrhunska letna 
pnevmatika Eagle F1 Asymmetric 5 je bila namreč izbrana za prvo opremo obeh različic tega privlačnega električnega 
avtomobila, saj bosta z njo opremljena tako model e-tron GT quattro kot športni model RS e-tron GT. Pnevmatika Eagle 
F1 Asymmetric 5, zahvaljujoč uporabi Goodyearovih inovativnih tehnologij, združuje luksuzno udobje z vrhunskim 
zaviranjem v dežju in vodljivostjo na suhi podlagi, ob tem pa ne povečuje ravni hrupnosti vožnje. Rezultat izboljšane 
zmogljivosti pnevmatike so izjemna natančnost vozila pri vstopu v ovinek, višja raven oprijema ter učinkovito in 
gladko pospeševanje. Povečana je tudi odzivnost pri krmiljenju, kar vozniku zagotavlja boljši nadzor in užitek v vožnji.
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VOZNIKOVI MODNI DODATKI

Poletna kolekcija Dedoles

Blagovna znamka Dedoles je poznana po svojih barvitih 
oblačilih in prikupnih dodatkih z najrazličnejšimi 
zabavnimi motivi, ki nositelja razveselijo tudi na najbolj 
turoben dan. Hkrati se podjetje zaveda svoje družbene 
odgovornosti in stori vse, da zmanjša svoje vplive na 
okolje, zato so oblikovalci Dedolesa pripravili otroške, 
ženske in moške kopalke iz recikliranih plastenk. Tako 
letošnja poletna kolekcija ni zgolj polna živih barv in 
simpatičnih vzorcev, temveč je tudi prijazna do narave. 
Moški bodo lahko izbirali med šaljivimi potiski flaminga, 
kokosa, limone, avokada, piva, glasbenih not, valov, 
jadrnic in tropskih listov, ki bodo lahko krasili njihove 
kopalke, brisačo za plažo, klobuk, sandale ali japanke.

Ura Jacob & Co. x Bugatti Chiron Tourbillon

Bugatti se je leta 2018 podal na novo pot s partnerjem Jacob & Co., priznanim ameriškim draguljarjem, katerega produkti 
slovijo po tehnološki in estetski dovršenosti. Eden od ključnih sadov sodelovanja je luč sveta ugledal marca 2020, znamki 
pa sta sedaj naredili nov poklon Chironu s štirimi novimi ekskluzivnimi zapestnimi urami, ki preprosto vzamejo dih. Izdelki, 
ki združujejo najboljše iz sveta avtomobilizma in urarstva, razvajajo z novimi materiali in možnostmi personalizacije, zato 
so kakopak omejene narave. Pri najbolj ekskluzivnemu primerku je ohišje iz 18-karatnega belega zlata posuto s 391 
črnimi in belimi diamanti, s katerimi sta dekorirana tudi krona in zaponka.

Dišava Bentley Momentum Unbreakable

Bentley je novo parfumsko vodo Unbreakable predstavil 
kot pot v izjemno za današnje iskalce vsega lepega. 
Sofisticirana dišava je ustvarjena s pomočjo najboljših 
sestavin in tradicij klasičnega parfumerstva, s čimer 
sledi visokim standardom vozil Bentley. Gre za sodobno 
interpretacijo linije Momentum, ki v ospredje postavlja 
lesne note sandalovine, katere spremljajo cvetovi vijolice 
in sivke ter značilen podpis Bentleyjevih dišav, esenca 
jantarja, ki se tokrat druži z aromatičnim pačulijem. 
Dišava je zajeta v elegantni steklenički, ki se zgleduje po 
arhitekturi moderne metropole. Pravokoten dizajn krasi 
prevleka kamna, ki s svojimi specifikami barv, vzorcev in 
teksture zagotavlja, da je čisto vsaka steklenička unikatna. 

HyperLight. HyperLife.
Tesla HyperLight 
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POVRATEK 
K SVOJIM
KORENINAM

NOVOSTI Rolls-Royce Boat Tail

Letošnje leto za hišo visoke avtomobilske mode Rolls-Royce predstavlja ključen mejnik, 

saj so se odločili za povratek k svojim koreninam. Od sedaj dalje bodo namreč klientom z 

dovolj zelenci nudili neponovljivo priložnost, da naročijo izdelek, ki je prav tako edinstven 

kot oni, in nato sodelujejo pri vseh fazah njegove kreacije. Prvi primer tovrstne realizacije 

avtomobilskih sanj je unikatnež z imenom Boat Tail. boat tail je s ceno 28 milijonov evrov najdražji novi avto na svetu.
Avto+šport  25  



Predstavljajte si, da imate 
možnost zasnovati 
avtomobil povsem po 
svojih željah in za svoje 

potrebe. Osebno, po meri narejeno 
vozilo, kateremu na svetu ni 
primere, bi tako utelešalo pravi 
pomen luksuza. Za nas, navadne 
smrtnike, nepredstavljivo, toda na 
svetu res obstajajo posamezniki 
s tako debelimi denarnicami, 
da lahko igrajo vlogo mecena 
avtomobilske umetnosti in si 
naročijo popolnoma unikatno 
mojstrovino.
Takšen premožni par je pristopil 
k Rolls-Royceu s svojo idejo in 
oblikovalci so jo po štirih letih 
trdega dela, za katerega so izstavili 
račun v višini 23 milijonov evrov, 

tudi uresničili. Glede na to, da gre 
za zbiratelja edinstvenih historičnih 
vozil, jima teh nekaj milijončkov 
najbrž ni bilo težko nakazati, a v 
zameno sta zahtevala perfekcijo.
Ta po njunem mnenju pomeni 
eleganten, skoraj 5,8 metrov dolg 
dvosedežni kabriolet z navtičnimi 
referencami. Ker gre za Rolls-Roycea 
kot še nikoli poprej, čisto vsak delček 
po meri narejenega vozila izžareva 
vrhunsko kakovost ročne izdelave in 
pedantno pozornost do podrobnosti. 
Ključna posebnost vozila je zadek, ki 
prezentira moderno interpretacijo 
lesenih palub iz sveta navtike. Glede 
na želje patronov so pri Rolls-Royceu 
ustvarili ambiciozen koncept, še 
nikoli prej viden v avtomobilski 
industriji. Ob pritisku na gumb 

se namreč element, odet v sivo-
črn furnir, odpre v stilu metuljevih 
kril in s tem razkrije misterij, ki ga 
skriva v sebi. Gre za zakladnico, ki 
vsebuje vse sestavine za unikatno 
izkušnjo obedovanja na svežem 
zraku: dvojni hladilnik, ki klientove 
najljubše letnike šampanjca ohladi 
na perfektnih šest stopinj Celzija, 
štiri lične kozarce ter krožnike in 
pribor z vgraviranim imenom Boat 
Tail. Na vsaki strani inovativne 
pogruntavščine se preprosto odpre 
koktajl mizica, pod katero se hranita 
dva minimalistična sedeža, kot tudi 
senčnik, ki zaključuje ta zanimiv 
komplet za kosilo al fresco.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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NOVA

NOVOSTI Mercedes-Benz Concept EQT Mercedesov oddelek Vans razširja svoj prodajni portfelj z novim razredom T, ki prikazuje, 
kako sta lahko prostornost in uporabnost kombinirani z modno ozaveščenim udobjem 
v segmentu manjših kombijev. Nanj Nemci polagajo veliko upov, saj so prepričani, da bo 

prihajajoči multitalent k znamki trikrake zvezde privabil številne nove skupine kupcev.

28  Avto+šport

Mercedesa
ZVEZDA
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EQT je takoj prepoznaven kot pripadnik družine EQ.

Glavni dizajnerski 
element je 

velika, razkošna, 
zaprta maska 
s 3D detajlom 

mnogoterih zvezd, 
ki nas je navdušil 

že pri prestižni 
limuzini EQS.

delovni prostor primerjamo s preostalimi modeli EQ, 
je sicer razlika opazna, a ne smemo pozabiti, da je EQT 
vseeno gospodarsko vozilo.
Pri proizvajalcu so bili skopi z informacijami o pogonski 
paleti, a več bo znano s približevanjem lansiranju serijske 
inačice razreda T, ki je načrtovano za prihodnje leto. Takrat 
bo skupaj z repozicioniranim modelom Citan dopolnila 
ponudbo Mercedes-Benz Vans in tekmece prestrašila s 
svojo premijsko alternativo.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

V 
Stuttgartu so se novih 
trendov in razvoja svoje 
električne podznamke lotili 
zelo resno, saj smo spoznali 

že kar nekaj modelov z oznako EQ. Po 
križancih EQC in EQA, kombiju EQV 
ter nedavno še prestižni limuzini EQS, 
smo sedaj ugledali čisto nov razred 
EQT, zaenkrat sicer še v konceptnih 
oblačilcih.
Prvi Mercedesov tekmovalec v 
segmentu premijskih manjših 
kombijev bo ciljal na družine in 
ljubitelje športnih aktivnosti. Kot 
rečeno, bo tem na voljo električno 
vozilo kot tudi klasične izvedenke z 
motorjem z notranjim zgorevanjem, ki 
bodo združene pod imenom razred T. 
Njegove glavne prodajne točke bodo 
bogata, vsestranska in funkcionalna 
prostornost za do sedem potnikov ter 

velikodušen prtljažni prostor, kakopak 
pa so vključili tudi svoj značilen pristop 
do oblikovanja, udobja, povezljivosti 
in varnosti. Lahko bi rekli, da so vzeli 
uspešen koncept večjega razreda V 
in ga prevedli v kompakten format, 
s čimer so v segment vnesli pridih 
premijskega razkošja.
Študija EQT je takoj prepoznavna kot 
pripadnica brezemisijske družine EQ. 
Resda gre za klasičen recept kombija, 
ki nikoli ni bil preveč senzualen, a glej 
ga zlomka, da je oblikovalcem uspelo 
klasične mere popestriti z atraktivnimi 
platišči, veliko panoramsko streho in 
zanimivimi svetili. Glavni dizajnerski 
element je velika, razkošna, zaprta 
maska s tridimenzionalnim detajlom 
mnogoterih zvezd, ki nas je navdušil 
že pri limuzini EQS. Privlačne so tudi 
luči na zadku, ki so, kot je trenutno 

v modi, povezane z iluminirano LED 
pasico.
Konceptno vozilo, ki v dolžino meri 
skoraj 5 metrov, ima na obeh straneh 
vgrajena drsna vrata, ki se odprejo 
dovolj široko, da je omogočen 
enostaven dostop do sedežev v tretji 
vrsti. Glede na potrebe prevažanja 
tovora, se bo teh mogoče brez težav 
znebiti in tako preko navpičnih 
zadnjih vrat v kombi naložiti otroški 
voziček, boks za pse ali golf palice. 
Oboževalce aktivnega preživljanja 
prostega časa bo navdušil element, 
skrit pod tla prtljažnika; tam domuje 
električna rolka iz aluminija, ki se prav 
tako ponaša z vzorcem trikrakih zvezd.
Imena Mercedes je vreden interier z 
belim napa usnjem, multifunkcijskim 
volanom, možgančki sistema MBUX in 
ambientalno osvetlitvijo. Ko voznikov 
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Prvi Mercedesov 
tekmovalec v segmentu 

premijskih manjših 
kombijev bo ciljal na 

družine in ljubitelje 
športnih aktivnosti.
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Soočila sta se dva superlativa s francoskim poreklom – hyperavto Bugatti Chiron Sport in reaktivec 
Dassault Rafale Marine. Visokooktansko srečanje dveh strojev je bilo gotovo pravi spektakel in bi 
bilo nepravično reči, da je eden boljši od drugega, saj oba utelešata vrhunec inženirskega znanja.

NOVOSTI Bugatti Chiron Sport

GOSPODARJA

pis te
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Voznik in pilot gledata naprej, oba 
maksimalno osredotočena. Čakata na 
startni signal. Slavna francoska trikolora 
pade in trenutek kasneje tla začnejo 

vibrirati. Pozicionirana drug ob drugem pogledata 
v obzorje in začneta pospeševati s polnim plinom. 
Poženeta se po gladkem asfaltu, njuna pošastna 
motorja zagrmita in v le nekaj sekundah mašini s 
skupnim ciljem ultimativne zmogljivosti izgineta 
iz vidnega polja.
Tako se je dogodilo na vojnem pomorskem 
oporišču na severozahodu Francije, ko sta se 
srečala Bugatti Chiron Sport in Dassault Rafale 
Marine. 1.500 avtomobilskih konjev naproti 5.727 
letalskim silam. Dva profesionalca okupirata 
kokpita – Bugattijev uradni voznik Raphanel in 
kapitan fregate Etienne, ki sta se skupaj s svojimi 
ekipami na ta izziv pripravljala mesece. Sprva bolje 
kaže avtomobilski mojstrovini, ki iz mirovanja do 
100 km/h prileti v 2,4 sekunde, le 3,7 sekunde 
kasneje pa števec že kaže številko 200. Tam se ne 
ustavi, a nadaljuje do vrtoglave hitrosti 400 km/h, 
ko pa začne vzletati ponos letalstva francoske 
mornarice. Zagotovo fantastično doživetje 
za oba udeleženca podviga, v katerem sta se 
soočila superavtomobil in vojaški jet ter pričarala 
podobno sceno kot filmska zvezda Tom Cruise, ko 
je v ikoničnem celovečercu Top Gun prvo Kawasaki 
Ninjo pognal po ameriški letalski bazi, medtem ko 
je ob njem vzletelo lovsko letalo. Oba tehnološko 
napredna produkta iz dežele vina, umetnosti in 
zaljubljencev, spadata v sam vrh svojega področja, 
tako v smislu pospeševanja, navora kot zavorne 
moči, zato so ob koncu srečanja Francozi zaključili, 
da sta tokrat dva zmagovalca.
Pri Bugattiju so sicer že leta 2007 svojega Veyrona 
16.4 postavili ob bok reaktivca in da bi tudi tokrat 
vsem nevoščljivcem dokazali, da v Molsheimu 
ustvarjajo ene najboljših avtomobilov na svetu, so v 
napad poslali Chirona Sport v ekskluzivni preobleki 
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Ponos letalstva francoske mornarice – reaktivca Dassault 
Rafale Marine – ki se je soočil s cestno formulo Bugatti 

Chiron Sport, je pilotiral izkušeni kapitan fregate Etienne.
1.500 konjskih moči 

hyperavtomobila se je 
soočilo s 5.727 silami 

reaktivnega letala.
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Légendes du Ciel, za katero bodo od 20 bodočih 
lastnikov zahtevali nič manj kot 2,88 milijona 
bruseljčanov. Posebna izvedenka, ki ohranja 
ekstremne vozne karakteristike »osnovnega« 
modela, se poklanja slavnim dirkačem prejšnjega 
stoletja, ki so bili tudi neustrašni in izurjeni piloti. 
Eden teh je Albert Divo, ki je posodil ime za leta 
2018 razkrito avtomobilsko kreacijo in ki je poleg 
vojnega heroja Roberta Benoista in letalskega 
asa Bartolomea Costantinija letel za francoske 
zračne sile. Nad aviatorstvom je bil fasciniran 
tudi sam ustanovitelj podjetja Ettore Bugatti, ki 
je razvijal motorje za letala, okrog leta 1937 pa je 
zasnoval celoten avion z namenom postavljanja 
novih hitrostnih rekordov; projekt je, žal, zaustavil 
izbruh druge svetovne vojne. Tem legendam 
želijo novodobni voditelji podjetja s Stephanom 
Winkelmannom na čelu izkazati spoštovanje s 
posebno različico, ki se primerno imenuje »Les 
Légendes du Ciel« oziroma »Legende nebes«.
Superavtomobil se ponaša z mnogoterimi 
edinstvenimi poudarki, ki krasijo zunanjost in 
kabino. Unikaten dizajn se začne z drzno mat sivo 
zasnovo, ki je moderna interpretacija srebrnih 
ptic iz 20. let. Z njo je v kontrastu bela pasica, ki 
se razteza vse od slovite maske v obliki kokpita do 
prilagodljivega spojlerja. V istem odtenku so izpisali 
tudi napis na pokrovu motorja W16 iz ogljikovih 
vlaken. Ekskluziven poudarek predstavlja poseben 
logotip, umeščen nad sprednjima blatnikoma, kot 
tudi barve francoske zastave, ki krasijo stranske 
pragove iz golega karbona. Seveda so vgradili 
nadgradnjo Sky View, dva steklena strešna panela, 
da bodo lastniki zvečer lahko občudovali z 
zvezdami posuto nebo in razmišljali o nekdanjih 
letalskih junakih.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

1.600 NM NAVORA, 
PRAKTIČNO TAKOJ, KO 
POHODIŠ STOPALKO 
ZA PLIN, IN LINEARNO 
POSPEŠEVANJE VSE DO 
420 KM/H, SO ŠTEVILKE, 
KI TE TEŽKO PUSTIJO 
RAVNODUŠNEGA.
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NOVOSTI Da med najbogatejšimi Zemljani obstaja veliko povpraševanja po zmogljivih roadsterjih 
z unikatnim stilom in s še bolj ekskluzivno omejeno proizvodnjo, sta dokazala že 

spektakularna brezstrešnika Ferrari Monza in McLaren Elva. Sledi jima Aston Martin, 
ki bo za petične zbiratelje ustvaril 88 primerkov dvanajstvaljne kreacije. Ta bo lahko 

odeta tudi v barve historičnega dirkalnika DBR1, ki se je pred 62 leti z dvojno zmago 
zapisal v anale veličastnega vzdržljivostnega tekmovanja 24 ur Le Mansa.

Aston Martin V12 Speedster

za
petične
zbiratelje



Elitnega dvosedežnika so naumile glavce divizije 
Q by Aston Martin, ki je sinonim za edinstveno 
avtomobilsko oblikovanje. Zasnovale so ga kot 
živeči konceptni avtomobil, ki razkazuje bogato 

znanje britanske znamke. Osnovo modela predstavlja 
aluminijasta arhitektura, ki si sposoja elemente 
uveljavljenih sorodnikov, kot sta DBS Superleggera in 
Vantage, preko katere so poveznili edinstveno telesce, 
skoraj v celoti zgrajeno iz karbona.
Za inspiracijo so oblikovalci pregledali svoje pretekle 
uspehe, predvsem so se naslonili na znamenite 
historične dirkače. Poskrbeli so, da kot svoja ključna 

Samosvoja različica V12 Speedsterja je tako pobarvana 
v značilen odtenek zelene, ki se druži z okroglimi belimi 
elementi. Krasen kontrast predstavljajo mnogokateri 
poudarki karbona, ki so svojo pot našli tudi v notranjost 
vozila, kjer so parirani z zelenim usnjem in brušenim 
aluminijem. Poseben poklon dirkaškemu velikanu iz 
50. let predstavljata čeladi za voznika in sopotnika, ki 
na izredno estetski način utelešata dirkaško dediščino 
proizvajalca iz Gaydona.
Tako unikatno vozilo si kakopak zasluži dvanajstvaljni 
motor, ki še potencira emotivno izkušnjo V12 Speedsterja. 
5,2-litrska turbopolnjena enota razvija sijajnih 690 

konkurenta italijanskih in britanskih korenin, tudi V12 
Speedster osvaja na prvi pogled s purističnimi linijami, z 
izklesanimi površinami in z izvirnimi elementi. Izostanek 
strehe in vetrobranskega stekla skupaj s širokimi rameni, 
z zajetno odprtino na pokrovu motorja in s pasico, ki 
ločuje potnika, tvori čudovito kombinacijo.
Ta je še posebej atraktivna pri specifikaciji, ki se zgleduje 
po svetu motošporta. Navdihnil jo je slavni dirkalnik 
DBR1, za volanom katerega sta leta 1959 sedela Roy 
Salvadori in Carroll Shelby, ki sta na 24 urah Le Mansa 
karirasto zastavo prevozila pred sestrskim avtomobilom, 
ki sta ga pilotirala Maurice Trintignant in Paul Frére. 

ponijev in 753 Nm navora, ki se na cesto prenašajo preko 
8-stopenjskega avtomatika. Naskok do stotice je mogoč 
v 3,4 sekunde, zabavno pospeševanje pa se konča, 
ko števci dosežejo cifro 319. Da bi podkrepili karakter 
mogočnega dvanajstvaljnika, so inženirji ustvarili izpušni 
sistem iz nerjavečega jekla, ki obljublja erotično igro 
not. A kaj, ko bo ta vznemirjala le 88 srečnežev, saj bodo 
proizvedli prav toliko primerkov. Ekskluziva ne bo poceni, 
za najbolj posebnega Astona današnjih dni bo namreč 
treba odšteti vsaj 830 tisoč zelencev.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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za najbolj posebnega Astona današnjih dni bo 
treba odšteti vsaj 830 tisoč zelencev.
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Bentayga od vstopa na trg leta 2016 opredeljuje segment ultimativnih športnih terencev, kjer tekmuje 
z malce mlajšimi predstavniki drugih prestižnih znamk, kot so Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini 
Urus in Aston Martin DBX. Da bo kljub letom ostala relevantna, so pri Bentleyju pripravili povsem 
novo različico S, ki se pridružuje obstoječi družini – priključnemu hibridu, inačici V8 in dvanajstvaljni 
verziji Speed, ki nosi krono najhitrejšega serijskega SUV-ja, saj vleče vse do 306 km/h.
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NOVOSTI Bentley Bentayga S

ŠPORTEN
TRETMA



Notranjost z rdeče-črno 
barvno kombinacijo 
odraža športno estetiko.

Z 
novinko S torej Britanci 
ciljajo na tiste, ki imajo 
veliko pod palcem in 
želijo s svojim SUV-jem 

frajerju v športnem avtomobilu 
nakazati, kako se zadevi streže, a 
ob tem vseeno ne potrebujejo 626 
konjev, kolikor jih generira brutalni 
šestlitrski V12.
V angleškem Crewu so za osnovo 
vzeli Bentaygo V8, ki balansira 
zmogljivost z uporabnostjo. 
To pomeni, da ostaja znamkin 
preizkušeni 4,0-litrski turbopolnjeni 
bencinski osmak, ki na cesto 
prenaša 542 konjskih moči in 770 
Nm navora. Pogonska enota ni bila 
prav nič navita, zato veliki SUV do 

100 km/h še vedno potrebuje 4,5 
sekunde. So pa zato inženirji veliko 
dela vložili v kalibracijo vzmetenja za 
večjo dinamičnost in agilnost, prav 
tako so implementirali inovativni 
sistem Dynamic Ride, ki s pomočjo 
48-voltne tehnologije nevtralizira 
sile pri zavijanju za pravo mero 
stabilnosti, udobja in vodljivosti.
Sprememba v karakterju vozila bo 
očitna zaradi modifikacije vizualne 
prezence, ki prinaša dramatične črne 
detajle, kot so strešni nosilci, ohišja 
ogledal, pragovi in odbijača. V črnino 
so odeta tudi svetila in strešni spojler, 
ki je v želji večje aerodinamičnosti 
pridobil na velikosti. Stilski tretma je 
zaslužen še za unikatna 22-palčna 

platišča in nov izpušni sistem, ki 
obljublja impozantno zvokovno 
sled. Seveda niso pozabili na značke 
»S«, ki so jih pozicionirali na prednja 
vrata in armaturno ploščo.
Predelava sloga se tako nanaša 
tudi na notranjost, v kateri 
kraljuje alkantara, ki poskrbi za 
zmogljivostno orientiran, a hkrati 
izredno luksuzen ambient. Tudi 
Bentaygo S bo mogoče izbrati v 
4-, 5- ali 7-sedežni konfiguraciji, pri 
čemer so sedala zaključena v novem 
modernem dizajnu, ki z rdeče-črno 
barvno kombinacijo odraža športno 
estetiko.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Hennessey je pošast z imenom Venom F5 naredil z enim samim ciljem v mislih: ustvariti 
najhitrejši cestno-legalni avtomobil na planetu. Da bi to uresničili, so Američani 

razvili popolnoma novo pogonsko enoto, dizajn, šasijo in karbonsko telesce, pri 
čemer so se osredotočili na perfekcijo aerodinamičnih lastnosti.

NOVOSTI Hennessey Venom F5

MISIJA:  HITROST 
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Pisalo se je leto 2017, ko so pri tunerju 
Hennessey iz zvezne države Teksas 
predstavili naslednika Venoma GT, 
konceptno vozilo F5, ki so ga poimenovali 

po najbolj uničujoči hitrosti tornada na lestvici Fujita, 
premiero pa pospremili z obljubo, da gre za najbolj 
hiter avtomobil z dovolilnico za vožnjo po običajnih 
cestah, ki magično hitrost 300 km/h doseže v manj 
kot 10 sekundah.
Glede na to pogumno izjavo, ki je napovedala 
revolucijo v segmentu superavtomobilov, je 
povsem logično, da so si jenkiji vzeli kar nekaj 
časa za dokončni razvoj vozila, ki je vrgel rokavico 
Bugattiju, ki je s prototipom podrl bariero 300 milj 
na uro oziroma po naše 483 km/h. Avgusta 2018 
je rumena zver naposled razkrila svoje skrivnosti, 
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splitterja, zajetnega difuzorja in malce bolj 
subtilnega spojlerja, ki prinaša izredno 
nizek koeficient upora 0,39, dobimo 
finalni dokaz, da so pri Hennesseyu v treh 
desetletjih obstoja povsem naštudirali, 
kako se zadevi streže.
Po štirih letih vlaganja ur in ljubezni 
v svojega strupenega Venoma F5 so 
končno pripravili produkt, ki je pripravljen 
na testiranja v realnem svetu. Tarča se 
ob tem seveda ni spremenila – njihova 
stvaritev mora postati najhitrejši cestno-
legalni avtomobil, ki so ga človeške oči 
kdajkoli uzrle. Na vzletno-pristajalni stezi 
v nekdanji bazi ameriških letalskih sil v 

saj so na splet pricurljale finalne specifikacije 
vozila z izjemnim potencialom za podiranje 
svetovnih hitrostnih rekordov. Izvedeli smo, 
da bo Venoma F5 poganjal v hiši sestavljen 
7,6-litrski turbopolnjeni osmak, ki bo s pomočjo 
7-stopenjskega menjalnika moč porival na zadnji 
kolesni par. V skladu s Hennessyjevim sledenjem 
zastavljenim ciljem silovite moči in nore hitrosti, 
so napovedali, da utripajoče srce generira več 
kot 1.600 konjskih moči in 1.760 Nm navora. 
Za primerjavo naj povemo, da se Bugattijev 
najnovejši bolid, oklican Chiron Pur Sport, 
poslužuje priznanega W16, ki iz prostornine osmih 
litrov iztisne 1.500 konjev in 1.600 Nm navora. Se 
sliši dobro, kajne? No, pri ameriškem butičnem 
proizvajalcu so se kasneje odločili, da tudi to ni 
dovolj in so svoje inženirje poslali nazaj za risalno 
tablo. Ti so skultivirali novo 6,6-litrsko pogonsko 
enoto z dvema turbopolnilnikoma, ki so ji zaradi 
krvoločnosti nadali vzdevek »fury«. Gre za najbolj 
zmogljiv motor, kdajkoli vgrajen v vozilo, ki lahko 
šviga tudi po cestah; razvija namreč kar 1.817 
besnih vrancev. Ko to sparimo z manekensko 
postavo, ki na tehtnici pokaže zgolj 1.338 kg, 
dobimo magično razmerje med močjo in težo 
– 1,34 KM/kg. Ko pa dodamo še učinkovit aero 
paket s karbonskim nakitom v obliki prednjega 

hennessey 
obljublja, 

da gre za 
najbolj hiter 

avtomobil z 
dovolilnico 

za vožnjo 
po običajnih 

cestah.

''
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Tudi kokpit strupenega 
Venoma F5 izraža predanost 
ultimativni zmogljivosti, 
siloviti moči in nori hitrosti.

Arkansasu se je Venom F5 pognal vse do 
hitrosti 322 km/h, kljub temu da so moč 
turbopolnjenega osmaka omejili na 900 
KM, kar predstavlja 50 odstotkov končne 
moči. Številke so impresivne, a kaj, ko je 
trenutno najhitrejši serijski avtomobil 
na našem planetu, prav tako ameriški 
SSC Tuatara, lansko leto v Nevadi osvojil 
skoraj nepredstavljivo hitrost 533 km/h. A 
nič ne de, pri Hennesseyu še imajo čas, da 
svoji pogonski enoti dovolijo, da zadiha 
s polnimi pljuči in dokaže, kaj res zmore.
Še pred tem pa so se Teksašani odločili, 
da bodo nadobudnega kralja hitrosti 
prvič predstavili javnosti v finalni iteraciji. 
Venom F5 je tančico odvrgel 22. maja na 
floridskem salonu elegance Amelia Island, 
kjer so oboževalci jeklenih konjičkov 
lahko oči napasli na prvemu izmed 24 
ekskluzivnih primerkov z vrtoglavo ceno 
1,7 milijona evrov, ki pa presenetljivo 
ni nosil prepoznavne rumene obleke, 
ampak zastrašujočo temačno črnino.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC



Minevajo že dolga štiri leta, odkar je stvaritelj električnih avtomobilskih draguljev iz sosednje 
Hrvaške, Rimac, napovedal novo KREACIJo, ki bo še zmogljivejša kot Concept_One, ki je znamko 
postavil na zemljevid. Prosim za aplavz, saj je v serijski inačici pred nami 2-milijonska Nevera, ki 
obljublja novo vrsto hyper avta, ki odklene ekstremne zmogljivosti električnega pogona in novo 
vozno izkušnjo za voznika.prihaja

nevihta
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NOVOSTI Rimac Nevera

MOČ NAVOR baterija dosegKONČNA HITROST POSPEŠEK
0-100 km/h 0-300 km/h wltp

1.914 2.360 120 550412 1,97 9,3KM Nm kwh kmkm/h s s



Hrvaški električni profesor Mate Rimac je 
dostavil to, kar je obljubljal. Naslednik že tako 
brutalnega modela Concept_One je bistveno 
močnejši, hitrejši, drznejši in nasploh bolj 

dovršen produkt, v katerem bo uživalo 150 lastnikov.
Nova generacija surove električne moči je pred nami. In 
ta se ne more niti primerjati s predhodnikom Concept_
One. Rimac je namreč na novinca apliciral vse znanje, ki 
ga je nabiral od leta 2007, ko je začel z raziskovanjem 
alternativnih pogonov v sposojeni garaži. Rezultat je 
elektrificirana beštija, ki osupne še največjega nevernika.
Specifikacijske številke so NORE. Superavtomobil Nevera 
po navedbah izumitelja hitrost 100 km/h prečka tri 
stotinke pod dvema sekundama, do 300 km/h pa se 
požene v 9,3 sekundah. Pospeševanje štirih motorjev s 
skupno močjo 1.914 konjskih moči in 2.360 Nm navora 
se ustavi šele pri številki 412 km/h. Uau!
A kljub dirkalniku podobni zmogljivosti, pri Rimcu 
zagotavljajo, da je avtomobil Grand Tourer v pravem 
pomenu besede. Radodaren doseg 550 kilometrov in 
hitro polnjenje (0-80 % v 22 minutah) temu prikimavata 
kot tudi prostorna kabina, ki je z implementacijo 
prestižnih materialov prešla na novo raven.
Zunanje oblikovanje je v primerjavi z originalnim 
Rimcom radikalno predrugačeno, pri čemer moramo 
priznati, da so se nam bolj kot ekstremizem novinca 
dopadle izčiščene linije predhodnika. A vsake oči imajo 
svojega malarja in ko potegnemo črto, gre še vedno 
za top izdelek, ki nakazuje Matejevo pionirsko vizijo 
za prihodnost mobilnosti, v katero verjamejo mnogi 
veliki avtomobilski igralci, kot so Porsche, Hyundai in 
Kia, ki so pri Hrvatih že oddali naročila za razvoj izredno 
inovativnih električnih komponent.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Prostorna kabina je 
z implementacijo 
prestižnih materialov 
prešla na novo raven.
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BMW M440i xDrive

TESTI

Ne spomnim se, da bi katerikoli avtomobil požel toliko dvomljivih, negativnih komentarjev, kot jih je 
BMW-jeva kupejevska štirica na račun velikih, kontroverznih, predvsem pa drugačnih, od tega kar 
smo poznali do sedaj, ledvičk.
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Avtomobil nedvomno ljudi razdvaja na dve 
skupini. V eni so tisti, katerim se ledvičke zdijo 
grozne in neproporcionalne, drugim so všeč. 
Vsi pa nenazadnje pozabljajo na dejstvo, da 

užitek v vožnji ustvari avtomobil kot celota in ne oblika 
maske oziroma ledvičk. Ko sediš za volanom takšnega 
avtomobila, ledvičk tako ali tako ne vidiš, takrat zgolj 
uživaš v vsem, kar ti takšen avtomobil kot čistokrvni 
kupe nudi. Je pa res, da ljudje kupujemo z očmi in če 
nam nekaj na pogled ni všeč, ni pomembno, kakšna je 
njegova vsebina. Seveda je lepota subjektivna stvar. Ali 
so BMW-jevci zadeli žebljico na glavico ali pihnili mimo, 
bo pokazal čas.
BMW serije 4 nove generacije je izredno puristično 
oblikovan, nišni model, sploh v konfiguraciji M440i, ki 
predstavlja zadnjo postajo pred pravim, zverinskim, 
cestno-športnim strojem M4. Je oblikovno nekoliko bolj 
zadržan kot pravi M, a vseeno dovolj izstopajoč zaradi 
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užitek v vožnji ustvari avtomobil kot celota in ne oblika ledvičk.

svoje dolge športno-kupejevske silhuete. Svoje naredijo 
tudi dodatki M, temna platišča in zatemnjena stekla.
Od limuzinske serije tri je štirica nižja za kar šest 
centimetrov, v dolžino meri konkretnih 4,77 metra, s 
čimer se uvršča med večje športne kupeje, zato bi ga 
lahko označili za »mini« oziroma »baby« serijo 8. Da gre 
za pravi pristni kupe, nakazuje par dolgih vrat s stekli brez 
okvirjev, pristno športen je tudi občutek za volanom. 
Voznik namreč sedi izredno nizko, dobesedno se potopiš 

v sedež, ko lezeš vanj.
Notranjost je beemvejeva klasika, interier je vsem poznan 
iz aktualnih modelov, vrhunski materiali, vse na dosegu 
roke, seveda pa kot se za pravega športnega kupeja 
spodobi, se tu sedi na relativno udobnih, športnih, 
skorajda že pravih, enodelnih dirkaških sedežih, ki v 
blago rjavi barvi lepo poudarijo celotno kabino.
Kombinacija zmogljivega šestvaljnika s 374 konjskimi 
močmi, štirikolesnega pogona, športnega podvozja 

Konfiguracija M440i 
predstavlja zadnjo 
postajo pred cestno-
športnim strojem M4.



motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

šestvaljni, vrstni, turbobencinski
2.998 ccm
275 kW (374 KM)
500 Nm pri 1.900 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
4,5 s (0-100 km/h)
250 km/h

10 l/100 km
155 g/km
4.770 / 1.852 / 1.393 mm
1.740 kg
59 l
440 l
89.578 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 996,12 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

in hitrega osemstopenjskega menjalnika je recept za 
adrenalinsko, vznemirljivo, a hkrati še vedno dokaj varno 
in kontrolirano športno vožnjo.
Iz mesta do stotice potrebuje vsega zgolj 4,5 sekunde, 
praktično pa od dobrih 1.000 vrtljajev na minuto naprej 
vleče silovito in občutek imaš, da navora ne in ne 
zmanjka. Tudi med ovinki se zna dobro peljati, krmilni 
mehanizem je natančen in vozniku daje vse potrebne 
povratne informacije s cestišča.
Kot že rečeno, je zaradi štirikolesnega pogona kupe lažje 
obvladljiv oziroma povsem nezahteven ob ležerni vožnji, 

ob predhodnem izklopu elektronike, ki nadzoruje zdrs in 
stabilnost, pa lahko zadek tudi vznemirljivo, a še vedno 
kontrolirano zapleše.
M440i tako predstavlja vsakdanjo alternativo hard core 
različici M4, ki je kot vsakodnevni avtomobil prenaporen. 
Cenovno je ugodnejši za enega Minija brez opreme, a 
hkrati še vedno požene kri in adrenalin po žilah vsakomur, 
ki se zapelje z njim.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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MINI Cooper SE Countryman ALL4

TESTI

Mini že dolgo ni samo 
majhen, okreten, 
trivratni cestni 
gokart, čeprav 
si ga večina tako 
predstavlja, ko sliši to 
znamenito britansko 
ime. Z leti je znamka 
Mini sledila trendom 
in modernizaciji, zato 
imajo v svoj vrsti 
tudi predstavnika 
najpopularnejšega 
razreda, SUV, ki je 
hkrati na voljo tudi 
v modernizirani, 
priključno-hibridni 
izvedenki.

PRILAGAJANJE
TRENDOM



motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

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

7 l/100 km
45 g/km
4.297 / 1.822 / 1.559 mm
1.790 kg  
36 l
405 l
59.120 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 660,73 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

Countryman je že nekaj časa Minijev 
pomemben igralec in tudi priključno-
hibridni pogonski sklop ni zanj nič novega. 
Da bi bil karseda v koraku s časom, so mu 

namenili nekaj malega sprememb in osvežitve. 
Oblikovnih sprememb je bolj malo, Countryman 
ostaja klasičen Mini velikan z zaobljenimi potezami. 
Izurjeno oko bo opazilo preoblikovane odbijače in 
novo, večjo masko motorja, na zadku pa v oči najbolj 
pade grafika žarometov, ki sveti v obliki britanske 
zastave in je nedvomno eden bolj prepoznavnih in 
izstopajočih detajlov novodobnih modelov znamke.
Ker gre za priključno-hibridno izvedenko, boste na 
karoseriji opazili kup detajlov, ki na to namigujejo. Za 
začetek označba S ni v klasični rdeči barvi, temveč 
v rumeni, prav tako na zadku in boku najdemo še 
dodatno oznako E v rumenem krogu, ki nakazuje, da 
se pod pločevino skriva elektrifikacija. Za atraktiven 
izgled poskrbijo tudi številni zunanji detajli, kot so 
črna streha, ogledala, pragovi, robovi blatnikov in 
tudi vratne kljuke. V črnino je odeto tudi satovje 
maske, za piko na i pa sta s črno obrobljena prednja 
žarometa. Ne moremo seveda brez dveh črnih črt, ki 
sta naslikani na pokrovu motorja in sta tudi na nek 
način eden izmed starejših prepoznavnih znakov 
Minija.
S prenovo so malo prevetrili tudi notranjost, a ta v 
osnovi ostaja zvesta svojim koreninam. To pomeni, 
da so še vedno prisotna letalska fizična stikala in 
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velik sredinski krog z integriranim zaslonom na 
dotik in z interaktivno osvetlitvijo, ki se spreminja 
glede na izbrano funkcijo in predstavlja nekakšen 
virtualni obratomer. Analogne merilnike je 
zamenjal samostoječi digitalni ekran, ki smo ga 
prvič spoznali pri popolnoma električnem Miniju 
SE. Med stikali najbolj izstopa gumb za zagon 
motorja, ki je tako kot zunanji detajli, obarvan v 
prepoznavno, električno rumeno barvo.
Pod pokrovom motorja se skriva bencinski motor, 
ki poganja sprednji kolesi, elektromotor, nameščen 
pod prtljažnikom, pa poganja zadnji kolesni par. 
Pogonski sklop je tako rekoč v celoti povzet iz 
priključno-hibridnega BMW-ja 225xe, s katerim si 
Countryman tudi deli platformo, so pa inženirji s 
prenovo vseeno malce prevetrili številke. Bencinski 
trivaljnik po novem razpolaga z nekaj malega 
manj kilovati kot prej, 92 jih premore, so pa zato 
navili moč elektromotorja na okroglih 70 kilovatov. 
Skupaj tako tvorita 225 konjskih moči, ki delno 
elektricifiranega podeželaka poženejo do stotice v 
6,8 sekundah.
V realnosti bo takšen Mini s polno baterijo lahko 
prevozil približno 40 popolnoma električnih 
kilometrov. Najvišja hitrost, s katero se lahko 
vozimo na čisto elektriko, pa znaša avtocestnih 130 
km/h.
Že nemalokrat smo zapisali, da je priključni hibrid 
za nekoga popolna izbira, spet za drugega popoln 
nesmisel in tudi s priključno-hibridnim Minijem ni 
nič drugače, kakor tudi s kompromisi, ki pridejo 
poleg. Tako ima recimo priključno-hibridna 
izvedenka 45 litrov manjši prtljažni prostor in za 
15 litrov manjšo posodo za gorivo, kompromis 
pa zahteva tudi namestitev baterij pod zadnjimi 
sedeži, namreč zaradi njih zadnje klopi ni mogoče 
vzdolžno pomikati. Vsebinsko, oblikovno in 
vozniško ostaja zvest filozofiji Mini, ki pa nikoli ni 
bila in ne bo poceni. Takšen priključno-hibridni 
kompanjon vas bo stal krepko čez 50 tisočakov, 
dotični celo 58.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Da gre za priključno-hibridno 
izvedenko, namiguje cel 

kup detajlov.

Najvišja hitrost, s katero se 
lahko vozimo na čisto elektriko, 
znaša avtocestnih 130 km/h.



Hyundai i30 Wagon 1,0 T-GDI Impression MHEV

TESTI

Hyundai je svojo široko družinsko paleto i30 v lanskem letu prenovil in kupcem ponudil modele z 
osveženim dizajnom, novimi motorji, novimi tehnologijami in blago hibridnim pogonskim sklopom.

BLAGO
HIBRIDNI

ADUT
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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
998 ccm
88 kW (120 KM)
200 Nm pri 2.000 vrt./min.
6-stopenjski ročni
11,2 s (0-100 km/h)
196 km/

6,5 l/100 km
137 g/km
4.585 / 1.795 / 1.465 mm
1.399 kg
53 l
602 l
27.050 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 303,32 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

V 
največji meri izstopa prednja maska s popolnoma 
novim reliefnim vzorcem, ki je bistveno širša 
in s svojim ostrim videzom lepo sovpada s 
prenovljeni vitkimi žarometi z ostrim LED 

podpisom in s športno zarisanim odbijačem.
Osvežitev je v kabino prinesla delno digitalizirane merilnike 
s 7-palčnim ekranom, osrednji ekran pa po novem v 
diagonalo meri 10,25 palca in se ponaša z izboljšanimi 
funkcijami povezljivosti. Na voljo je tudi brezžično polnjenje 
za mobilnike.

S prenovo so nadgradili še nabor asistenčnih sistemov 
Smart Sense. Ta po novem vključuje sistem za samodejno 
ohranjanje voznega pasu, sistem za preprečevanje naleta 
zadaj, opozorilnik za speljevanje vozila spredaj in sistem za 
vozila v mrtvem kotu s funkcijo preprečevanja naleta.
Družine bodo cenile predvsem 602-litrski prtljažnik, ki se ob 
podrtju zadnje klopi, ki je deljiva v razmerju 60:40, poveča 
na 1,6 kubičnega metra oziroma 1.650 litrov, s čimer je i30 
Wagon eden izmed prostornejših v svojem razredu.
S prenovo so nadgradili tudi motorje. Trije v ponudbi 
so sedaj na voljo z blago hibridno tehnologijo. Mi smo 
preizkusili litrski turbobencinski trivaljnik, ki se je izkazal 
za dovolj zmogljivega in hkrati varčnega. Gre za 48-voltni 
blagi hibridni sistem z zaganjalnikom-generatorjem in s 
pretvornikom električnega toka. Energija ob zaviranju tako 
polni manjšo litij-ionsko baterijo, ki jo potem porablja za 
zagon motorja in pri pospeševanju. Temu je prilagojen tudi 
sistem start/stop, pri čemer avtomobil predčasno izklopi 
motor, še preden se popolnoma zaustavi.
Hyundai je tako s prenovo dodobra nadgradil svoj že tako 
uspešno prodajni paket in z dodatno mero elegance, 
velikim naborom opreme, naprednimi tehnologijami in 
izredno konkurenčno ceno, ostaja ena izmed boljših in 
dostopnejših izbir za družine.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Najprej sta bila dva, oba francoza, Berlingo in Rifter. Kasneje se jima je pod okriljem PSA pridružil 
še Oplov Combo Life, s katerim so tvorili francosko-nemški trojček, sedaj pa so dobili še četrtega 

brata z japonskimi koreninami.
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Toyota Proace City Verso 1.5 D-4D Family

TESTI Toyota, znamka, ki slovi predvsem po svojem 
naprednem hibridnem pogonskem sklopu in po 
tem, da je njihov glavni direktor izjavil, da ne bodo 
več izdelovali dolgočasnih avtomobilov, se je 

odločila v svoj portfelj dodati družinsko, lahko gospodarsko 
vozilo. A ker bi bil razvoj tega vseeno kar velik zalogaj, so 
poiskali bližnjico in se pridružili koncernu PSA, kar za Japonce 
ni bilo prvič. Pod njihovim okriljem so namreč razvili že 
malčka Aygo in tudi večjega gospodarca Proace Verso, pri 
katerih je vseeno bilo občutiti pristni japonski pridih, pri 
Proace City Versu pa je očitno, da so glavno besedo imeli v 
koncernu PSA.
Vseeno je Toyota uspela vsaj prednji del nekoliko začiniti po 
svoje s svojo prepoznavno masko, sicer pa je oblika karoserije 
iz drugih zornih kotov povsem identična prej omenjenim 
bratom, z izjemo japonskega logotipa. Enako velja tudi za 
interier, ki je praktično copy paste tistemu v Berlingu (Combo 
Life ima recimo Oplov volan), zamenjali so zgolj logotip na 
volanu in na animaciji ekrana.
Vstop v avtomobil je zaradi višjega položaja sedenja 
enostaven, ob velikih steklenih površinah pa je zelo 
dobra tudi preglednost. Njegov največji adut sta seveda 
prostornost in prilagodljivost.
Prtljažni prostor je zaradi prave pravokotne oblike izjemno 
globok in širok in nudi kar 597 litrov zelo uporabnega 
prostora, kjer je na voljo tudi premična polica z nosilnostjo 
do 25 kilogramov, ki se jo lahko nastavi v dveh višinah. 

Ker bi bil razvoj vozila kar velik 
zalogaj, so poiskali bližnjico in 
se pridružili koncernu PSA.

POD OKRILJEM
KONCERNA PSA



motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.499 ccm
96 kW (130 KM)
300 Nm pri 1.750 vrt./min.
6-stopenjski ročni
11,5 s (0-100 km/h)
186 km/h

6,8 l/100 km
119 g/km
4.403 / 1.848 / 1.800 mm
1.676 kg
53 l
775 l
23.310 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 263,57 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

Za lažji vstop in izstop so tu na 
obeh straneh drsna vrata, ki 

pridejo še kako prav.

Do prtljažnega prostora se lahko dostopa tudi preko 
dvižnega stekla na velikanskih prtljažnih vratih. Testna 
različica je imela zadnjo vrsto s prtljažnim prostorom 
ločeno s pregradno steno in trpežno mrežo, za kar je 
treba doplačati 150 evrov.
Ob podrtju zadnje vrste, ki se zloži v popolnoma ravno 
dno, dobimo zares ogromen prostor za prevoz daljšega 
tovora. V drugi vrsti so trije popolnoma ločeni sedeži, 
vsi vzdolžno pomični in opremljeni s sidrišči Isofix, kar 
pomeni, da lahko vanje namestite tri otroške sedeže. Za 
lažji vstop in izstop so tu na obeh straneh drsna vrata, ki 
pridejo še kako prav pri kakšnem bolj tesnem parkiranju. 
Zelo praktični so tudi številni predali in odlagališča, ki jih 
je v kabini malo morje.

Da ne gre za pravo Toyoto, priča tudi francoski, 1,5-litrski 
dizelski motor pod pokrovom motorja, ki nalogo, tako 
kot pri ostalih modelih, opravi z odliko, kar pomeni, da 
je dovolj prožen in zmogljiv, pa še varčen je za povrhu. 
6 prestav ima, ki 130 konjskih moči pošiljajo prednjima 
kolesoma. Vožnja je tako tipično francoska, mehka in 
udobna, le sedeži bi lahko bili malce bolj ergonomsko 
zasnovani v smislu opore in udobja sedenja.
Cenovno so vsi štirje na približno isti valovni dolžini, 
govor je o dobrih 20 tisočakih, pod črto pa bi izmed 
omenjenih verjetno izbral ravno Toyoto, če ne drugega, 
zaradi samega ugleda znamke.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Vodilni na področju 
digitalnega odpravljanja šumov*

Samo glasba. Nič drugega.
Procesor QN1 za odpravljanje  
šumov visoke ločljivosti

*Na voljo od 21. aprila 2020. Glede na rezultate raziskave družbe Sony Corporation; meritve opravljene v skladu s smernicami JEITA.  
Za trg slušalk z ovratno zasnovo in brezžičnim odpravljanjem šumov

NOVO  

NA TRGU

Avgust 2020WH-1000XM4

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

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

NAVTIKA Belassi Burrasca Italijanska strast na vodi, parirana z avstrijsko napredno tehniko. To je Belassi, 
proizvajalec vrhunskih osebnih plovil, zaslužen za vodni skuter Burrasca, ki briljantno 

združuje ekskluzivnost in zmogljivost ter s 320 morskimi konjički pospeši utrip.



Si predstavljate, da se po vodi 
premikate s hitrostjo 120 km/h?

Sanje entuziastov nad vodnimi športi so se uresničile 
z debijem Burrasce, novega tipa plovila, ki bo 
zadovoljil potrebe tistih, ki si želijo nekaj več kot 
običajni jet ski. Na račun najsodobnejše tehnologije 

in italijanskega sloga, je model postavil nove standarde ter 
odprl popolnoma nov razred, imenovan Marine Hypercraft, 
ki ga karakterizira neskončni temperament; ravno zato bo za 
krotenje Burrasce potrebno kar nekaj znanja, natančnosti in 
osredotočenosti. Za veliko mero veselja skrbi znotraj podjetja 
razvit tricilindrski turbopolnjeni motor s prostornino 1.602 
ccm, ki na vodno gladino spušča 320 konjskih moči in ob tem 
obljublja pustolovščino, ki razširja obzorja. Si predstavljate, da 
se po vodi premikate s hitrostjo 120 km/h in kot strela z jasnega 
presenetite vse okoli sebe? In da poleg tega pri skrajnih brzinah 
vstopate v zavoje, kjer na vas deluje pospešek, ki za štirikrat 
preseže običajni zemljin gravitacijski pospešek? Zaradi takšnih 
sil postane telo štirikrat težje, vratne mišice štirikrat težje držijo 
glavo in čelado pokonci, prav tako pa je štirikrat težje upravljati 
krmilo. Športni skuter Burrasca tako željnim raziskovanja limita 
postavlja skoraj takšen izziv, s katerim se soočajo najboljši dirkači 
sveta, ki tekmujejo v prvenstvu Formula 1.
Z mogočnim pospeševanjem, s precizno vodljivostjo in z 
ekstremnimi hitrostmi so v skladu ostre linije, katere je navdihnil 
svet motociklov. Nabrito Burrasco, ki že na daleč izgleda polna 
energije, sestavlja več kot dva tisoč komponent, od katerih so 
mnoge iz karbona za doseg maksimalne stabilnosti, minimalne 
teže in drzne zasnove. Premišljena geometrija trupa omogoča 
idealno uravnoteženost, ki je v sinergiji z zmogljivim motorjem.
Glede na to, da gre za ekskluziven produkt visoke kakovosti, ne 
preseneča dejstvo, da bodo Avstrijci kupcem omogočili, da stil 
Burrasce prilagodijo svoji individualni personi in tako poskrbijo, 
da bo res izstopala iz množice vodnih igrač.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Charles Leclerc
Ferrari

Sergio Perez
Red Bull Racing

Daniel Ricciardo
McLaren

7.

8.

9.

Lewis Hamilton
Mercedes

Max Verstappen
Red Bull Racing

Valtteri Bottas
Mercedes

Carlos Sainz
Ferrari

Lando Norris
McLaren

Esteban Ocon
Alpine

4. 

5.

6.

1. 

2.

3.

Rezultati VN Španije:

Dirko za Veliko nagrado Španije je že petič zapored dobil Britanec Lewis Hamilton z Mercedesom. Na 
dirkališču Katalonije, ki ga vsi dirkači poznajo kot lastni žep, je drugo mesto osvojil Max Verstappen 
z Red Bull Hondo, tretji je ciljno črto prečkal še drugi dirkač Mercedesa, Valtteri Bottas.

VN Španije

šport Formula 1

HAMILTON 
TAKTIČNO PRELISIČIL
VERSTAPPNA

V Španiji torej nič novega, vrstni red pri vrhu 
je bil na koncu enak kot na Portugalskem. 
Hamilton je še enkrat več odčital lekcijo Maxu 
Verstappnu, ki je sicer dirko odlično začel. 

Štart iz druge pozicije mu je odlično uspel, v prvi ovinek 
je zapeljal brezkompromisno in se prebil v vodstvo. Na 
drugi strani je Britanec v Mercedesu pametno popustil, 
vse skupaj pa je bilo zelo tesno, a v duhu športa. S 
sijajnim štartom se je na tretje mesto pred Bottasa prebil 
Leclerc, podobno je uspelo tudi Ricciardu v McLarnu, ki 
je iz sedmega prišel na peto mesto. A pravega dirkanja 
je bilo hitro konec, kajti v devetem krogu je za prihod 
varnostnega avta poskrbel Japonec Yuki Tsunoda, ki mu 
je odpovedal dirkalnik.
Po ponovnem štartu je Verstappen ohranil vodstvo, 
Hamilton je vseskozi zaostajal okrog dve sekundi, pred 
prvimi postanki pa se je Nizozemcu začel nevarno 
približevati. Red Bullov dirkač je prvi zapeljal v bokse in 
zdelo se je, da bo Lewisu z njegovim »Hammertimeom« 
v krogu ali dveh uspel preobrat. A tokrat se taktika 
kasnejšega postanka ni obrestovala, še več, Hamilton 
je po postanku zaostajal velikih šest sekund, in to kljub 
temu da je bil Verstappnov postanek precej počasen. 
Vodilna po prvih postankih nista zamenjala mest, je pa 
tretje mesto pridobil nazaj Bottas.
Hamilton kljub zaostanku ni popuščal. Začel je topiti 
Verstappnovo prednost in v nekaj krogih se je približal 

na manj kot sekundo. Ko smo vsi pričakovali spopad 
za zmago, se je dirkač Mercedesa nenadoma odločil za 
drugi postanek v boksih. Presenetljiva poteza, ki se je 
izkazala za briljantno. Tekel je 43. krog, do konca je ostalo 
torej še 23 krogov, prednost Verstappna pa je znašala 
23 sekund. Pri Mercedesu so se torej odločili za tvegano 
taktiko in Lewis jo je izpeljal do potankosti. Začel se je 
lov na Rdečega bika. Hamilton je vozil več kot sekundo 
hitreje od Verstappna. Najprej je v 53. krogu padel Bottas, 
sedem krogov kasneje pa ob koncu ciljne ravnine še 
Nizozemec. 98. zmaga sedemkratnega prvaka je bila 
pred vrati. V zadnjih krogih smo spet videli juriš na točko 
za najhitrejši krog, tokrat jo je osvojil Max Verstappen.
Nove točke je s četrtim mestom osvojil Charles Leclerc. 
Ferrari se očitno prebuja in nakazuje pohod proti tretjemu 
mestu med moštvi, kar je bil cilj rdečih iz Maranella pred 
letošnjo sezono, saj je nove točke s sedmim mestom 
osvojil tudi Carlos Sainz. Vmes je na petem mestu dirko 
končal Sergio Perez, šesti je bil Daniel Ricciardo, ki je prvič 
v letošnji sezoni končal dirko pred moštvenim kolegom 
Landom Norrisom. Ta je osvojil le osmo mesto. Deveto in 
deseto mesto je šlo dvema Francozoma, Estebanu Oconu 
v moštvu Alpine pred Pierrom Gaslyjem v AlphaTauriju.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

Ferrari se očitno prebuja in 
nakazuje pohod proti 3.
mestu med moštvi.
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Max Verstappen (Red Bull) je zmagovalec najprestižnejše dirke Formule 1, ki vsakoletno poteka 
na ulicah Monte Carla. V družbi kneza Alberta II. sta na stopničkah za zmagovalce stala še Carlos 
Sainz (Ferrari) in Lando Norris (McLaren).

VERSTAPPEN
DO PRVE ZMAGE

V MONAKU

VN Monaka

šport Formula 1



Drama se je tokrat odvijala že pred samim 
štartom. Pravo blamažo so si privoščili pri 
Ferrariju, ki očitno niso dovolj temeljito 
pregledali dirkalnika Charlesa Leclerca po 

nesreči na kvalifikacijah. Ta je pred domačim pragom 
osvojil najboljši štartni položaj, a nekaj sekund pred 
koncem kvalifikacij je svojega Ferrarija parkiral v ogradi. 
Pri Ferrariju so očitno menili, da je dirkalnik popravljen, a 
ob vožnji na štartno mesto je Leclerc povedal, da z avtom 
vseeno ni vse tako kot mora biti. Zapeljal je v bokse in 
domača dirka, kjer si je tako želel dobrega rezultata, se je 
zanj končala, še preden se je sploh začela. Pri Ferrariju so 
sicer kasneje povedali, da je šlo za okvaro polosi, ki je ni 
bilo mogoče predvideti.

Podobna nedopustljiva napaka se je kasneje na sami 
dirki pripetila moštvu Mercedesa, ki so zagotovo drugi 
osmoljenci letošnje Velike nagrade Monaka. Ob postanku 
Bottasa, ki je bil potencialno edini konkurent za zmago 
proti Maxu Verstappnu, se je zataknilo pri menjavi prednje 
desne gume. Mehanikom je nikakor ni uspelo sneti in 
sledil je bizaren odstop Finca, ki je lahko le nemočno 
in razočarano opazoval prav neverjeten dogodek. Le za 
odtenek boljše je šlo njegovemu moštvenemu kolegu 
Lewisu Hamiltonu. Za njim je zagotovo eden najslabših 
vikendov v zadnjih letih. Sedmo mesto na kvalifikacijah, 
sedmo mesto na sami dirki. Posledica je izguba vodstva 
v prvenstvu in Britanec je po dirki ekipo opozoril, da si še 
enega takšnega vikenda ne smejo privoščiti.
Na drugi strani je tokrat kot po maslu šlo moštvu Red 
Bulla. Po tem, ko je Leclerc odstopil že pred štartom, je 
imel Verstappen odprto pot do zmage. Na štartu ga je 
resda malce ogrozil Bottas, a ga je Nizozemec agresivno 
zaprl in se odpeljal zmagi naproti. Niso ga zmotili zaostali 
dirkači za krog, niso ga zmotile napake drugih, odpeljal 
je sijajno dirko in prišel do svoje prve zmage v Monaku.
Dobro dirko je odpeljal edini preostali dirkač Ferrarija. Z 
drugim mestom je izenačil svoj dosežek kariere, obenem 
pa pripeljal prve stopničke letos za moštvo rdečih. 
Pohvale si za tretje mesto zasluži tudi Lando Norris. 
Mladi Britanec je tretjič končal na stopničkah, a še bolj 
fascinanten je podatek, da je za krog prehitel Daniela 

Ricciarda v enakem dirkalniku.
Na stopničke pa spet ni uspelo priti Sergiu Perezu. 
Končal je kot četrti. Povprečni rezultati na kvalifikacijah 
imajo za posledico težko delo na dirki za Mehičana 
v drugem Red Bullu. A s katastrofalno predstavo 
Mercedesa je ekipi rdečih bikov uspelo prevzeti 
vodstvo med konstruktorji. Prednost res ni velika, 
vsega točka, a dodaten razlog za razmislek vodilnih 
pri Mercedesu.
Presenetljivo peto mesto je osvojil Sebastian Vettel 
(Aston Martin). S strategijo kasnejšega postanka je 
pridobil dve mesti, prehitel je nemočnega Hamiltona 
in Gaslyja, ki je Britanca skozi celotno dirko spravljal 
v obup, saj nikakor ni mogel mimo njega. Izmed 

Leclerc je nekaj sekund pred 
koncem kvalifikacij svojega 
Ferrarija parkiral v ogradi. 

Po tem, ko je Leclerc odstopil že 
pred štartom, je imel Verstappen 

odprto pot do zmage.

presenetljivo peto mesto je osvojil Sebastian Vettel. 
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omenjene trojice je prav dirkač Mercedesa prvi opravil 
postanek v boksih, misleč, da se bo tako prebil naprej. 
A tokrat taktika ni delovala, še več, prehitela sta ga tako 
Vettel kot Perez, in Hamilton je po radijski zvezi deloval 
jezen kot že dolgo ne. Za sedemkratnim prvakom 
najdemo še Lancea Strolla na osmem mestu, Ocona 
na devetem in Giovinazzija na desetem mestu, ki je Alfi 
Romeo tako pripeljal prvo letošnjo točko.
Letošnja dirka za Veliko nagrado Monaka torej ni 
ponudila pravega dogajanja na stezi. Sledi še ena ulična 
dirka, in sicer v Bakuju, Velika nagrada Azerbajdžana, kjer 
bo moštvo Mercedesa z Lewisom Hamiltonom na čelu 
poskušalo vrniti udarec.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

Sergio Perez
Red Bull Racing

Sebastian Vettel
Aston Martin

Pierre Gasly
AlphaTauri
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Max Verstappen
Red Bull Racing

Carlos Sainz
Ferrari

Lando Norris
McLaren

Lewis Hamilton
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Lance Stroll
Aston Martin

Esteban Ocon
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Rezultati VN Monaka:
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Slovita dirkalna proga po ulicah Monaka je postala dom 
tudi za Formulo E. Res je, da je Formula E že gostovala v 
Monaku, vendar so dirkači vozili po skrajšani progi in s
tem izgubili skoraj ves šarm te legendarne proge.

Monako E-Prix

šport Formula E

monako
je monako! 



88  Avto+šport

Kar nekaj je bilo prerekanja, kako naj bi bila 
proga postavljena za letošnjo sezono. 
Promotor Formule E je zahteval, da bi se spet 
vozilo po skrajšani progi (pri Sainte-Dévote 

gredo takoj na obalo, nato mimo Tabaca in bazena do La 
Rascasse nazaj na startno ciljno ravnino). Tako bi izpustili 
najzanimivejše in najbolj značilne ovinke ter celo tunel 
pod hotelom Fermont, ki mu starejši monaški dirkaški 
staroselci še vedno rečemo Loews. Vendar pa se monaški 
avtomobilski klub ACM ni dal; zahteval je, da se vozi po 
celotni progi, ki jo vozijo tudi v F1. Na veselje in srečo 

vseh ljubiteljev dirkanja je zmagala ACM!
Da se je vztrajanje ACM-a izplačalo, se je pokazalo že 
na treningih. Jasno je bilo, da bosta za dobro uvrstitev 
potrebni dve stvari; dober rezultat na kvalifikacijah in 
dober nadzor nad porabo energije. Za Formulo E je bila 
ta dirka namreč izredno zahtevna, saj je klanec med 
Sainte-Dévote in kazinojem kar strm in z nekaj ravninami, 
ki dirkalnikom poberejo precej elektrike.
»Največ dela v simulatorjih smo namenili prav porabi 
energije,« mi je pred kvalifikacijami povedal Alain McNish, 
šef Audijevega moštva. »To bo zelo zahtevna dirka tako 

Ekskluzivni prenosi na TV3
19.-20. juNIJ, PUEBLA - MEHIKA     10.-11. julij, New York - ZDA

za dirkalnike kot dirkače. Spet bo veliko odvisno od 
števila varnostnih avtomobilov in krogov, ki jih bodo 
morali prevoziti za njim. In jasno, kot vedno v Monaku, 
bo veliko odvisno od rezultata na kvalifikacijah.«
Ampak žal se Audijeva fanta nista najbolje znašla; Luca 
DiGrassi je končal na 17. mestu, René Rast pa na 11. Veliko 
bolje pa se je prav z Audijevim pogonom znašlo moštvo 
Virgin. Robin Frijns je bil v skupinskih kvalifikacijah 
najhitrejši, v super kvalifikacijah najhitrejših šestih pa je 
zasedel drugo mesto. Že po kvalifikacijah se je videlo, 
da bodo prevladovala tri moštva; poleg ekipe Virgin še 
francosko-kitajski, na pol domači DS, ter Jaguar, ki je letos 
v odlični formi.
Veliko slabše pa je šlo Mercedesu in z njim povezanim 
povsem domačim Venturijem. Do Monaka vodilni v 
točkovanju svetovnega prvenstva, Nyck de Vries, je 
v hitrem krogu napravil precej nenavadno napako. 
Po nerodnosti je namreč pritisnil stikalo za izklop 
maksimalne moči. In v tako zgoščenem tekmovanju, kjer 
je bilo med prvim in tretjim le nekaj tisočink razlike, je to 
jasno pomenilo, da bo štartal iz zadnje vrste in vedel je, da 
bo moral vodstvo v točkovanju izpustiti iz rok. Najboljši 
»Mercedes« je bil tako na 10. mestu Vinturijev Norman 
Nato. Resnično dva precej ponesrečena konca tedna za 
Mercedes v Monaku, saj tudi na Formuli 1 niso dosegli 
tistega, kar so si želeli, predvsem pa so bili obakrat zelo, 
zelo daleč od zmage.
Kvalifikacije je osvojil Antonio Felix da Costa iz moštva 
DS, njegov moštveni kolega Jean-Eric Vergne je osvojil 
četrto mesto, vmes pa se je vrinil Jaguarjev Mitch Evans.
Ko so se v popoldanskem soncu Azurne obale dirkači 
zapodili proti prvemu ovinku Sainte-Dévote, se je videlo, 
da bo to ena od najlepših dirk v kratki zgodovini Formule 

E. Ne samo odlična kulisa prestižnega Monaka, tudi 
dirkači so bili sila dobro razpoloženi in našpičeni. Ker gre 
za skoraj pravo dirkališče, sam nisem pričakoval veliko 
varnostnih avtomobilov, za razliko od marsikaterega šefa 
moštva. In res je vse potekalo po najboljših dirkaških 
pravilih in džentelmenstvu izkušenih dirkačev. Sem ter 
tja so se res majčkeno dotaknili, vendar pri Formuli E to 
še zdaleč ni tako usodno kot pri ostalih serijah z odprtimi 
kolesi. V zadnji tretjini je zaradi nesrečno ustavljenega 
Rastovega dirkalnika na stezo res zapeljal električni Mini, 
vendar tam ni ostal dolgo. Pri vodstvu dirke pa so končno 
tudi doumeli, da dirkačem nima smisla odvzeti preveč 
energije za vsak krog, ki ga prevozijo za električnim 
avtomobilom.
Že pred prihodom Minija je bilo v ospredju izredno 
živahno; Antonio Felix da Costa, Robin Frijns in Jaguarjev 
Mitch Evans so se ves čas izmenjevali v vodstvu. Sem ter 
tja pa sta se med prvo trojico uspela vriniti tudi Jean-Éric 
Vergne (DS) ter BMW-jevec Maximilian Günther. Svoje je 
seveda spet odlično odigrala cona za aktiviranje »attack 
mode«, pa tudi dirkači sami so uprizorili nešteto izredno 
zanimivih dvobojev.
V zadnjem krogu, kaj v zadnjem krogu, na ciljni ravnini, 
se je ponovno odvila drama zaradi energije. Po ovinkih 
»portirjev« je še vodil Mitch Evans, ki ga je na izhodu 
iz tunela prehitel Felix, napadel pa ga je tudi Robin. 
Jaguarjevec je napade uspel odbiti vse do ciljne črte, kjer 
ga je »nedolžnež« Frijns uspešno prehitel. Kakšna dirka, 
kakšen zadnji krog! Če bi bil jaz Miran Ališič, bi gotovo 
zavpil »kaaakšnaaa drrrraaaammaaaaa!«. Prav gotovo 
ena najlepših monaških dirk vseh časov in brez dvoma 
najlepša dirka Formule E v zgodovini.
Po slabšem vikendu Mercedesa je moral Nyck de Vries 
vodstvo v svetovnem prvenstvu prepustiti Frijnsu. 
Vendar so razlike izredno majhne in do konca sezone bo 
še zelo vroče!

Tekst: Primož Lemež, Foto: ISC

Po slabšem vikendu Mercedesa 
je moral Nyck de Vries vodstvo 
v prvenstvu prepustiti Frijnsu.
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Elfyn Evans (Toyota) je zmagovalec prvega makadamskega rallyja v sezoni. Klasiko na 
Portugalskem je na drugem mestu končal Španec Dani Sordo (Hyundai), tretje mesto je 

osvojil Sebastien Ogier (Toyota).

Rally Portugalska



Rally so sicer najbolje začeli prav vsi trije 
dirkači Hyundaija. Silovito so se pognali na 
uvodne hitrostne preizkušnje, v vodstvu sta se 
izmenjavala Sordo in Tänak, na tretjem mestu je 

vozil Neuville. A peklenski tempo je v zaključku uvodnega 
dne terjal prvo žrtev. Thierry Neuville je odtrgal zadnje 
desno kolo in rallyja je bilo zanj konec. Ob tem je dvojno 
vodstvo Hyundaija razbil še Elfyn Evans in nad korejskim 
moštvom so se začeli zgrinjati temni oblaki. Ti so postali 
še bolj črni, ko je v soboto podobno usodo kot Neuville 
doživel še vodilni Ott Tänak. V vodstvu se je znašel 
Toyotin dirkač, Valižan Evans in kljub pritiskom Sorda 
zadržal prvo mesto do konca. To je pravi obliž na rane za 
32-letnika, ki je prejšnji rally na Hrvaškem izgubil prav v 
zadnjih metrih.
Tretje mesto je šlo v roke vodilnemu v prvenstvu, 
Sebastienu Ogierju, ki je bil tokrat zelo nerazpoložen. 
Vozil se je na skromnem sedmem mestu, a kot pravi 
šampion je vztrajal do konca in po težavah tekmecev 
osvojil celo stopničke. V skupnem seštevku se mu je sicer 
na vsega dve točki približal moštveni kolega Evans, oba 
pa sta se kar malce odlepila konkurentoma v Hyundaiju. 
Neuville zaostaja že 22 točk, Tänak celo 34.
Resda so za nami šele štirje rallyji in da gre za skrajno 
nepredvidljiv šport, a glede na konstantnost dirkačev 
Toyote se zdi, da se bosta tudi letos za naslov prvaka 
najbolj resno borila prav Ogier in Evans. Seveda ima tudi 
Hyundai svoje načrte. Že kmalu imajo novo priložnost 
za napad na Toyoto. Nova makadamska preizkušnja 
bo potekala na Sardiniji. Tretjo zmago zapored na tem 
sredozemskem biseru bo poskušal doseči Dani Sordo.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC

Tretjo zmago na makadamski 
preizkušnji na Sardiniji bo poskušal 
doseči Dani Sordo, ki je rally na 
Portugalskem končal kot drugi.
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Hud padec je le nekaj krogov pred koncem kvalifikacij razreda moto3 doletel Švicarja Jasona Dupasquierja, 
ki so ga s helikopterjem pripeljali v firenško bolnišnico. V trku sta bila udeležena tudi Ajumu Sasaki in 
Jeremy Alcoba, ki pa sta jo odnesla bolje kot 19-letni dirkaški kolega. Ponoči so ga operirali in je bil v 
oskrbi na intenzivnem oddelku, vendar je kljub trudu zdravniškega osebja bolnišnice v Firencah podlegel 
hudim poškodbam. Dirka za VN Italije se je začela z minuto molka v slovo mlademu dirkaču in zmago v 
Mugellu v razredu motoGP je Quartararo posvetil prav preminulemu Dupasquierju.
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VN Francije in VN Italije

šport MotoGP

CRN VIKEND
ZA MOTO SVET

Francoz Fabio Quartararo si je z rekordom kroga 
zagotovil najboljši startni položaj v razredu 
motoGP pred dirko za VN Italije in najboljše 
mesto suvereno zadržal tudi na nedeljski dirki. Iz 

prve vrste sta se v dirko pognala še domačin Francesco 
Bagnaia in Francoz Johann Zarco. Bagnaia je na nedeljski 
preizkušnji po padcu ostal brez končne uvrstitve, Zarcoju 
na dirki prav tako ni uspelo zadržati mesta iz kvalifikacij, 
ciljno črto je prečkal kot četrti. Med prvega Quartararoja 
in tretjega Mira se je vrinil Miguel Oliveira, ki je po 
prihodu v cilj nekaj časa trepetal za končno uvrstitev, saj 

se je tekmovalna komisija odločala, ali si je Portugalec 
prislužil kazen zaradi sekanja zelenega prostora. Na 
koncu so opustili kazen in obveljala je prvotna uvrstitev.
Alex Rins je še eden poleg Bagnaie, ki je zabeležil 
padec in ostal brez uvrstitve. Novo veliko razočaranje 
je ponovno doletelo osemkratnega svetovnega prvaka 
Marca Marqueza, ki je že v zgodnji fazi dirke zdrsnil s 
steze in posledično ostal brez končne uvrstitve, kar se 
mu je pripetilo tudi na dirki za VN Francije v Le Mansu.
Spomnimo, dirka v Le Mansu je bila pretežno deževna 
in številni dirkači so podlegli spolzkemu cestišču, med 

drugimi je celo dvakrat padel in na koncu odstopil španski 
zvezdnik Marc Marquez, ki je bil pred prvim padcem celo 
v vodstvu. Nestanovitno vreme in posledično različno 
suha oziroma mokra steza so precej vplivali na razplet 
najprej sobotnih kvalifikacij, še posebej pa na nedeljsko 
dirko. Dirkač, ki se dobro znajde v mokrih razmerah, je 
zagotovo Jack Miller in prav on je stopil na zmagovalno 
stopničko, kljub odsluženi kazni in dvakrat odpeljanem 
daljšem krogu, kar si je prislužil, ko je v bokse ob menjavi 
motocikla pripeljal prehitro.
Čeprav je bil nekaj časa v vodstvu domači ljubljenec 

Fabio Quartararo, je bila obraba pnevmatik na motociklu 
mladega francoskega zvezdnika preprosto prevelika v 
boju za sam vrh, kar je izkoristil njegov izkušenejši rojak 
Johann Zarco, ki si je zasluženo priboril drugo mesto. 
Bolj ko se je dirka bližala koncu, bolj nevaren je iz ozadja 
postajal Bagnaia. Kljub temu da je s končnim četrtim 
mestom za pičlo točko izgubil vodstvo v skupnem 
seštevku, je dokazal, da je Ducati tisto pravo orožje, s 
katerim bi se v prihodnje znal prebiti v sam vrh.
Nekoliko je presenetil Valentino Rossi in le poskrbel 
za malce bolj vedro razpoloženje med navijači. Sicer 
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enajsto mesto v Le Mansu ni vrhunski rezultat in tudi 
ne uvrstitev, ki bi zadovoljila izkušenega Italijana, a je 
prav gotovo korak naprej. »Dobro sem startal, toda ob 
koncu prvega kroga je prišlo do lažjega stika s Polom 
Espargarojem in Francom Morbidellijem, zato sem 
izgubil hitrost in tudi dober ritem. S tem sem padel s 
sedmega na trinajsto mesto in boj za vidne uvrstitve 
je splaval po vodi,« je svoj položaj po koncu dirke 
pojasnil Rossi. »Svojevrstni fenomen, ki pri 42 letih še 
kar vztraja v karavani, čeprav se ne bori več za najvišja 
mesta. Ko se ne bom mogel kosati z najboljšimi, se 
bom ustavil, saj nisem narejen za to, da bi dirkal za 
15. mesto,« pa so korajžne besede Marca Marqueza, 
ki vse od vrnitve v motociklistični svet še ni uspel 
končati dirke, kaj šele osvojiti 11. mesto. A njegova 
zgodba je nekoliko drugačna, saj je za dolg premor 
kriva poškodba desne nadlahtnice in v aktualni 
sezoni Marquez težko cilja na naslov prvaka, potem 
ko je izpustil uvodni dve dirki v Katarju, v karavano 
pa se ni vrnil stoodstotno pripravljen. To nam potrjuje 
tudi dejstvo, da je na sobotnih kvalifikacijah izkoristil 
Maverica Viñalesa in se prilepil na njegov zadek ter 
se prebil v hitrejšo skupino, medtem pa je Maverick 
ostal v počasnejši skupini. Ni podobno Marquezu, 
da se takole šlepa za nekom in ga izkoristi. »Jezen? 
Ne, zakaj le. Resnično nisem jezen. Poskušal sem 
odpeljati svoj hiter krog, pa nisem bil dovolj hiter,« je 
dogajanje s prve sobotne kvalifikacijske skupine, ko 
se mu je na zadek v zaključku kvalifikacij prilepil Marc 
Marquez, pokomentiral Maverick Viñales, katerega 
bolj kot Marquez sedaj zagotovo veliko bolj skrbijo 
druge stvari, saj je pred kratkim postal mladi očka.

Tekst: Jana Mihor, Foto: ISC

Fabio Quartararo si je z rekordom 
kroga zagotovil najboljši startni 
položaj pred dirko za VN Italije 

in najboljše mesto zadržal 
tudi na nedeljski dirki.


