Pred približno 40 leti sem obiskal inženirja Giampaola Dallaro v vasici Varano v bližini Parme v Italiji. Srečal
sem ga v majhni tehnični delavnici, ki je spominjala na neugleden kovinarski obrat. Po uspešni karieri v tovarni Lamborghini, kjer je bil tehnični direktor, je začel svojo lastno pot s konstrukcijo in proizvodnjo dirkalnih
avtomobilov. V Lamborghiniju je konstruiral legendarno Miuro. V mali delavnici je začel s predelavo obstoječih Fiatovih modelov in tudi friziral Fiatove motorje za modele 128, katerim je dodal vbrizg goriva, tako da
je tak motor dosegel takrat neverjetnih 180 KM. Teh časov in Dallare se spominja tudi slovenski tuner avtomobilov Janez Urbančič, ki je pri njemu kupoval specialne dele. Ta motor je vgradil v Fiatov model X1/9, mu
nadel velika kolesa in spojlerje ter poskrbel za senzacijo. Danes ima inženir Dallara skoraj tisoč zaposlenih v
Italiji in Združenih državah. Ima velik kompleks za raziskavo novih materialov pri uporabi v dirkalnem športu.

Danes podjetje Dallara Group dela v treh smereh: izdelava in razvoj dirkalnih avtomobilov, razvoj in izdelava
hyper avtomobilov ter razvoj in izdelava za letalsko in obrambno industrijo. Pred leti si je »ingegnere«, kot
ga kličejo zaposleni, zaželel svoj avtomobil in s konstruktorji ga je razvil po lastnih željah: Dallara Stradale. Ko
berete ta uvodnik, si mislite, da je to gospod srednjih let, pa se motite. Gospod ima 85 let in še vedno vodi
največje in najbolj uspešno podjetje za izdelavo dirkalnih avtomobilov na svetu in začel je iz nič. Torej, nekaterim posvečenim ljudem to uspe!
Matjaž Tomlje

Nekaterim uspe!

Dallara Stradale
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Tisk:
Printera, Sveta Nedelja
Distribucija:
Delo Prodaja d.d., Ljubljana

Naročniška služba:
jan@avto-sport.net
Letna naročnina (10 izvodov) znaša 29 EUR.
Postopek naročanja: z nakazilom naročnine na:
Fleetman d.o.o., Kadilnikova 1, 1000 Ljubljana,
IBAN: SI56 6100 0001 5999 818
Po plačilu prejmete račun po elektronski pošti.

Šport:

Formula 1 – VN Francije
Formula 1 – VN Štajerske
Formula E – Puebla E-Prix
WRC – Rally Kenija
MotoGP – VN Katalonije, Nemčije,
Nizozemske

Rezervacije oglasnega prostora:
031 389 965

Poštnina plačana pri pošti 1122 Ljubljana

68 Cigarette 41’ Nighthawk AMG
72 MennYacht Sibari II

76
80
84
88
92

Založnik:
Fleetman d.o.o.
Sedež podjetja: Kadilnikova 1, 1000 Ljubljana
Poslovna enota za izdajanje revij: Njegoševa 19,
1000 Ljubljana

40 46

88 92

Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost
(ur.l. RS št. 89/98) sodi mesečnik med proizvode,
za katere se obračunava DDV po stopnji 5 %.
Za vse prispevke veljajo avtorske pravice in so
zaščiteni. Nenaročenih rokopisov ne vračamo.
Vse pravice so pridržane. Ponatis celote ali
posameznih delov je dovoljen samo s pisnim
privoljenjem uredništva, enako kot vsako drugo
mehansko ali elektronsko razmnoževanje.
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Porsche Taycan Cross Turismo
V Slovenijo je prispela nova karavanska izpeljanka
povsem električnega Taycana, ki cilja na posameznike
z aktivnim življenjskim slogom.
Porsche je leta 2019 razkril enega najbolj pomembnih
modelov v svoji zgodovini: okolju prijazno športno
limuzino Taycan, ki je od tedaj zaživela v štirih
različicah. Najprej smo spoznali strašni beštiji Turbo
in Taycan Turbo S, nato malce bolj umirjeni 4S s 522
konjskimi močmi, na koncu pa še vstopnega člana v
svet električnih Porschejev, ki kot edini moč pošilja
zgolj na zadnji kolesni par.
Sedaj se limuzinskim Taycanom pridružuje izpeljanka
Cross Turismo, ki stavi na vsestranskost. To dokazuje
s štirikolesnim pogonom in prilagodljivim zračnim
vzmetenjem, ki tudi izven urejenih tirnic skrbita za
odlično dinamičnost, ki jo pričakujemo od športnih
avtomobilov. Stranke, ki se rade podajo na golf,
kolesarjenje ali preprosto občudovanje lepot narave,
želi prepričati še s povečanim prtljažnikom (ob
podrtju sedežev 1.200 litrov), z dodatnim prostorom
za glave potnikov zadaj in morda najpomembneje, s
povečanim odmikom od tal in z voznim programom
Gravel, namenjenim premikanju po zahtevnejših
terenih. Tedaj se bodo kot posebej praktične izkazale
zaščitne obrobe blatnikov, stranskih pragov in
odbijačev, ki hkrati skrbijo za atraktiven izgled.
Multitalent družine Taycan je na voljo v štirih verzijah
(4, 4S, Turbo in Turbo S), od katerih za najcenejšo pri
slovenskemu uvozniku zahtevajo 98.728 evrov.
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Audi e-tron GT
Pri Audiju so začeli s prodajo električnega štirivratnega
športnega kupeja, ki združuje emocionalen dizajn,
močan pogon in dinamične vozne lastnosti. Z njim se
začenja novo obdobje znamke Audi, pravijo, da je to
Gran Turismo jutrišnjega dne.
Audi e-tron GT je Audijeva interpretacija športnega
električnega kupeja, ki je navdih našel v sestrski znamki
Porsche ob modelu Taycan. Z njim si e-tron GT tudi deli
platformo in številne sestavne komponente.
Novi električni kupe bo na voljo v dveh različicah, in
sicer kot e-tron GT quattro in kot RS e-tron GT. Prvi
razvija 476 KM, različica RS pa kar 599 konjskih moči.
Za osnovni model bo treba odšteti vsaj 101.940 evrov,
medtem ko bo različica RS na voljo od 141.010 evrov
dalje.
Doseg do 488 kilometrov po WLTP omogoča baterija z
neto kapaciteto 86 kWh, njena 800-voltna tehnologija
pa dopušča hitro polnjenje z istosmernim tokom z
močjo do 270 kW.
Podvozje je v pravem ravnovesju med dinamiko in
udobjem, k čemur pripomorejo tehnologije, kot so
Audi drive select, štirikolesno krmiljenje, uravnavano
blaženje, 3-prekatno zračno vzmetenje, štirikolesni
pogon in zapora diferenciala na zadnji premi.
Skoraj pet metrov dolg, izredno nizek športni električar
z Audijevim podpisom na cesti izstopa in privablja
poglede mimoidočih. Zanimiva so tudi 5-kraka
platišča z dvojnim dizajnom, ki poleg optimalnega
prezračevanje zavornih kolut, še karseda učinkovito
zmanjšujejo zračni upor.
V kabini je nekoliko manj zanimiv in razburljiv, a vseeno
nizek položaj sedenja in športno utesnjen občutek
interierja v kombinaciji z voznimi performansami
odtehtajo svoje. Seveda so materiali skrbno izbrani,
večina jih je celo iz reciklirane odpadne embalaže.
Skoraj pet metrov dolžine pomeni, da je 2,9 metra med
obema osema, kar omogoča presenetljivo prostornost
na zadnjih dveh sedežih in tudi v prtljažniku. 405 litrov
znaša njegova prostornina, hkrati pa je spredaj na voljo
dodaten, 85-litrski prostor.
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Hyundai Bayon
K nam je zapeljal Bayon, Hyundaijev povsem novi
model segmenta B-SUV, ki so ga zasnovali za Evropejce.
Model, ki je ime prejel po prestolnici francoske Baskije,
si mnoge komponente deli s hatchbackom i20 in ker
bo obvladoval predvsem mestne ulice, je na voljo le
s pogonom na sprednji kolesi. Bayon sledi znamkini
oblikovni filozofiji čutne športnosti, pri čemer stavi na
futuristični videz, ki ga ustvarjajo ostri prednji svetili,
povezani z ozko režo za hlajenje, kot tudi na unikaten
svetlobni podpis na zadku, kjer luči v obliki bumeranga
druži tanka LED pasica. Barvna paleta zunanjosti
obsega 9 barv, med njimi tudi nov odtenek, imenovan
Mangrove Green. Interier križanca je skoraj povsem
prevzet iz minija i20, kar pomeni, da na armaturi sedi
10,25-palčni osrednji zaslon, za volanom pa najdemo
digitalne merilnike v enaki velikosti.
Najmanjši član Hyundaijeve družine športnih terencev,
ki se ponaša z najboljšim varnostnim paketom v
segmentu, je opremljen z 1,0-litrskim turbopolnjenim
trivaljnikom z razponom moči od 100 do 120 KM, ki je
na voljo tudi z 48-voltno hibridno tehnologijo. Lahko
je kombiniran s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom
ali 7-stopenjskim robotiziranim menjalnikom z dvojno
sklopko. Bayona je mogoče izbrati tudi z 1,2-litrskim
motorjem s 84 konjskimi močmi in s 5-stopenjskim
ročnim menjalnikom. Cene se začnejo pri 15.490 evrih
za izvedenko 1.2 MPi s stopnjo opreme Life.
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Audi Q5 Sportback

Renault Megane Conquest
Renault je predstavil svojega novega igralca v razredu SUV.
Gre za čistokrvnega križanca, športnega terenca s kupejevsko
zašiljenim zadkom, ki sliši na ime Megane Conquest.
Čeprav gre za oblikovno gledano popolno novost v Renaultovi
ponudbi, je kupejevsko zasnovani športni terenec Megane
Conquest ohranil vse poglavitne oblikovne poteze znamke.
Tako bo že na daleč prepoznaven tipičen predstavnik znamke
Renault, na kar od zadaj namiguje širok, markanten svetlobni
LED podpis, prav tako je prednji del nezmotljivo Renaultov.
Kot celota avtomobil deluje izrazito športno, pravzaprav
impozantno, s širokimi boki in z visokim zadkom. Renault tako
atraktivnega modela v svoji ponudbi namreč še ni imel. Tudi
direktnega konkurenta v svojem segmentu pravzaprav nima,
ker vsi podobno oblikovani avtomobili prihajajo iz premium
segmenta, zato bi lahko rekli, da Renault s tem modelom
postavlja smernice med kupejevskimi SUV-ji srednjega
cenovnega razreda.
Interier je tako rekoč poznan, videli smo ga že v novem Cliu,
kakor tudi v Capturju. Na sredini armaturke je tako v ospredju
lebdeči pokončni zaslon na dotik, pod njim trije fizični vrtljivi
gumbi za klimo, nad njimi pa najdemo nekaj fizičnih stikal, ki
služijo kot bližnjice nekaterim funkcijam. Digitalizirani so tudi
merilniki.
Novi Megane Conquest bo na voljo le s hibridnimi pogonskimi
sklopi, in sicer kot blagi hibrid, z 1,3-litrskim turbo bencinarjem
v dveh različicah (140 in 160-konjski) in kot 100% hibrid E-Tech
v kombinaciji z 1,5-litrskim turbo bencinarjem, ki dostavlja 145
konjskih sil. Megane Conquest lahko na izključno električen
pogon vozi s hitrostjo do 75 km/h.
V prtljažnem prostoru je pri blago hibridni različici prostora za
513 litrov, čisti hibrid pa bo razpolagal z nekaj manj prostora,
s 480 litri prostornine.
Megane Conquest je četrti model znamke, ki je na voljo tudi
s športnim paketom R.S. Line, ki še dodatno poudari njegov
športno-dinamičen značaj. Prodaja je uradno stekla, kupci pa
bodo nanj čakali do 4 mesece. Na voljo so trije nivoji opreme,
Zen, Intens in R.S. Line, ki jih je mogoče nadgraditi z nekaterimi
paketi opreme. Prvi za 23.190, drugi za 25.290 in športni R.S.
Line za 27.890 evrov.
10 Avto+šport

Audi po modelih e-tron in Q3 Sportback predstavlja
še tretjega člana športno-kupejeveske SUV palete,
novega Q5 Sportbacka.
Novega Q5 smo nedavno spoznali preko digitalne
premiere, tokrat pa smo lahko v živo videli njegovega
kupejevskega brata. V osnovi gre tako rekoč za
identično vozilo, le zadek je kupejevsko zašiljen,
prav tako se v stilu kupeja strmo proti zadku spušča
strešna linija. Prostornina prtljažnika meri 510 litrov,
pri podrtih zadnjih sedežnih naslonjalih pa se lahko
poveča na 1.480 litrov. Q5 Sportback je na voljo v dveh
opremskih izvedbah, in sicer Advanced in S line.
Na zadku najdemo tudi novost v obliki inovativnih
zadnjih luči z digitalno OLED tehnologijo, pri čemer
je mogoče individualno prilagajati svetlobno grafiko.
Kupec lahko ob naročilu vozila izbira med tremi
specifičnimi svetlobnimi grafikami zadnjih luči, pri
čemer vsaka od njih vključuje dinamično svetlobno
animacijo »Coming Home/Leaving Home«.
Notranjost je popolnoma identična tisti v klasičnem
Q5, prevladujejo vodoravne, čiste linije, še zmeraj so
na armaturki prisotni nekateri gumbi za upravljanje
številnih funkcij, je pa mogoče zasnovo notranjosti
prilagoditi svojim željam s paketoma Design Selection
in S line v stilu elegance ali športnega pridiha.
Q5 Sportback bo ob prihodu na evropski trg na voljo
z 2,0-litrskim 4-valjnim dizelskim motorjem, ki razvije
moč 150 kW (204 KM) in 400 Nm. Vgrajen je skupaj s
7-stopenjskim menjalnikom z dvojno sklopko S tronic
in s pogonom quattro s tehnologijo ultra. Samodejni
menjalnik je serijski pri vseh različicah, prav tako
vsekolesni pogon quattro, z izjemo pri različici 35 TDI,
kjer motor poganja zgolj prednji kolesni par.
Kasneje bodo na voljo še zmogljivejša različica
4-valjnega motorja TDI, 6-valjni motor TDI in dva
2,0-litrska 4-valjna motorja TFSI. Q5 Sportback bo
mogoče naročiti tudi s priključno-hibridnim pogonom
v eni izmed dveh zmogljivostnih izvedb, seveda pa v
ponudbi ne bo manjkal niti SQ5 Sportback.
Za izvedenko 35 TDI z opremo Advanced, ki predstavlja
vstopni model, bo treba odšteti vsaj 49.730 evrov.
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Ford Puma ST Gold Edition
Lanskega oktobra je Puma v novi različici ST postala Fordov prvi športni SUV na stari celini, sedaj pa je vroči križanec
postal še bolj ekskluziven z izvedenko Gold Edition. To so imeli priložnost kreirati ljubitelji znamke modrega ovala, ki
so s skoraj 275 tisoč glasovi na Twitter in Instagram kanalu Forda določili specifikacije posebnega modela, ki bo zaživel
v omejeni proizvodnji. Izbrali so črno karoserijsko barvo z dekorativnimi črtami, zlata platišča z rdečimi zavornimi
čeljustmi, značke ST in sive šive na varnostnih pasovih. Prav tako so imeli priložnost izbrati ime nove Pume, pri čemer
so imeli na voljo naziva 24K Edition in Gold Edition; s 59 odstotki glasov je zmagalo slednje poimenovanje. Prvi model
Ford Performance, ki je nastal s pomočjo oboževalcev, bo poganjal 200-konjski bencinar, ki od 0 do 100 km/h pospeši
v 6,7 sekunde. Pri tem za njegovo športno naravo skrbijo prilagojeno podvozje ter pnevmatike Michelin Pilot Sport 4S.

Kia Sportage
Peta reinkarnacija Sportagea gleda daleč v prihodnost z elegantno-mišičastim dizajnom, ki sledi drznemu
oblikovalskemu jeziku znamke, ki so ga poimenovali »združena nasprotja«. Nedavno ga je predstavil model EV6, ki
je kot prvi produkt, zgrajen na platformi za električna vozila, simbol nove dobe Kie. Korejci torej nadaljujejo s svojo
ofenzivo modernizacije prodajne palete in naslednji na vrsti je Sportage, ki ga bomo na račun velikih sprememb kar
težko prepoznali na cesti. Modificiran je predvsem obraz križanca z lučmi v obliki bumeranga, ki objemajo zelo široko
masko. Telesce se medtem ponaša z izklesanimi površinami, zadek, ki nosi nov logotip, pa ohranja močno prezenco
z globoko zarezanimi svetili in s širokimi boki. Oblikovalci so poskrbeli, da je Sportage velik korak naprej naredil tudi v
kabini, kjer bo potnike pričakala izčiščena armatura, v katero je lepo integriran panoramski ukrivljen zaslon.
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Opel Grandland
Ob debiju študije GT X Experimental so pri Oplu obljubili, da bodo vsi bodoči modeli znamke iz Rüsselsheima na
obrazu nosili oblikovni element, ki spominja na odprtino za oči motoristične čelade. Tako si je po Mokki moderen
vizir nadel tudi večji Grandland, ki predstavlja praktično edino veliko spremembo na področju oblikovanja. Glavne
modifikacije se skrivajo v kabini, ki je postala povsem digitalna z dvema širokima zaslonoma, ki tvorita novo
armaturno ploščo. Za varnost bodo skrbele tehnologije in asistenčni sistemi, ki so bili doslej domena vozil višjega
cenovnega razreda. Omembe so vredni prilagodljivi žarometi IntelliLux LED Pixel Light s 168 LED elementi, sistem
nočne vidljivosti, ki s pomočjo infrardeče kamere omogoča, da so pešci in divje živali vidni v temi, ter možnost
pomočnika za avtocestno vožnjo, ki ohranja razdaljo do vozila spredaj in položaj na sredini voznega pasu.

Dacia Duster
Robustni Duster je od uvedbe pred enajstimi leti prepričal skoraj dva milijona kupcev in je od leta 2019 številka 1 v
maloprodaji v svojem razredu na evropskem trgu športnih terenskih vozil, zato so morali pri romunskem proizvajalcu
paziti, da se pri prenovi niso preveč oddaljili od preverjenega recepta. Zunanje oblikovanje sprejema slogovne
poteze nove Daciine vizualne identitete, ki smo jo prvič videli pri novem Sanderu. Ključen je nov svetlobni podpis,
ki vključuje prepoznavne dnevne luči v obliki črke Y. Sodobnejšemu sprednjemu delu se pridružuje prenovljen
potniški prostor, opremljen z novim oblazinjenjem in vzglavniki ter visoko sredinsko konzolo z zložljivim naslonom
za roko. Vsestranski Duster bo še vedno na voljo z 2- ali s 4-kolesnim pogonom. V Sloveniji bo odšel v prodajo
letošnjo jesen; cene se pričenjajo pri 13.990 evrih za različico Dacia Duster Essential TCe 90.

Avto+šport 13

ZANIMIVOSTI

Dallara Group z novim muzejem
Inženir Giampaolo Dallara ni navdušen samo nad dirkanjem. Navdušen je nad tehniko. Razvoj je neverjeten, tako
na področju avtomobilizma kot vsepovsod. Giampaolo Dallara dela dirkalne avtomobile že 50 let. Začel je v majhni
delavnici v Varanu. Danes ima največjo tovarno dirkalnih avtomobilov na svetu, zaposluje tisoč ljudi v več državah.
Izdeluje vse formule, tudi bolide F1 za ekipo Haas. Ustvarja šasije za Bugattije in druge hyper avtomobile. Odprl je nov
muzej ob matični tovarni, kjer je razstavil vse od Lamborghinija Miure, njegove prve tehnične kreacije, do Cadillacovega
prototipa, ki je njegovo najnovejše delo in tako na ogled postavil razvoj petdesetih let. Srčno mu čestitamo. Možakar
ima 85 let in še danes uspešno vodi podjetje. Navdušeni smo nad takimi osebnostmi in zagotovo bodo avtomobili
vedno hitrejši. Nihče ne bo ustavil razvoja.

Jahtni klub Portorož ima novega predsednika
V petek, 11. junija 2021, so v Marini Portorož izglasovali novega predsednika Jahtnega kluba, Matjaža Murka. Dolgoletni
navtični poznavalec, nekoč tudi jadralec in generalni direktor podjetja MennYacht Group, ki je uradni in ekskluzivni
trgovec za Ferretti Group, eno najbolj uspešnih in luksuznih navtičnih skupin na svetu, se bo zavzemal, da klub postane
še bolj internacionalen in povezan s podobnimi društvi v širši regiji. S podporo novih lastnikov in vodstva Marine
Portorož, lahko pričakujemo novo vizijo, ki bo obogatila navtično življenje na slovenski obali. Poudarek ravno tako še
vedno ostaja na razvijanju in podpori jadralnih športov in našim jadralcem. Gospod Murko je še dodal: »Veselim se
sodelovanja s člani Jahtnega kluba in se zahvaljujem dosedanji predsednici Tatjani Voj, ki je Klub krmarila v nemirnih
vodah in ga uspela pripeljati nazaj v varen pristan! Sedaj pa spet iz mirnega pristana naprej na nova popotovanja!«
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Robeta z Ralfom Schumacherjem
Slovensko podjetje Robeta iz Slovenj Gradca, ki izdeluje avtodome, je začelo s sodelovanjem z bivšim dirkačem
Formule 1 Ralfom Schumacherjem, bratom še bolj slavnega Michaela. Robeta bo razvila posebno vozilo zanj, s
katerim nameravajo prodreti tudi v Ameriko. Pri nastajanju novega vozila bo dizajn sledil najnovejšim smernicam iz
navtičnega segmenta prestižnih jaht, dodatno pa bo imelo samo vozilo revolucionarno elektroniko. Schumacher
bo uporabljal promocijsko vozilo Robeta, model Apollo – njihovo najbolj luksuzno izvedbo, kjer bo kot njihov
ambasador globalno pripomogel pri širjenju blagovne znamke Roberta in prepoznavnosti Slovenije v svetu, saj
bo vozilo prisotno na dirkah Formule 1 v Evropi, kjer je Ralf prisoten kot strokovni komentator SKY TV. Robeta je
drugače priznana znamka za izdelovanje avtodomov na bazi dostavnih avtomobilov znamk Mercedes in Peugeot.

Goodyear Blimp prihaja v Slovenijo
Zračno plovilo Goodyear Blimp je skozi svojo več kot 100-letno zgodovino postalo svetovno znana ikona in
nenadomestljiva stalnica športnih in drugih prireditev. Po lanskem povratku na evropsko nebo ga v letošnjem
poletju čaka pestra turneja, v sklopu katere bo poleg dirkaških prizorišč obiskal še izbrane evropske države, med
njimi tudi Slovenijo. Julija bo Blimp v okviru svetovnega prvenstva FIA v vztrajnostnem dirkanju spremljal dirko 6
ur Monze, nato pa ga bo pot ponesla v Slovenijo, kjer ga bomo imeli priložnost pobliže spoznati 21. julija. Tisti, ki
se bodo na ta dan zazrli v nebo in zagledali plovilo v prepoznavni modri in rumeni barvi, bodo nedvomno prijetno
presenečeni. Goodyear Slovenija bo na letališču v Lescah pri Bledu, če bodo vremenske razmere dopuščale,
organiziral edinstvene panoramske polete z Blimpom nad Blejskim jezerom, Kranjem, Škofjo Loko in prestolnico.
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TOP 5 nasvetov, kako postati
master spletnega nakupovanja
in kadarkoli. Debetna kartica Mastercard poskrbi za
malenkosti, ki naredijo vsak dan neprecenljiv. V eni kartici
združuje vse, kar potrebuje sodobni kupec: zagotavljala
varnost in zaščito, upravljanje vsakodnevnih plačil,
spletno nakupovanje in brezskrbno uporabo na poti. Na
vseh napravah in vseh kanalih - bodisi prek spleta, POS
terminalov, v tujini in doma.
TOP 5 nasvetov za pametno spletno nakupovanje:

F

izično nakupovanje je bilo ponekod med epidemijo
popolnoma onemogočeno. Vse več Slovencev
svoje nakupe opravlja preko spleta. S tem so se
še bolj povečala brezstična plačila, ki so se v času
epidemije izkazala kot najbolj primerna. Za najboljšo
izkušnjo spletnega nakupovanja pa odslej potrebujete le
eno kartico: debetno kartico Mastercard.
Spletnega nakupovanja se poslužuje že tri četrtine
Slovencev (76 odstotkov)
Najnovejša raziskava Masterindex (junij 2021), ki je nastala
pod okriljem podjetja Mastercard, je prav tako ugotovila, da
je letos med epidemijo 30 odstotkov Slovencev nakupovalo
še pogosteje preko spleta kot pred epidemijo. Skoraj trikrat
več kot lani pa je tistih, ki so z epidemijo začeli spletno
nakupovati (9 odstotkov).
Raziskava Masterindex je tudi pokazala, da med karticami
82 odstotkov Slovencev pri plačevanju najraje uporablja
debetno kartico, ker je najbolj enostavna in varna za
uporabo. Je vsestranska, saj jo lahko uporabljamo kjerkoli
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1. Preverite spletno stran glede varnosti, kakovosti
izdelkov in vračil. Pred nakupom poglejte naslovno
spletno vrstico trgovine (na zaslonu na vrhu brskalnika).
Če se pri povezavi izpiše https – s, to pomeni, da gre za
varno povezavo in so vaši podatki skriti.
2. Za hitre in enostavne nakupe si lahko podatke o
kartici varno shranite na spletni strani in ob naslednjem
nakupu tako ne zapravite časa za ponovno vpisovanje
podatkov.
3. Uporabljajte debetno kartico Mastercard pri
plačevanju s kartico, ker vam omogoča storitev
Mastercard Identity Check, s katero še dodatno
preverijo vašo identiteto.
4. Preverite, katero aplikacijo uporablja vaša banka za
potrjevanje naročil in si jo naložite. S tem si olajšate
nakupovanje preko spleta.
5. Vedno preverite, koliko več vas stane poštnina in
carina ter ali je nakup res ugoden, ko prištejete vse
stroške z dostavo.

VOZNIKOVI MODNI DODATKI
Superge Puma ION F
Sodobne moške, ki so radi v stilu, bodo navdušile
nove superge Pume, ki predstavljajo fuzijo sveta
športnih avtomobilov in modnega oblikovanja. Pri
snovanju so jih namreč inspirirali poželjivi produkti
Ferrarija, predvsem aerodinamične linije hibridnega
dvoseda SF90 Stradale. Obutev za trening in prosti
čas, ki lahko moškega spremlja na vsakem koraku,
opredeljujejo izčiščene linije, inovativni tekstili in
funkcionalno oblikovanje. Seveda so pri Pumi superge
odeli v značilno Ferrarijevo rdečo in jih oplemenitili z
legendarnim emblemom poskakujočega konjiča.

Sončna očala Riva Aquarama
Nezamenljiv in brečasen slog plovil Riva je navdihnil
kreacijo športno-elegantnih sončnih očal, ki nosijo
slovito ime Aquarama. Kolekcijo so ročno pripravili
v italijanskem podjetju Movitra, pri katerem so
ostali zvesti prepoznavni barvni paleti historičnega
navtičnega proizvajalca iz mesteca Sarnico; očala v črni
in beli barvi tako krasijo detajli iz akvamarina. Posebnost
premium očal je njihov patentiran sistem obračanja
leč, s čimer so zaščitene pred udarci in praskami.
Ekskluzivni modni dodatek bo nagradil stil vsakega
ljubitelja Rivinih odprtih cruiserjev, športnih flybridgov
in ekstravagantnih superjaht.

Ura Chopard Mille Miglia Race Edition
V hiši razkošnih ur in nakita Chopard so pripravili
konjička za zapestje, ki se poklanja ikonični dirki Mille
Miglia. Glede na to, da je švicarsko podjetje že dolgih 34
let uradni časomerilec in glavni partner vzdržljivostne
dirke, ki so jo mnogi oklicali za najlepšo na svetu, ta
odločitev ne preseneča. Na tradicionalni preizkušnji je
tako luč sveta ugledala nova izvedenka Race Edition, na
voljo v limitirani seriji 1.250 primerkov, ki se ponašajo
z ohišjem v nerjavečem jeklu ali v kombinaciji jekla in
18-karatnega rose zlata. Dizajn kronografa s certifikatom
točnosti ročnih urnih mehanizmov zaključuje črn pašček
iz perforiranega usnja, ki podkrepi značaj tega izrazito
športnega časomera.

Domišljija v gibanju
Z novo
lahko dosežete najvišjo kakovost slike 4K z do 120 sličic/s ter snemanje v formatu 4:2:2 z
10-bitnimi barvami. Zahvaljujoč novemu 12,1MP senzorju Exmor R ™ in novemu procesorju BIONZ XR ™ bo
ta nova kamera polnega formata zagotovila izjemne profesionalne video funkcije in sprostila vaš kreativni izraz.

PREDSTAVLJAMO SONY

Odkrijte več na: www.sony.si ali sony.si/alphauniverse

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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KVINTESENCA
luksuza in hitrosti

Vsi pristaši francoskega Bugattija dobro vedo, da sta besedici »Super Sport« rezervirani za najbolj
revolucionarna vozila, ki postavljajo trende in podirajo rekorde. Nič drugače ni z najnovejšo kreacijo iz
Molsheima, ki sledi tradiciji združevanja ultimativne hitrosti z absolutnim luksuzom. Zanjo bodo zahtevali
3,2 milijona evrov. Toda brez skrbi, kljub astronomsko visoki ceni bo med ultra bogatimi šla kot za med.
20 Avto+šport
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K

orenine danes slovite oznake »Super Sport«
segajo v čas pred drugo svetovno vojno, ko je
mladi in talentirani Jean Bugatti na pariškem
avtosalonu publiki predstavil grand tourerja
Type 55 Super Sport, ki je kombiniral čistokrvno dirkalno
tehnologijo z udobjem prefinjenega dvoseda. S pomočjo
kompresorja je osemvaljni motor razpolagal s tedaj zelo
impresivnimi 160 konjskimi močmi, ki so razkošnemu
vozilu omogočili raziskovanje hitrosti nad 180 km/h. Do

uvedbo karbonske karoserije, štirikolesnega pogona
in štirih turbopolnilnikov, temveč tudi z osvojitvijo
rekordne hitrosti 351 km/h. Dve desetletji kasneje
je Bugatti skonstruiral tretjega Super Sporta – širom
sveta poznanega Veyrona, ki se je s pospeševanjem do
431 km/h zapisal v Guinnessovo knjigo rekordov kot
najhitrejši cestno-legalni avtomobil. Zgodovina se je
ponovila poleti 2019, ko je proizvajalec v spektakularnem
podvigu z vpadljivim oranžno-črnim Chironom Super

v družini Chiron, ki jo je navdihnil monaški dirkač Louis
Chiron, ki je osvojil praktično vse pomembnejše velike
nagrade za znamko v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja.
Francozi so se pohvalili, da grand tourer uteleša bistvo
vsega, kar so se naučili v zadnjih letih, in da so s filozofijo
združitve moči in udobja ponudili zanimiv kontrast
dominantni različici Chiron Pur Sport, ki je na svetu zato,
da potiska meje fizike do limita in s tem užitek v vožnji
povzdiguje v nove višave.

poudarjene ob izbiri dvobarvne karoserije. 3,2 milijonov
evrov vrednega unikatneža bomo prepoznali še po
repoziconiranih izpušnih ceveh, ki se poslavljajo od
značilne centralne konfiguracije in hkrati pozdravljajo
bolj markanten zvočni podpis. Obraz vozila medtem
krasi devet okroglih zračnih rež nad vsakim blatnikom,
ki poleg tega, da skrbijo za čim manjši zračni upor,
prezentirajo poklon ikonični klasiki EB 110.
Z dušo izjemno hitrega premagovalca daljših razdalj

Sport 300+ na nemškem testnem dirkališču EhraLessien kot prvi na Zemlji podrl bariero 300 milj na uro.
A da premožnim zbirateljem, ki se jim ni uspelo polastiti
limitirane serije, ne bi bilo treba čakati dolga leta na novo
izvedenko, ki požene kri po žilah, so označbi »Super
Sport« zopet vdihnili življenje.
Chiron Super Sport prinaša večjo zmogljivost, vendar
hkrati ne zanemarja pomembnega vidika elegance. In
tako so z novo stvaritvijo oblikovali unikatno osebnost

To pa ne pomeni, da tudi oblikovanje Chirona Super
Sport ni bilo podvrženo ambicioznim ciljem. Spet
gre za reinkarnacijo Bugattijeve mantre »forma sledi
zmogljivosti«, pri čemer je vsak centimeter kože – od
prednjega splitterja do zadnjega difuzorja, dizajniran
za osvajanje vrtoglavih hitrosti. Brezkompromisen
režim izpopolnjevanja aerodinamike je prinesel za
25 centimetrov podaljšan zadek, ki je zaslužen za
unikatno estetiko in predrugačene proporcije, ki so še

je perfektno usklajen interier, ki ga karakterizira prešito
rjavo usnje v družbi karbona in aluminija. Kabina
je prava vizija brezčasne elegance, s katero so pri
Bugattiju dokazali, da dotični hyper avtomobil navkljub
ekstremnim karakteristikam v ospredje postavlja tudi
prestiž in udobje.
Kako ekstremnim, vas zanima? Inženirji so dodobra
prenovili slavno enoto W16, s čimer so moč dvignili za
kar 100 konjskih moči; ko že v osnovi govorimo o 1.500

Slovitemu imenu »Super Sport« so pri
Bugattiju zopet vdihnili življenje.

GRE ZA
REINKARNACIJO
BUGATTIJEVE
MANTRE
»FORMA SLEDI
ZMOGLJIVOSTI«,
PRI ČEMER JE
VSAK CM KOŽE –
OD PREDNJEGA
SPLITTERJA
DO ZADNJEGA
DIFUZORJA,
DIZAJNIRAN
ZA OSVAJANJE
VRTOGLAVIH
HITROSTI.

leta 1935 je bilo izdelanih 38 primerkov, nato pa je ime
»Super Sport« potonilo v pozabo.
Šele konec tisočletja sta italijanski poslovnež Roman Artioli
in arhitekt Giampaolo Benedini s superavtomobilom
EB 110 obudila to zveneče poimenovanje. Presežek
90. let je sledil historičnemu predhodniku z lahko
konstrukcijo, zmogljivostjo in ekskluzivnostjo, ki so mu
s skupnimi močmi prislužili naziv najboljšega športnega
vozila svoje dobe. V zgodovino se ni zapisalo zgolj z
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rezgetajočih konjih, je takšna nadgradnja res opazna.
Obenem je elitni dvosedežnik ravno v času za poletje
izgubil 23 odvečnih kilogramov, da bo lahko na ogled
postavil svoje atribute. Z implementacijo pametnih
rešitev Chiron Super Sport iz mirovanja do 200 km/h
pridrvi v 5,8 sekunde, medtem ko štiristotico osvoji 12
odstotkov hitreje kot »čisto običajni« Chiron, ki ga ima
v garaži že skoraj vsak milijonar iz Monaka in Dubaja. Pri
razvoju šasije so prilagodili parametre na način, ki jim je
omogočil najboljšo mogočo nastavitev za dih jemajoče
pospeševanje, kot tudi edinstveno izkušnjo razkošja, ki jo
zna pričarati samo Bugatti.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Sposobnost: Elitni dvosedežnik je na testiranjih
dosegel hitrosti nad 440 km/h.
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Ferrari 296 gtb

ČASI SE
SPREMINJAJO...
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Da se časi spreminjajo, dokazuje najnovejša evolucija dvosedežne berlinette iz Maranella – 296 GTB,
ki v novi hibridni arhitekturi uvaja šestvaljni motor, ki ga v Ferrarijevih cestnih modelih ni bilo
že vse od časov vzpona diskotek, hlač na zvonec in bujnih frizur.
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Estetika je brezhibno preprosta;
zdi se, kot da so oblikovalci
silhueto narisali v eni sami potezi.

Tudi interier sledi filozofiji izčiščenega dizajna in je povsem fokusiran na voznika.

P

rezentacijo novega modela so pri Ferrariju začeli
s pogumno trditvijo, da 296 GTB redefinira
koncept zabave za volanom, pri čemer
garantira emocije ne samo ob raziskovanju
meja, ampak tudi v vsakodnevnih situacijah. To bo
pokazal le čas, ampak dejstvo je, da novinec uteleša
veliko spremembo za Ferrari. Znamka, ki je globalno
znana po svojih mnogokrat nagrajenih 8- in 12-valjnih
enotah, je namreč tokrat presenetljivo izbrala motor s
šestimi valji. To razkriva že samo ime modela, ki združuje
dva podatka – prostornino (2992 litrov) in število valjev
(6), katerima so kot tradicionalno dodali kratico GTB
(Gran Turismo Berlinetta). Gre za prvi V6 v prodajni paleti
avtomobilov z značko poskakujočega konjiča od slovesa
modela Dino, s katerim so sicer Italijani v motošportu

beležili velike uspehe. Nov tip gonilne sile so sparili z
električnim motorjem in ko potegnemo črto, hibridna
zasnova dostavlja 819 konjskih moči, kar je precej več
kot pri tekmecih; podobno zamišljeni McLaren Artura jih
ima »zgolj« 670, zato je skrb, da se izguba dveh cilindrov
rezultira v padcu zmogljivosti, povsem odveč. Priključnohibridni sistem, ki so ga inženirji zasnovali iz ničle,
eliminira nevšečnosti turbo luknje in hkrati omogoča
25 kilometrov vožnje izključno na elektriko. V povezavi z
8-stopenjskim avtomatikom, ki ga že poznamo iz bratov
SF90, Roma in Portofino M, se novi šestvaljni Ferrari iz
mirovanja do sto katapultira v 2,9 sekunde, do dvesto
pa v 7,3 sekunde, kar pomeni, da je pri obeh podvigih
hitrejši od McLarnovega ekvivalenta. Pri tem kompaktne
dimenzije, napredni dinamični sistemi in natančno

296 GTB že na prvi pogled izraža sorodstvo
s prav tako hibridnim SF90 Stradale.
izpiljena aerodinamika obljubljajo osupljivo okretnost in
odzivnost. Za kliente, željne ekstremizma na dirkalni stezi,
je tu paket Assetto Fiorano, ki prinaša strikten shujševalni
program in aero nadgradnje kot tudi posebno uniformo,
ki se zgleduje po 250 LM, zadnjemu predstavniku iz
Modene, ki je slavil na 24 urah Le Mansa.
No, tudi brez te bo 296 GTB s svojim modernim izgledom
vzbujal ugodje. Že na prvi pogled je opazno sorodstvo s
prav tako hibridnim SF90 Stradale, a je tokrat estetika še
bolj elegantna in brezhibno preprosta; zdi se, kot da so
28 Avto+šport

oblikovalci silhueto narisali v eni sami potezi. Tudi interier
sledi filozofiji izčiščenega dizajna, pri čemer ni nobene
sledi velikega osrednjega zaslona, kot ga poznamo iz
večine sodobnih avtomobilov. In le zakaj bi ga voznik
potreboval, če pa je 100% osredotočen na svojo nalogo
premagovanja ovinkov z maksimalno mero užitka.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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PORSCHE 911 GTS

NASTOP
PO
RECEPTU
PORSCHEJA
GTS. Skupek treh črk, ki v besednjaku Porscheja stoji za zmogljivostni paket
Gran Turismo Sport. V Stuttgartu so se ga domislili daljnega leta 1963, a šele
pred dvanajstimi leti je Porschejevo legendo 911 doletela čast, da se obleče v
vpadljive športne kose GTS-a. Sedaj pred nami stoji v preobleki po najnovejši
modi, ki v ospredje postavlja večno črnino.
30 Avto+šport
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Štirikolesna izpeljanka Cross
Turismo bo z veseljem zapeljala
tudi na zahteven teren.

Da bo nastop res popoln,
zmogljivostni paket GTS prinaša še
vizualne poudarke, ki so v skladu z
izboljšano vozno dinamiko.

A

skagen.com | @skagendenmark | #mySKAGEN | AAREN NATURALS

Sposobnost: 911 Carrera 4 GTS Coupé
do 100 km/h pospeši v 3,3 sekunde.

ktualna generacija devetstoenajstice, ki so
ji nadeli interno oznako 922, na trgu osvaja
več kot 24 mesecev in da si kdo ne bi drznil
izustiti, da se ji že kažejo leta, so Porschejevci
pripravili pet novih modelnih izvedenk z značko GTS.
Športna nagradnja se v prvi vrsti loteva pogonske enote,
turbopolnjenega trilitrskega šestvaljnika, ki na cesto
pošilja 473 ponijev, kar predstavlja konkreten naskok 30
KM v primerjavi s predhodnikom in z aktualno Carrero
S. Za odstop od povprečja bo skrbelo tudi posebej
naštelano podvozje s koreninami iz čistokrvnega
turbaka, pri katerem se blažilniki po besedah PR ekipe
»na dinamične spremembe odzivajo s hitrostjo strele«.
Njihovi kolegi inženirji so medtem prilagodili zavorno
zmogljivost, da bo lahko kos dodatni moči; zopet so si
sposojali od kralja družine 911 Turbo, ki je radodarno
doniral še impozantna črna platišča v velikosti 20 in
21 palcev. Za doživetje, ki nariše nasmeh na obraz ob
brzinskem pospeševanju (reci in piši 0-100 km/h v 3,3
sekunde), so vgradili športen izpušni sistem, ki obljublja
emotivno glasbeno spremljavo.
Da bo nastop popoln, paket GTS prinaša še vizualne
poudarke, ki so v skladu z izboljšano vozno dinamiko.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

VEČ NA
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v spomin
pozabljenemu

junaku

Rolls-Royceva najnovejša ekskluziva se poklanja že skoraj pozabljenemu junaku, britanskemu inženirju, inovatorju
in dirkaču Georgeu Eystonu, ki je med leti 1937 in 1939 kar trikrat podrl svetovni hitrostni rekord na kopnem, s
čimer se je v zgodovino zapisal kot najhitrejši človek na planetu.
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V čast izvenzemeljskega izgleda
solin so selekcionirali belo-črno
kombinacijo za razkošno kabino.

K

onec 30. let sta se za doseg najvišje hitrosti v
vozilu na kopnem borila dva Angleža: Kapitan
George Eyston in John Cobb. Eyston je s svojo
inovacijo Thunderbolt, 7-tonsko in 9-metrsko
srebrno puščico, 19. novembra 1937 osvojil hitrost 502
km/h in postavil prvi rekord na solinah Bonneville Salt
Flats v zvezni državi Utah. To mu ni bilo dovolj, zato je
leto dni trdo delal na izboljšanju aerodinamičnosti in
ob povratku v ZDA zabeležil še višjo hitrosti 556 km/h.
Johna Cobba je ta izjemen dosežek spodbudil, da se tudi
on preizkusi in res mu je uspelo podreti rekord kot tudi
bariero 350 milj na uro, medtem ko je Eyston nemočno
stal ob progi. A kaj ko je rekord stal manj kot 24 ur, preden
ga je pogumni Eyston s hitrostjo 575 km/h demoliral in
tako vrnil udarec.
Ker se je pri svojih podvigih s »strelo« zanašal na
zmogljivost dueta Rolls-Roycevih dvanjastvaljnih
letalskih motorjev s pošastnimi 4.700-konjskimi močmi,
se sedaj v britanski manufakturi luksuznih avtomobilov
asu in njegovim hvale vrednim rezultatom poklanjajo
z unikatno različico kabrioleta Dawn in kupeja Wraith,
ki sta združena pod primerno poimenovano kolekcijo
Landspeed. Ta po več kot 80 letih obuja spomin na
pustolovščine kapitana Eystona in njegovega izrednega
kompanjona Thunderbolta z raznolikimi unikatnimi
detajli. Glavni izmed teh je gotovo natančna ilustracija
zvezdnega neba z dne 16. septembra 1938, ko je
talentirani Anglež postavil svoj finalni rekord s hitrostjo
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357,497 milj na uro, ki je vgravirana v eleganten časomer
na armaturi. To dekorira tudi edinstven vzorec, ki imitira
pokrajino Bonneville Salt Flats, kjer je dirkač s pomočjo
svoje aluminijaste mojstrovine vsaj za trenutek postal
najhitrejši človek na svetu. V čast izvenzemeljskega
izgleda solin, ki jih obkrožajo temni hribi, so pri RollsRoycu selekcionirali belo-črno kombinacijo za razkošno
kabino. Podrobnosti, ki pričajo o življenjski poti Eystona,
se zaključijo na voznikovih vratih, kjer je umeščena
replika barv prestižnih odlikovanj, ki jih je pionir prejel za
čas svojega življenja.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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C h e v r o l e t C o r v e t t e S t i n g r ay I M S A G T L M

IGRAČA
ZA
LJUBITELJSKE
DIRKAČE
Da bi proslavili dominantno lanskoletno sezono
divizije Corvette Racing, so pri Chevroletu kreirali
s svetom motošporta navdahnjeno varianto
superavtomobila Stingray, pri kateri bo kričečo
rumeno-sivo karoserijo dopolnjeval karbonski nakit.

D

irkanje je del Corvettinega DNK-ja že od
samega začetka, zato niti ne preseneča,
da je moštvo Corvette Racing sijalo skozi
sezono 2020 prvenstva IMSA GT in na
koncu v žep pobasalo zmagoslavni naslov proizvajalca
kot tudi voznika. Bolid C8.R, ki je osvojil šest zmag
in sedem »pole« pozicij, je s svojimi uspehi botroval
kreaciji limitirane serije Corvette Stingray IMSA GTLM
Championship Edition, ki se zgleduje po kom drugemu
kot šampionskemu dirkalniku.
Okroglih tisoč enot se bo tako ponašalo s specifično
grafično shemo, katero gradi zelo opazno rumenosivo telesce v spremljavi velikanskega fiksnega krila,
karbonskih stranskih ogledal in rumenih zavornih
čeljusti, ki ustvarjajo odločen kontrast s črnimi platišči.
Podobnost z dirkačem C8.R bodo izkazovale tudi nalepke
na širokih bokih in vložki v športni kabini, ki bodo skupaj
z dirkaškimi sedeži zagotavljali, da gre za enega izmed
ekskluzivnih predstavnikov Corvette, ki bodo na voljo kot
kupe in kabriolet.
Na žalost entuziastov ti niso prejeli modifikacij pod kožo,
kar pomeni, da se pod pokrovom še vedno skriva 495
vrancev, s katerimi razpolaga 6,2-litrski osemvaljnik. Ta
v sodelovanju z 8-stopenjskim menjalnikom z dvojno
sklopko poskrbi, da »korveta« za ljubiteljske dirkače iz
ničle do 96 km/h poskoči v 2,9 sekunde.

POSEBNA LIMITIRANA SERIJA SE ZGLEDUJE PO ŠAMPIONSKEMu DIRKALNIKU IZ PRVENSTVA IMSA GT.
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Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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NOVOSTI

RAKETA
V STIlU
BRABUSA
Ker v AMG-ju dovršeni G 63 ni dovolj vpadljiv, kaj šele dovolj zmogljiv, je odšel na intenziven trening
v dobrih 400 kilometrov oddaljen štab Brabusa, kjer so mu po ekstenzivni preobrazbi nadeli ime 900
Rocket EDITION, ki da vedeti, kaj je njegovo pravo poslanstvo.
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B R A B U S
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Brabusova velika, široka in zastrašujoča zver 900
Rocket je superavtomobil v pravem pomenu besede.

P

rve asociacije na besedo »superavto« so
najverjetneje Ferrari, Lamborghini, Bugatti in
drugi butični proizvajalci športnih umetnin
na štirih kolesih. Le redki bodo takoj pomislili
na stvaritve Brabusa, še redkejši pa tisti, ki se jim bo v
mislih namesto k tlom prisesanih dvosedežnikov utrla
podoba legendarnega razreda G. A naj vas to ne zavede.
Brabusova velika, široka in zastrašujoča zver 900 Rocket
je superavtomobil v pravem pomenu besede.
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To pomeni, da je bila pot od serijskega G-ja s podpisom
AMG-ja do čistokrvnega Brabusa kar dolga – mišice
namreč ne zrastejo čez noč. Transformacijo so Nemci
začeli kako drugače kot s srcem avtomobila, ki
omogoča, da novi produkt lahko okronamo za botra
visoko zmogljivostnih offroaderjev. »Skromnih« 585
konjskih moči zamenjuje okroglih 900 ponijev, kolikor
jih generira v hiši perfekcionazirani 4,5-litrski osmak z
dvema turbopolnilnikoma. Ta navita enota skrbi, da 2,5

tone težki SUV navdušuje s pospeševanjem, kateremu
lahko parira le peščica športnih avtomobilov; ekskluzivni
buldožer s štirikolesnim pogonom se namreč do 100
km/h premakne v 3,7 sekunde in nadaljuje z odrivanjem
vseh tekmecev do elektronsko omejene hitrosti 280
km/h.
Zaradi enormnega povečanja moči kot tudi prostornine,
motor potrebuje več zraka, da lahko zadiha. To so pri
Brabusu rešili z integracijo sistema RAM-AIR v zajetno

masko hladilnika, ki je kot pokrov pogonske enote
zaključena v karbonu. Zadnji člen v verigi zmogljivostnih
nadgradenj predstavlja izpušni sistem iz nerjavečega
jekla, ki se ponaša z aktivnimi ventili za modificiranje
zvočne note. Verjamem, da si še največji nastopač ne
želi težav z možmi v modrem, ker je že tolikokrat ob
neprimernih urah sosede ustrahoval s svojim Brabusom.
Ob približevanju domu lahko tako s preprostim klikom
na gumb glasno renčanje spremeni v diskretni šepet,
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ki ne bo pognal strahu v kosti. Fani znamke bodo veseli
novice, da so tudi pri novem modelu ohranili dolgoleten
zaščitni znak za modele G, pri katerem sta pred zadnjima
kolesoma pozicionirani dve stranski izpušni cevi, ki sta
za dodaten športni pridih uokvirjeni z ogljikovimi vlakni
in ambientalno osvetlitvijo. Precizna kalibracija vseh
komponent, ki so ekstenzivno testirane tako v tovarni
kot na cestah za optimalno dostavo moči, je še en razlog,
zakaj si je Brabus pri domačih nemških oblasteh zaslužil
uradni naziv proizvajalca vozil in ne zgolj tunerja.
Seveda superavtomobil iz Bottropa ne fascinira samo
zaradi velikanskega zmogljivostnega potenciala, ampak

tudi zaradi ekstravagantnega izgleda, za katerega
pa bodo nekateri prhnili, da je absolutno preveč. Na
račun razširitve telesca tokratna reinkarnacija G-klase
definitivno ni sramežljiva, prej kričeča z v oči bodečimi
karbonskimi elementi, s 24-palčnimi platišči in z rdečimi
poudarki, ki finalizirajo unikatno vizualno preobrazbo.
Če se vam ta dopade in vam na bančnem računu ali v
vzglavnikih počiva pol milijona evrov, je lahko cestna
raketa vaša, vendar se bo treba hitro postaviti v vrsto, saj
bo Brabus izdelal le 25 vozil.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Ekskluzivni buldožer s
štirikolesnim pogonom se
do 100 km/h premakne
v zgolj 3,7 sekunde.
WWW.SLOWATCH.SI
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ZANIMIVOSTI

MILLE MIGLIA 2021

LA DOLCE

VITA
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Visoko decibelno rjovenje dobro uglašenh
motorjev, oster vonj po vročem asfaltu,
naraščajoča napetost v ozračju … Takšna
atmosfera je 16. junija vladala na startni črti
vzdržljivoste dirke Mille Miglia, preden so
gospodje prižgali svoje motorje in se podali
na historično popotovanje, ki jih je vodilo po
severni in centralni Italiji.
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M

alodane vsak entuziast nad dirkami je že
slišal za Mille Miglia, ikonično preizkušnjo
na odprtih cestah po osrčju Italije, ki se
je odvila 24-krat v letih od 1927 do 1957,
danes pa z njeno tradicijo nadaljuje avtomobilski klub
Brescia, ki organizira dirko izjemnih starodobnikov z istim
imenom na trasi Brescia-Rim. Kljub temu da v večini zbere
ljubiteljske dirkače, ki imajo veliko pod palcem, 1000
Miglia ostaja zahtevna dirka, ki terja stalno pozornost in
ne dopušča nenatančnosti. Potrebno je kar nekaj znanja,
da se izogne morebitnim pastem in avtomobil pripelje
do zmage.
375 oboževalcev dirke, ki so jo oklicali za »la corsa più
bella del mondo«, se je odločilo, da ne gre izpustiti
39. edicije Mille Miglia, ki je letos s temo »Prehod v
prihodnost« združevala tradicijo in inovacije. Tako se iz
Brescie, ki je začetna točka dirke že od leta 1927, niso
pognali le vintage avtomobili, ampak tudi električna
vozila, ki so se po poznani progi podala s sveže
perspektive. Organizatorji so se odločili, da bo tokrat
pot peljala v nasprotni smeri urnega kazalca, od zahoda
proti vzhodu, čez 200 šarmantnih mest in vasi. Po tisočih
prevoženih miljah ter štirih dneh nepozabnih avantur
in občudovanja lepot Italije, so se tekmovalci preko
Modene, doma velikih avtomobilskih imen, kot sta
Ferrari in Maserati, vrnili v Brescio in svoj vsakdanjik.
Že 34. leto zapored je nad tekmovanjem, ki uteleša »la
dolce vita«, kot glavni sponzor in uradni časomerilec bdelo
švicarsko podjetje Chopard, ki za to priložnost vsakič
kreira nove urarske mojstrovine. Predsednik Choparda in
dolgoletni tekmovalec Karl-Friedrich Scheufele je tokrat
na mesto kopilota povabil šestkratnega zmagovalca
24 ur Le Mansa, belgijskega junaka Jackyja Ickxa. Poleg
njunega jagodno rdečega Mercedes-Benza 300SL, ki
je v kolekciji družine Scheufele več kot tri desetletja,
je barve Choparda predstavljalo še pet vozil, izmed
katerih sta najbolj spektakularna Ermini Sport 1100 iz
leta 1954, za volanom katerega je sedel milanski modni
guru Alessandro Squarzi, ter Porsche 356 iz enake ere, s
katerim je upravljal francoski dirkač in tovarniški voznik
Porscheja Romain Dumas.

Predsednik Choparda Karl-Friedrich
Scheufele je tokrat na mesto kopilota
povabil šestkratnega zmagovalca 24 ur
Le Mansa, belgijskega junaka Jackyja Ickx.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

''Po 1.000 miljah in štirih dneh občudovanja
lepot Italije so se tekmovalci vrnili v Brescio.''
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TESTI

BMW X2 XDRIVE 25E

faktor

E

BMW-jev model X2 bolj kot na terensko uporabnost stavi na športno kompaktnost ter dinamičen videz, po novem
pa svoje karte polaga tudi na priključno-hibridni pogonski sklop z oznako 25e, ki smo ga nedavno že preizkusili v
VEČJEMU modelu X1, in tako v ospredje postavlja faktor elektrifikacije.
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X2 ni tipičen SUV, saj v sebi skriva več športnega, dinamičnega karakterja.
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Ž

X2 SO PRI BMW-JU NAMENILI SVOJ HIŠNI PRIKLJUČNOHIBRIDNI POGONSKI SKLOP, KI ZDRUŽUJE BENCINSKI
TRIVALJNIK S 125 KM Z ELEKTROMOTJREM S 95 KM.
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e na prvo žogo je razvidno, da X2 ni tipičen SUV,
saj v sebi skriva več športnega, dinamičnega
karakterja, kar kaže že s samo široko in
predvsem z nizko pojavo, s kratkimi previsi, s
kupejevsko strešno linijo, s strešnim spojlerjem na zadku
in z logotipoma na stebričku C, po vzoru nekaterih
športnih Bavarcev iz preteklosti.
Avtomobil je grajen na platformi modela X1, od katerega
je za 9 centimetrov krajši in občutno nižji, medosje pa
ostaja nespremenjeno. Kljub temu je v X2 precej manj
prostora in več občutka utesnjenosti, še posebej v drugi
sedežni vrsti, kjer dodatne centimetre v višino odvzame
nizko spuščajoča se streha v službi kompaktnega,
dinamičnega videza. Na račun hibridnega pogonskega
sklopa je moral nekaj dodatnih litrov žrtvovati prtljažni
prostor. 40 manj jih ima od običajno gnanega modela in
tako zadaj pospravi vsega 410 litrov prtljage.
X2 in X1 si tudi delita vse pogonske sklope in zasnovo
notranjosti, ki je že krepko za časom ter hrepeni po
digitalni in ergonomski nadgradnji. Nenazadnje je X2
še vedno v svoji prvi generaciji in vprašanje je, če bomo
sploh videli njegovo nadaljevanje.
Preden se bo to zgodilo oziroma se ne bo, so X2 namenili
svoj hišni priključno-hibridni pogonski sklop, ki smo ga
nedavno nazaj že preizkusili v bolj družinsko potovalnem
SUV-ju X1.
Za pogon tako skrbita 1,5-litrski trivaljni bencinski
motor z močjo 92 kW (125 KM) in 220 Nm navora
ter elektromotor, ki 70 kW (95 KM) in 165 Nm navora
dostavlja zadnjemu kolesnemu paru, kar pomeni, da je

na voljo štirikolesni pogon, čeprav je X2 v osnovi prednje
gnan avtomobil. Do stotice se odrine v 6,8 sekundah in
doseže največjo hitrost pri 195 km/h, samo na električni
pogon pa se lahko pelje vse do hitrosti 135 km/h.
Električni motor črpa energijo iz litij-ionske baterije
s kapaciteto 10 kWh, ki se na domači vtičnici polni
približno pet ur, na uličnih polnilnicah bo proces gotov
v približno treh urah. Čistega električnega dosega naj bi
bilo za 57 kilometrov, a se v praksi izkaže, da je to skoraj
nemogoče. Realno bo tam nekje dobrih 30 električnih
kilometrov, seveda odvisno od stila vožnje voznika in
same relacije poti. Slednje pa tudi ne bodo kaj pretirano
dolge, saj ima X2 vgrajen zgolj 36-litrski rezervoar za
gorivo, zato bodo obiski bencinskih črpalk pogostejši.
Vsakodnevno polnjenje vam mora kar zlesti pod kožo,
drugače priključni hibrid hitro izgubi svoj pomen.
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X2 oblikovno še vedno ostaja
bavarski posebnež, še vedno je
vizualno zanimiv, atraktiven in
dovolj svežega videza, da bo
med pločevino na cesti izstopal.

Voznik sicer lahko X2 vozi na tri načine, in sicer zgolj na
elektriko, zgolj na bencin ali s kombinacijo obeh. V čisto
električnem načinu se bosta vrteli le zadnji kolesi, od
teže vaše noge bo odvisno, koliko električnih kilometrov
boste na tak način lahko prevozili. Druga možnost je
vožnja zgolj na bencin, pri čemer boste malce omejeni
z majhnim rezervoarjem goriva, boste pa z motorjem
hkrati polnili baterijo in na tak način lahko s pametno
vožnjo naberete še za kakšnih dodatnih 10 kilometrov
električne energije. Nenazadnje si lahko v programu Save
shranite oziroma ohranite baterijo na želeni vrednosti
in jo porabite takrat, ko se vam zdi primerno oziroma
idealno. Vožnja v kombinaciji obeh pogonov pa pomeni,
da X2 v osnovi vedno štarta v električnem načinu,

bencinski motor se naknadno priključuje po potrebi.
Vožnja je sicer tipično BMW-jevska, avtomobil je
dovolj natančen in vodljiv skozi ovinke, na račun
visokopresečnih pnevmatik in ne ravno najbolj mehkega
podvozja zna biti na trenutke vožnja kar malce trda in
neudobna.
X2 tako oblikovno še vedno ostaja bavarski posebnež, še
vedno je vizualno zanimiv, atraktiven in dovolj svežega
videza, da bo med pločevino na cesti izstopal. Še preden
pa se mu v celoti izteče čas, bo poskušal potencialne
bodoče lastnike prepričati s sodobnim priključnohibridnim pogonom.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

tritvaljni, vrstni, turbobencinski + električni
1.499 ccm
162 kW (220 KM)
385 Nm pri 1.500 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
6,8 s (0-100 km/h)
195 km/h

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

6,5 l/100 km
38 g/km
4.360 / 1.824 / 1.526 mm
1.730 kg
36 l
410 l
63.207 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 699,35 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

TESTI

Mini Cooper S ALL4 Countryman

ADIJO
DINAMIKA,
POZDRAVLJENA
ŠMINKA
V lanskem letu so Britanci svojemu podeželaku namenili subtilno prenovo, še vedno ostaja prepoznaven SUV
znamke Mini, čeprav se zdi, da z leti vse bolj in bolj izgublja tisti pravi športni karakter, pa čeprav je govor o
športni različici S.
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Countrymanu se je lepo podala
zelenomodra barva karoserije,
v kombinaciji s paketom črnine.

D

a bi bil največji Mini v koraku s časom, so mu
namenili blag lepotni tretma, ki vsebuje bolj
subtilne spremembe, kot so večja maska,
drugačen dizajn platišč, nove žaromete in širši
nabor barvnih kombinacij. Na zadku v oči najprej pade
grafika žarometov, ki sveti v obliki britanske zastave, ki
je postala eden izmed bolj prepoznavnih in izstopajočih
detajlov znamke, kakor tudi dve črni črti, ki se vijeta vzdolž
celotnega avtomobila, začenši na pokrovu motorja.
Testnemu Countrymanu se je lepo podala nova,
zelenomodra barva karoserije, v kombinaciji z zunanjim
paketom črnine, ki v črno obarva ohišja ogledal, streho,
okvirje zatemnjenih stekel, strešne nosilce, masko,

obrobo prednjih luči in napise na karoseriji. Presenetljivo
niso bila v črno obarvana platišča, ki so nekoliko izstopala
v svoji svetli barvi.
Testni Countryman je na zadku nosil oznako S, kar pomeni,
da gre za drugo najbolj zmogljivo različico v ponudbi,
nad njo je le še izvedenka JCW. Značka S razkriva, da se
pod pokrovom motorja vrti dvolitrski turbobencinski
štirivaljnik, ki po novem preko 8-stopenjskega
samodejnega menjalnika pošilja navor vsem štirim
kolesom. Na papirju se 178 konjskih moči morda zdi
dovolj in tudi je, za povsem normalno ležerno vožnjo. A
ko želimo iz njega izvleči malo več športnosti, jo bomo
na žalost iskali zaman. Tudi zvok ni nič kaj prida športen,

udobno zadušen je, prav tako 8-stopenjska avtomatika
deluje bolj v službi udobja kot dinamike. Podvozje je po
drugi strani naravnano bolj športno, čvrsto, a kaj ko je
Countryman kot tak enostavno pretežak in prešibak, da
bi se lahko z njim zabaval in užival v športni vožnji. Teža
se mu pozna predvsem na volanu in ob zaviranju.
S prenovo so malo prevetrili tudi notranjost, a ta v osnovi
ostaja zvesta svojim koreninam. Še vedno so prisotna
letalska fizična stikala in velik sredinski krog z integriranim
zaslonom na dotik in z interaktivno osvetlitvijo, ki se
spreminja glede na izbrano funkcijo in na nek način tudi
predstavlja nekakšen virtualni obratomer. Za volanskim
obročem pa po novem najdemo digitalne merilnike.

Interier testnega primerka je bil zelo lično opremljen v
svetlo rjavem oblazinjenju, ki so ga poudarjali črni šivi v
karo vzorcu, rjavi sedeži pa so imeli na straneh še bele
okrasne obrobe. Manjkalo ni niti veliko panoramsko
strešno okno. To, da so vsi materiali vrhunske izdelave, ni
treba posebej poudarjati, kakor tudi ne, da pride takšen
Countryman z vsemi varnostnimi pomagači. Spisek
dodatne opreme je kot vedno odvisen od vaših želja,
kot posledično tudi končna cena. V testnemu primeru se
ustavi pri 59 tisočakih in pol.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
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štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.998 ccm
131 kW (178 KM)
280 Nm pri 1.350 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
7,3 s (0-100 km/h)
222 km/h

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

8 l/100 km
158 g/km
4.297 / 1.822/ 1.557mm
1.645 kg
47 l
450 l
59.548 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 644,99 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

TESTI

Suzuki Swift 1.2 VVT Hybrid AllGrip Elegance

DO ZOB
OBOROŽEN
MALCEK

S

wift še vedno ostaja v svoji
tretji generaciji, a so mu pri
Suzukiju namenili manjšo
prenovo, kjer so nekoliko
spremenili masko in mu s tem malo
pomladili videz, razširili so njegov
že tako bogat nabor varnostno-
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asistenčnih sistemov in posodobili
njegov blago hibridni pogonski sklop.
Osnova še vedno ostaja atmosferski
1,2-litrski bencinski motor stare šole,
kateremu pa so presenetljivo odvzeli
5 kW moči. Sedaj jih proizvede 61
oziroma v prevodu 83 KM, so pa

Suzukijev mali samuraj še
naprej ostaja eden izmed boljših
nakupov med mestnimi malčki.
Poleg bogate serijske opreme,
blago hibridnega sistema in
štirikolesnega pogona, prepriča
tudi s konkurenčno ceno.

na drugi strani povečali baterijski
sklop na skupno 10 Ah. Tako naj bi
Swift postal predvsem bolj varčen
in okolju prijazen, v praksi pa je
postal malo bolj len, a vseeno ga je
zabavno voziti in loviti nizko porabo.
V povprečju ne porabi več kot 6 litrov

na sto prevoženih kilometrov.
Ker gre za blagi hibrid, pomeni
da vožnja na čisto elektriko ni
mogoča. Sistem pomaga motorju
z
integriranim
zaganjalnikom,
ki opravlja funkcijo električnega
motorja, in z visoko zmogljivo litij-

ionsko baterijo. Zaganjalnik tako
skrbi za ponovni vžig motorja, ko
se ta na semaforju ugasne. Pomaga
pri speljevanju in pretvarja energijo,
ki nastaja pri zaviranju v električno,
katera skrbi za učinkovito polnjenje
baterije. Slednja ob zaustavitvi

motorja aktivira napajanje električnih
komponent, kar naj bi posledično
vplivalo tudi na varčevanje z
gorivom. Motor deluje gladko, tiho
in uglajeno, a kot rečeno, mu manjka
malo več živahnosti.
Pozna se tudi med samo vožnjo,
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Swift blesti na področju opreme in varnostnih sistemov.

Štirikolesni pogon Allgrip prinaša tudi
3-centimetrski dvig karoserije od tal.

da ima samo pet prestav, pa
še sama razmerja so dokaj
kratka, kar pomeni, da je motor
pri avtocestnih hitrostih kar
glasen, takrat pa ni najboljša
niti zvočna zatesnitev. Se pa
zato toliko bolje obnese na
kakšnem makadamu in manjši
strmini s svojim štirikolesnim
pogonom Allgrip, ki prinaša
3-centimetrski dvig karoserije
od tal.
Swift blesti tudi na področju
opreme
in
varnostnoasistenčnih sistemov. Na voljo
so serijski sistem za samodejno
zaviranje v sili, aktivni radarski
tempomat, sistem za mrtve
kote, opozorilnik za prečni
promet pri vzvratni vožnji,
sistem za prepoznavo znakov
in sistem za ohranjanje vozila
znotraj voznega pasu. V
ničemer ne zaostaja tudi na
področju multimedije. Osrednji
ekran, občutljiv na dotik, je
odziven, premore navigacijo in
vzvratno kamero.
Prednja potnika razvaja tudi z
ogrevanima sedežema, voznika
s polnimi LED žarometi, ki znajo
samodejno preklapljati med
dolgimi in zasenčenimi lučmi.
Swift tako ostaja eden izmed
boljših paketov med mestnimi
malčki, saj ponuja praktično vse,
kar sicer nudijo večji in dražji
avtomobili. Med svojimi vrstniki
praktično nima konkurence,
tudi na področju končne cene
ne, ki je s 17 tisočaki več kot
konkurenčna.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, bencinski
1.197 ccm
61 kW (83 KM)
107 Nm pri 2.800 vrt./min.
5-stopenjski ročni
13,8 s (0-100 km/h)
170 km/h

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

6 l/100 km
125 g/km
3.845 / 1.735 / 1.520 mm
991 kg
37 l
265 l
17.535 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 195,97 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

Domača, sveža in okusna
hitra hrana s slastno ponudbo
za vegane in mesojedce
Miklošičeva cesta 34, Ljubljana center
040 825 533
Fari's
faris_eu

TESTI

Hyundai Santa Fe HEV 1.6 T-GDI Impression

Novi
SANTA FE
je luksuz na
štirih kolesih
64 Avto+šport

Santa Fe je pripeljal na ceste oblikovno in tehnološko osvežen. Nova generacija je sicer luč sveta ugledala dobri
dve leti nazaj, a ker želijo biti pri Hyundaiju v koraku s časom, so svojemu paradnemu konju že namenili lepotni
tretma, ki se mu odlično poda.
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9 litri bencina na sto kilometrov.
Bolj kot zunaj, seveda z izjemo
maske, so spremembe opazne v
notranjosti, kjer je Santa Fe dobil
praktično popolnoma novo
delovno okolje. V oči najprej pade
velika lebdeča osrednja konzola,
ki je zamenjala klasični del
spodnje armaturke s stikali klime
in fizično prestavno ročico. Je pa
zato zelo dobrodošla menjava
klasične prestavne ročice s štirimi
tipkami, s katerimi se upravlja

vsaki aktivaciji smernika vključijo
živo sliko izpod stranskega
ogledala, kjer je nameščena
kamera in tako vozniku dodatno
omogočijo varno menjavo pasu
oziroma kakršen koli manever,
ki zahteva spremembo smeri. Ta
sistem me je navdušil, seveda
pa lahko voznik v nastavitvah to
funkcijo preprosto izklopi.
Nivo opreme Impression pomeni,
da gre za najbolje opremljenega
Santa Feja. Dodatno smo imeli

Zadek uvaja novo grafiko
zadnjih luči, kateri po novem
povezuje svetlobni odsevnik.

K

ljub temu da gre le za prenovo, Santa Fe
z letnico 2021 izgleda precej drugače od
predhodnika. Vizualne modifikacije se začnejo
in so najbolj očitne na prednjem delu, kjer
nas pozdravi impozantno široka maska s 3D efektom, ki
ima kar v sami maski integrirane žaromete in pokončne
dnevne LED-ice, ki se zajedajo še navzgor proti maski
motorja v obliki črke T.
Stranska linija je v večini ostala dokaj enaka, seveda
lahko opazimo povsem nov dizajn litih platišč, kakor tudi
zadek, ki se je vizualno še najmanj spremenil z izjemo
nove grafike zadnjih luči in svetlobnega odsevnika, ki
zadnje luči tudi povezuje.
Vizualno tako Santa Fe še naprej ostaja ogromen, z novo
masko izredno impozanten družinski SUV, ki se lahko
kosa tudi z bolj prestižnimi modeli premijskih znamk,
pred katerimi ima nenazadnje ogromno prednost v ceni.
Skoraj polovico cenejši je od primerljivo opremljenega
SUV-a nemške znamke, pri čemer pa korejski predstavnik

na področju udobja, same vožnje in tehnologije nikjer
ne zaostaja, še več, celo navduši na vseh področjih.
S prenovo so pri Hyundaiju uvedli tudi nov hibridni pogon
za Santa Feja, ki deluje fantastično. Gre za 1,6-litrski turbo
bencinski štirivaljnik, ki sodeluje z elektromotorjem s 44,2
kW moči, ki skupaj proizvajata za 169 kW moči, oziroma
po domače, na vsa štiri kolesa pošilja 230 konjev.
Vse skupaj deluje izredno utečeno, preklop med
elektriko in bencinom je nemoteč, zvočna izolacija je
vrhunska, praktično šumi zunanjega sveta in vrtenje
bencinarja sploh ne prideta do ušes potnikov znotraj
udobne, prostorne kabine. Ker je Santa Fe klasični hibrid,
pomeni da energijo nabiramo z zaviranjem oziroma kar
z motorjem na notranje zgorevanje in eno in drugo je
popolnoma enostavno in nikoli se ne bo zgodilo, da
bi ostali s popolnoma prazno baterijo. Elektrifikacija bo
pomagala vsaj pri speljevanju, če ne drugega. Na krajših
relacijah se tako lahko vozimo s porabo pod 6 litri, sicer
pa bo v povprečju takšen Santa Fe porabil nekje med 8 in

Santa Fe je dobil praktično popolnoma novo delovno
okolje. V oči najprej pade velika lebdeča konzola.
Noviteta je vrtljivo stikalo za premikanje
med različnimi voznimi programi.

menjalnik. Poleg njih so umestili
še eno noviteto – vrtljivo stikalo
za premikanje med različnimi
voznimi programi.
Nov je še osrednji zaslon, ki sedaj
meri kar 10,25 palca in je brez
kakršnih koli fizičnih gumbov
na straneh elegantno integriran
v prostorno armaturko. Seveda
je prenova prinesla tudi
digitalizirane merilnike, kateri
glede na izbran vozni način
spreminjajo grafiko in celo ob

na seznamu dodatne opreme
obkljukan še paket Edition, ki
doprinaša kromirane dodatke v
prednjem in zadnjem odbijaču,
usnjeno oblazinjenje v svetlem
napa usnju z diamantno prešitim
vzorcem, armaturko oblečeno
v usnje ter celoten strop in
stebričke, oblečene v svetlo
alkantaro. Bolj premium ne gre.
Sploh pa ne za ceno 60 tisoč.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost
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štirivaljni, vrstni, turbobencinski + električni
poraba
1.598 ccm
emisije CO2
176 kW (240 KM)
mere
529 Nm pri 1.500 vrt./min.
teža
6-stopenjski samodejni
posoda za gorivo
9,1 s (0-100 km/h)
prtljažni prostor
187 km/h
cena vozila

8,5 l/100 km
157 g/km
4.785 / 1.900 / 1.685 mm
1.809 kg
67 l
1.032 l
60.000 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 663,86 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

Cigarette 41’ Nighthawk AMG Black Series

NAVTIKA

vladarja

cest in

valov

Mineva dolgih petnajst let, odkar je AMG perfektnega partnerja svojim cestnim beštijam našel v ameriškem
proizvajalcu Cigarette Racing. Od tedaj smo ugledali precej dih jemajočih puščic na vodi, TODA najnovejša postavlja
lestvico še višje, saj je bazirana na kralju nemških vročičnežev, katerega dom navkljub dovolilnici za običajne
ceste predstavljajo dirkalne piste.
68 Avto+šport
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Tokrat je inspiracijo posodil
absolutni vladar družine AMG,
zlonamerni Black Edition.

Z

vsako novo inkarnacijo AMG GT-ja se pojavi
priložnost za novo sodelovanje in tako je
najnovejši sad partnerstva že trinajsti po vrsti.
Tokrat je inspiracijo posodil absolutni vladar
družine dvosedežnikov, zlonamerni Black Edition,
za katerega so ustvarjalci obljubili, da bo na račun
najbolj zmogljivega osmaka iz Affalterbacha svetovne
ceste obvladoval z brutalno mero moči. In res je
brezkompromisno športni, seksapilno dizajnirani in
tehnološko napredni Black Edition že nekaj mesecev
po debiju na najbolj slavnem nemškem dirkališču,
opevanemu Nürburgringu, postavil ultimativni rekord
in bil okronan z nazivom najhitrejšega serijskega
avtomobila. Resda mu ga je s štiri sekunde boljšim časom
na 20,8-kilometrski stezi ravnokar ukradel Porschejev
911 GT2, a nič ne de, saj se pri AMG-ju lahko pohvalijo z
novim navtičnim presežkom.
V čast rekordni ediciji GT-ja nova »cigareta« nosi
izzivalno oranžno oblekico s črnimi poudarki in povsem
v črnino odeto pokrivalo. Ker stil pač ni zaključen brez
modnih dodatkov, se na krmi kot briljanti sonči kvintet
motorjev Mercury Racing 450R, ki opazovalcu takoj
dajo vedeti, koliko je ura. Morda kot zadnje opozorilo
za tiste, ki so spregledali dramatične proporcije in kot
britev oster ladijski trup z zajetno poslikavo AMG-jevega
logotipa. Dirkaška barvna tema se nadaljuje na krovu
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NEUKROČENO
POSPEŠEVANJE
»CIGARETE« SE
NE USTAVI NITI
PRI ŠTEVILKI
90 MILJ NA URO.

Zmogljivost tega čolna je namreč več kot impresivna in povsem na nivoju najboljšega izmed AMG GT-jev. Če ima vladar
cest 720 KM, jih ima vladar valov kar 2.250, kar se prevaja v neukročeno pospeševanje, ki se ne ustavi niti pri številki 90
milj na uro. In ko temu dodamo še vrhunski dizajn in luksuzne bonbončke, dobimo resnično svojevrsten in ekskluziven
produkt, ki postavlja standarde v svojem razredu.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

V čast rekordni ediciji GT-ja
cruiser nosi izzivalno oranžno
oblekico s črnimi poudarki in
povsem v črnino odeto pokrivalo.

12,5-metrskega športnega cruiserja, ki impresionira
z velikodušno centralno konzolo, ki izkorišča najbolj
inovativne tehnološke napredke kot tudi superiorno
ročno izdelavo. Voznika in njegova dva najboljša prijatelja
bo pred sončnimi žarki varoval T-top, medtem ko se
bodo morali preostali gostje zadovoljiti s poležavanjem
na premcu ali posedanjem na krmi. Pri tem bodo morali
izredno paziti, da jih ne bi slučajno presenetil udaren
sunek ob pritisku na gas, saj jim lahko srce pade v hlače.
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NAVTIKA

MENNYACHT sibari ii

sibari ii predstavlja odlično izbiro za dopust večje družine ali skupine prijateljev.

doživetje

NEPOZABNO
Sibari II je nekdanja ribiška ladja, ki je bila popolnoma prenovljena in preurejena v čoln
z impresivnimi zmogljivostmi, pripravljen za edinstveno avanturo na vodi. Njena izkušena
posadka, štiri udobne kabine, prostorna zgornja paluba ter dovršena gastronomska ponudba, ki
je na voljo 24 ur na dan, skupaj zagotavljajo, da je križarjenje v Sibariju nepozabno doživetje.
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S
GOSTJE LAHKO NA SVOJIH
POČITNICAH DOSEŽEJO
TUDI NAJBOLJ SKRITE
KOTIČKE JADRANA.

lovensko podjetje MennYacht, uradni
zastopnik za razkošna plovila skupine Ferretti,
je za prihajajočo poletno sezono v svojo floto
dodalo malce neobičajno luksuzno jahto z
imenom Sibari II. Ribiška ladja, ki je bila zgrajena leta
1991, se je z renovacijo prelevila v elegantno motorno
jahto, ki jo je mogoče najeti za krasen oddih na
Hrvaškem. Ker v svoji notranjosti skriva štiri prostorne
kabine, v kateri se lahko namesti do devet oseb,
predstavlja odlično izbiro za dopust večje družine ali
skupine prijateljev. Več kot primerna je tudi za druženje
s poslovnimi partnerji v sproščenem ambientu ali
za motivacijsko doživetje s sodelavci v obliki teambuildingov. Na krovu Sibarija II je prijazna štiričlanska
posadka, ki se trudi, da izpolni vse želje gostov na
krovu. Kapitan skrbi za varno plovbo in obisk najlepših
destinacij, kuharski chef bedi nad kulinarično izkušnjo,
mornar in stevardesa pa izpolnjujeta vse druge
potrebe.
25-metrska jahta je opremljena z rezervoarjem
za gorivo, ki sprejme 14.000 litrov goriva, ter z
rezervoarjem vode s prostornino 26.000 litrov, kar ji
omogoča izjemno avtonomijo. V enem tednu počitnic
se tako ne bo treba ustavljati ne zaradi vode ne zaradi
goriva. V sodelovanju s podjetjem MennYacht gostje
lahko personalizirajo svoje počitnice in dosežejo tudi
najbolj skrite kotičke Jadrana. Če si bodo na Sibariju,
ki potuje z devetimi vozli, zaželeli dozo adrenalina,
lahko izberejo katero izmed zanimivih vodnih igrač,
ki domujejo na krovu: električne supe Lampuga,
podvodne skuterje iAqua in po potrebi tudi motorne
gumenjake Dart Craft za najmlajše kapitane.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: MennYacht

Za dozo
adrenalina
na krovu
domujejo
številne
vodne
igrače.
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ŠPORT

FORMULA 1 - VN FRANCIJE

Verstappen
na kolena
spravil
Hamiltona

Max Verstappen je s fantastično predstavo
krog pred koncem dirke na kolena spravil
tudi Lewisa Hamiltona in zmagal na Veliki
Nagradi Francije v Le Castelletu. uspeh
ekipe Red Bull je s tretjim mestom dopolnil
zmagovalec Bakuja, Sergio Perez.
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da takega tempa ne bodo zdržali do konca dirke.
Mercedesa sta rahlo popustila, Red Bull pa je potegnil
asa iz rokava. Nov postanek v 32. krogu in prepustitev
vodstva Mercedesu. Pri srebrnih puščicah niso reagirali
in so le zaskrbljeno računali, kdaj bi Verstappen lahko
ujel oba njihova dirkača. Z novimi gumami je bil seveda
precej hitrejši tako od Bottasa kot tudi od Hamiltona. V
44. krogu je najprej brez težav prišel pred Bottasa, čeprav
se je ta trudil, da bi mu nudil čim večji odpor. Do konca
je bilo manj kot deset krogov, prednost Hamiltona pa
je kopnela iz kroga v krog. Krog in pol pred koncem je
Verstappen le ujel vodilnega in kronal izjemno predstavo.
Hamilton je bil brez moči in Nizozemec je prišel do tretje
letošnje zmage, s čimer je še povečal vodstvo v skupnem

seštevku. Prednost pred Britancem je po sedmih dirkah
znašala dvanajst točk.
V boju za tretje mesto je Perez prehitel Bottasa, ki je že
med dirko izražal nezadovoljstvo nad taktiko enega
postanka. Peto in šesto mesto sta osvojila dirkača
McLarna, spet je bil Norris boljši od Ricciarda, na sedmem
mestu je končal najboljši domačin, Pierre Gasly. Fernando
Alonso je domačemu moštvu Alpine pripeljal osmo
mesto, deseterico pa zaključuje ekipa Aston Martina.
Sebastian Vettel je končal na devetem mestu, Lance Stroll
pa na desetem.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

Krog in pol pred koncem je
Verstappen ujel vodilnega in
kronal izjemno predstavo.
Peto in šesto mesto sta osvojila
dirkača McLarna, spet je bil
Norris boljši od Ricciarda.

Č

e je v bila v preteklih letih dirka na dirkališču
Paula Ricarda vse prej kot zanimiva, je bilo
tokrat precej drugače. Spremljali smo napet
boj med Red Bullom in Mercedesom vse od
štarta do cilja. Dirko sta iz prve štartne vrste začela Max
Verstappen in Lewis Hamilton, sledila sta jima njuna
moštvena kolega, Valtteri Bottas in Sergio Perez. Ko so
ugasnile rdeče luči, sta tako Verstappen kot Hamilton
odlično začela, a dirkač Red Bulla je bil ob izstopu iz
prvega ovinka malce prehiter in odneslo ga je s steze.
Mimo je takoj švignil Britanec za volanom Mercedesa,
medtem ko je bil Bottas v drugem Mercedesu za
malenkost prekratek in je ostal na tretjem mestu.
Hamilton je vzdrževal prednost okrog dveh sekund
pred Verstappnom in zdelo se je, da bomo gledali še
eno monotono dirko na dirkališču v bližini Marseillesa.
A postanki v boksih so kot že tolikokrat v letošnji sezoni
poskrbeli za razburljivejše nadaljevanje dirke. Izmed
vodilne trojice se je prvi v boksih ustavil Bottas. Krog za
njim je na menjavo pnevmatik prišel še Max Verstappen.
Oba sta ohranila svoji poziciji in pričakovali smo, da se
vrstni red ne bo spremenil tudi po postanku Lewisa
Hamiltona, saj je imel ob odhodu Verstappna v bokse
dobri dve sekundi prednosti. A na presenečenje vseh
se je zgodilo ravno obratno. Čeprav je bil Hamiltonov
postanek hitrejši od Nizozemčevega, se je na stezo vrnil
za njim. Tudi Mercedesovemu komandnemu pultu ni
bilo jasno, kako so lahko zapravili tako prednost. Sledilo
je nekaj izjemno hitrih in napetih krogov vodilne trojice,
ki je bila tesno skupaj. A v obeh ekipah so hitro ugotovili,
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Rezultati VN Francije:
1.

Max Verstappen
Red Bull Racing

4.

Valtteri Bottas
Mercedes

7.

Pierre Gasly
AlphaTauri

2.

Lewis Hamilton
Mercedes

5.

Lando Norris
McLaren

8.

Fernando Alonso
Alpine

3.

Sergio Perez
Red Bull Racing

6.

Daniel Ricciardo
McLaren

9.

Sebastian Vettel
Aston Martin
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ŠPORT

FORMULA 1 - VN ŠTAJERSKE

MAX
suvereno do zmage
Zmagovalec prve izmed dveh zaporednih dirk na Red Bull Ringu je Max Verstappen. Nizozemec za volanom Red
Bull Honde je prepričljivo opravil z vso konkurenco, z Lewis Hamiltonom na čelu, in dosegel svojo 14. zmago
v karieri. Na dirki za Veliko nagrado Štajerske sta se mu najbolj približala dirkača Mercedesa, Hamilton je
končal na drugem mestu, Bottas pa na tretjem.
80 Avto+šport

Avto+šport 81

drugem mestu, a zaradi neverjetnega dogodka, ko se je
v petek v boksih zavrtel, dobil kazen treh štartnih mest in
posledično štartal kot peti. Boj za končno tretje mesto je
bil odločen ob menjavi gum Pereza, ko je šlo malce narobe
tudi najhitrejšim mehanikom. Težave z zadnjo desno gumo
in dve sekundi daljši postanek sta bila dovolj, da je šlo tretje
mesto v roke Bottasa. Pri Red Bullu so poizkusili še z enim
postankom v 55. krogu, a na koncu je zmanjkalo krogov, da
bi Perez lahko ugnal Finca.

VEČ KOT OČITNO JE, DA
MERCEDES ZAOSTAJA IN
TUDI FANTASTIČNI
HAMILTON NE MORE SLEDITI

Večini razburljivih trenutkov smo bili
priča v uvodnem krogu dirke, ko je
prišlo do nekaj trčenj v ozadju.

Č

etrta zmaga dirkača Red Bulla v letošnji
sezoni ni bila niti za trenutek ogrožena. Že na
štartu je ob sprintu do prvega ovinka zaprl
Hamiltona. Ta je bil tudi edini, ki je lahko sledil
ritmu 23-letnika v fantastičnem Red Bullu. Prednost je
Verstappen vseskozi povečeval, do prvih postankov je ta
znašala okrog pet sekund, kasneje pa je še narasla. Ker
so bile razlike med dirkači precej velike, tudi nismo videli
preveč zanimivega dogajanja na stezi. Večini razburljivih
trenutkov smo bili priča prav v uvodnem krogu. Sicer ne
v ospredju, prvih pet dirkačev iz kvalifikacij je namreč
obranilo svoje položaje, je pa prišlo do nekaj trčenj v

IZJEMNEMU VERSTAPPNU,
KI JE NABRAL LEPO PREDNOST.
ozadju. Najslabše jo je odnesel Pierre Gasly, ki je trčil s
Charlesom Leclercom. Poškodbe njegovega dirkalnika
so bile tako hude, da je moral odstopiti. Dirkač Ferrarija
je na drugi strani moral na menjavo sprednjega krilca
in padel na začelje. A ni se predal, do konca je bilo še
70 krogov in odpeljal jih je vrhunsko. Prebil se je vse
do sedmega mesta, tik za svojega moštvenega kolega,
Carlosa Sainza.
V ospredju je do prve spremembe prišlo v 10. krogu,
ko je Landa Norrisa, ki je dirko začel s sijajnega tretjega
mesta, najprej prehitel Sergio Perez, krog zatem pa
še Valtteri Bottas. Finec je kvalifikacije sicer končal na

V boju za čim več točk so pri Mercedesu krog pred koncem
po nove pnevmatike poklicali tudi Hamiltona. Brez težav
je Britanec prišel do dodatne točke za najhitrejši krog, a to
ne bo dovolj, če bo Verstappen serijsko zmagoval. Več kot
očitno je, da je Mercedes v zaostanku in tudi fantastični
Hamilton ne more slediti izjemnemu Verstappnu. Prednost
Nizozemca po dirki za VN Štajerske znaša že 18 točk.
Omeniti velja še odlično predstavo Georgea Russella. Žal ni
bila kronana s točkami, saj so mladega Angleža zaustavile
tehnične težave. A do postanka, kjer so se težave začele, je
junak lanskoletne dirke v Bahrajnu vozil na osmem mestu in
ogrožal celo dvakratnega prvaka Fernanda Alonsa v precej
bolj konkurenčnem Alpinu. Govorice, da naj bi Russell pri
Mercedesu v naslednji sezoni zamenjal Bottasa, so sicer
zelo glasne, a Hamilton svojim delodajalcem predlaga, da
Finec še naprej ostane njegov moštveni kolega.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

Rezultati VN Štajerske:
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1.

Max Verstappen
Red Bull Racing

4.

Sergio Perez
Red Bull Racing

7.

Charles Leclerc
Ferrari

2.

Lewis Hamilton
Mercedes

5.

Lando Norris
McLaren

8.

Lance Stroll
Aston Martin

3.

Valtteri Bottas
Mercedes

6.

Carlos Sainz
Ferrari

9.

Fernando Alonso
Alpine
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FORMULA e - puebla e-prix
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P

uebla je drugo pravo dirkališče, na katerem
so se letos pomerili vozniki Formule E. Vendar
je bilo to dirkališče do električnih formul in
njihovih dirkačev veliko prijaznejše, kot je bila
Valencia. Si lahko predstavljate, da na dveh dirkah niti
enkrat samkrat nismo doživeli varnostnega avtomobila?
Poleg tega pa je steza omogočala tudi več prostora za
varna prehitevanja, kot ga ponavadi dopuščajo mestne
»bobsteze«, obdane z betonskimi ograjami.
Ni pa Formula E samo dirkanje na polno, treba je ubrati
tudi dobro taktiko. Ta se je na prvi dirki, s hitro vožnjo
skozi aktivacijsko cono za napadalni način, posrečila
Audijevima voznikoma Lucasu DiGrassiju in Reneju Rastu.
Na kvalifikacijah nista blestela in nista prišla med prvih
šest; DiGrassi je štartal iz 8. mesta, Rene Rast pa še dve
mesti za njim. Vendar jima je zgodnji odhod po dodatno
moč zelo koristil. Počasi sta se prebijala naprej in prišla
do 2. in 3. mesta. Kaj več na dirki nista mogla narediti, saj
je bil Porschejev as Pascal Wehrlein preprosto prehiter.
Ampak tu se je prava drama šele začela. Komisarji FIA
so šele po 45 minutah dirke ugotovili, da Pascal vozi
brez pnevmatik. V njihovem sistemu namreč ni bilo
zabeleženo, da bi imel Pascal sploh obute gume, zato je
bil diskvalificiran.
Kaj se je pravzaprav zgodilo? Vsaka ekipa mora prijaviti
podatek o gumah, s katerimi bodo vozili njihovi dirkači
in v posebni internetni formular vodstva tekmovanja
zapisati serijske številke gum, ki jih bo uporabil
tekmovalec na kvalifikacijah in dirki. In v tem obrazcu so
bili podatki samo za kvalifikacije, za dirko pa ne, čeprav
je Pascal nastopal z istimi pnevmatikami. In zato so takoj
po prihodu na cilj Pascala diskvalificirali.
Kar nekaj nejasnosti je bilo ob tem; kateri butelj bi
vpisal gume za kvalifikacije, za dirko pa ne? Morda bi se
to lahko zgodilo pri Ferrariju, pri Porscheju pa gotovo
ne. Najverjetneje se zdi, da je zaradi slabih internetnih
povezav prišlo do napake pri vodstvu tekmovanja. Pri
Porscheju so se že pritožili in videli bomo, ali bodo Pascalu
Wehrleinu vrnili odvzeto zmago. V vsakem primeru, ne
glede na to, kdo je zares kriv, gre za ogromno šlamastiko
funkcionarjev FIA, saj so potrebovali več kot eno uro, da
so ugotovili, da se Pascal po dirkališču preganja »brez
gum«.
Svoje je funkcionarjem FIA povedal tudi ustanovitelj
Formule E Alejandro Agag, ki je zaradi take šlamastike
funkcionarjev FIA povsem izgubil živce! Pa za Wehrleina
to še ni bilo vse. Naslednji dan so mu ljubitelji FE podelili
»fun boost« ali 5 sekund dodatne energije. To dobi 5
dirkačev, ki zberejo največ glasov gledalcev. No, na koncu
se je za Pascala to izkazalo kot hendikep, saj tega orodja

ni uporabil pravilno in je dobil kazen petih sekund. To pa
je pomenilo, da je iz 2. mesta padel na 4.
Tudi druga dirka na 2.200 metrov visoki mehiški planoti
je bila zanimiva. Prva startna vrsta pa enaka kot prvi dan,
le Pascal Wehrlein in Oliver Rowland (Nissan e.Dams)
sta zamenjala mesti. Oliver je odlično startal ter prevzel
vodstvo, vendar se je morda vseeno malo prezgodaj
odločil, da zapelje v aktivacijsko cono za napadalni način
in tako prepustil vodstvo najprej Wehrleinu, nato pa
Švicarju Edoardu Mortari. Slednji je uspel z dobro vožnjo
in s pametno taktiko, tako kar se tiče porabe energije in
obrabe gum, prikrmariti do svoje druge zmage v Formuli
E in prve letošnje. Jasno je, da so bili pri monaškem
moštvu Rokit Venturi presečni. Že dan prej je Mortara
stopil na zmagovalni oder, potem ko so funkcionarji FIA iz
njega pregnali Wehrleina, z zmago na drugi dirki v Puebli
pa se je prebil tudi v vodstvo svetovnega prvenstva FE.
Vsi do takrat vodilni so bili namreč daleč zadaj. Še najbolj
se je v ospredje prebil Audijev Rene Rast, ki je na koncu
osvojil dve točki; eno za 10. mesto in drugo za najhitrejši
krog na dirki.
Med moštvi sicer še naprej vodi Mercedes, vendar mu
je forma precej padla. Zdi se, kot da je za Mercedes
Monte Carlo kot začaran. Tudi pri Formuli 1 so se za to
moštvo začele težave prav v Kneževini, enako velja tudi
za moštvo Mercedesa EQ v Formuli E.
Moštva se sicer vračajo v domovine, avtomobili pa bodo
ostali onkraj luže, saj bo naslednja dirka na sporedu na
kultnem Manhattnu v New Yorku.

Tekst: Primož Lemež, Foto: ISC
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wrc - rally kenija

Afriška
avantura

OGIERJU
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Zahtevno afriško preizkušnjo v okolici kenijske prestolnice Nairobi je dobil Sebastien Ogier s Toyoto. Japonski
proizvajalec je prišel celo do dvojne zmage, saj je drugo mesto in s tem uspeh kariere osvojil Takamoto Katsuta.
Tolažilno tretje mesto pa je Hyundaiju pripeljal Ott Tänak.
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lahko celo uspe. A že prva hitrostna preizkušnja zadnjega
dne je pokopala vse upe na zmago dirkača Hyundaija.
Kamen je poškodoval zadnje vzmetenje in sanj o zmagi je
bilo konec. Res izjemna smola tako za Neuvilla kot tudi za
Hyundai, ki mu naslova bežita iz rok. Tako se je v vodstvu
znašel Japonec Katsuta, a le za kratek čas. Hitro ga je
prehitel moštveni kolega Ogier in vodstvo obdržal do
konca. S tem je dosegel četrto zmago v letošnji sezoni in
po težavah Evansa vodstvo v skupnem seštevku povečal
že na 34 točk. Dirkače sedaj čaka premor, sledi pa hiter
makadamski rally v Estoniji.
skagen.com | @skagendenmark | #mySKAGEN | HOLST SKW6733

vetovno prvenstvo v rallyju se je na črno celino
vrnilo po 19 letih. V preteklosti sta na afriških tleh
potekali celo dve preizkušnji, rally Slonokoščena
obala in rally Safari v Keniji. Težko pričakovan
rally, ki je v lanski sezoni zaradi epidemije koronavirusa
odpadel, je postregel z izjemno težkimi pogoji in obilico
preobratov. Dirkači so se morali spopadati s slabo
podlago, z globokimi kolesnicami, z ogromnimi skalami
na cestišču in tudi z divjimi živalmi. Tako je na eni od
hitrostnih preizkušenj skoraj doživel bližnje srečanje z
zebro Thierry Neuville, ki je povedal, da je moral na dolgi
ravnini pošteno upočasniti, da se je izognil trčenju z nič
kaj hudega slutečo živaljo.
Prav belgijski dirkač Hyundaija je rally najhitreje začel.
Najbolj se mu je v začetnem delu približal mladi Finec za
volanom Toyote, Kalle Rovanperä. Makadamske ceste so
hitro terjale prvi davek. Že na tretji hitrostni preizkušnji
sta odstopila Elfyn Evans, ki je zadel kamen in poškodoval
vzmetenje do te mere, da ni več mogel nadaljevati, in
Dani Sordo, ki je odtrgal kolo na svojem Hyundaiju. Na
težave ni bil imun niti Sebastien Ogier. V četrti hitrostni
preizkušnji je tudi on poškodoval zadnji del avtomobila,
a kljub temu nadaljeval. Izgubil je več kot minuto in pol, a
je imel ob tem tudi srečo, da je sledil servis in so dirkalnik
povsem usposobili za nadaljevanje. To je prineslo nov
odstop. V zaključku dneva je namreč odstopil tudi
Rovanperä, ki je obtičal v pesku in se ni mogel izkopati
ven. Tako je prvi dan rallyja na vrhu razpredelnice zaključil
Neuville, odličen drugi je bil Katsuta, tretji pa Tänak.
Sobotni del je zaznamovalo odlično dirkanje Sebastiena
Ogierja, ki se je ob koncu po težavah Tänaka prebil že na
tretje mesto. Neuville je sicer povečal svoje vodstvo pred
Katsuto na skoraj minuto in zdelo se je, da mu tokrat

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

Ogier je v Keniji dosegel četrto zmago
v letošnji sezoni in po težavah Evansa
vodstvo v skupnem seštevku prvenstva
WRC povečal že na 34 točk.
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motogp - vn katalonije, nemčije, nizozemske

KONEC SUsNEGA
OBDOBJA ZA
MARQUEZA
Španski dirkač Marc Marquez, kralj Sachsenringa, v minulem desetletju tam še ni doživel poraza na vseh dirkah od
najšibkejšega do srednjega in seveda kraljevega razreda, razen lani, ko je bil poškodovan in ni nastopil na dirki.
Letos se je vrnil na prizorišče po skoraj letu odsotnosti, a ni mogel med najboljše, obenem pa je zabeležil kar tri
ničle, vse dokler ni bila na sporedu njegova 3.600 metrov dolga zmagovalna steza na dirkališču Sachsenring. »King
of the ring«, kot pravijo španskemu šampionu, ostaja nepremagljiv tudi v tej sezoni.
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Marquez je na VN Nemčije postavil še en
mejnik, saj je postal prvi po legendarnem
Agostiniju z vsaj osmimi zaporednimi
zmagami na istem prizorišču.

V

kraljevem razredu motoGP si je najboljše
izhodišče za nedeljsko dirko priboril Johann
Zarco, ki mu je uspelo prehiteti rojaka
Fabioja Quartararoja na drugem mestu, iz
prve startne vrste pa je v nedeljsko dirko za VN Nemčije
krenil še Aleix Espargaro. Marc Marquez se je uvrsti za
četrtim Jackom Milerjem. Na sami dirki pa sta kraljevala
Portugalec Miguel Oliveira in Marc Marquez, ki sta imela
»zasebno dirko«, saj sta se že v zgodnji fazi dirke močno
odlepila od konkurence. »Pred dirko nisem pričakoval
boja za zmago, toda ko sem videl nekaj kapljic dežja,
sem si dejal: »Zdaj je tvoj trenutek in moraš ga izkoristiti«,
je bil po dirki presrečen Marquez, ki je z osmo zmago
postavil še en mejnik, saj je postal prvi po legendarnem
Giacomu Agostiniju z vsaj osmimi zaporednimi zmagami
na istem prizorišču. Italijan ima sicer kot rekorder še eno
več. Velika zmaga za Katalonca po kar 581 dneh brez
uvrstitve na najvišjo stopničko, kar bi lahko pomenilo
velik povratek za 28-letnika, ki ostaja »vladar« dirke za
VN Nemčije. »Proti koncu je bilo kar razburljivo, uspelo
mi je priti zraven, a ne dovolj, da bi napadel«, pa so bile
besede drugo uvrščenega Miguela Oliveira. Južnoafričan
Brad Binder je osvojil četrto mesto, medtem ko je Jacku
Millerju dolgo časa kazalo, da bo peti, a je bil v zadnjem
krogu njegov moštveni kolega Francesco Bagnaia precej
hitrejši. Aleix Espargaro ni ponovil dobre predstave iz
sobotnih kvalifikacij in je dirko zaključil sedmi, Johann
Zarco je bil osmi, Joan Mir z devetim in Pol Espargaro
z desetim mestom pa sta zaključila najboljšo deseterico
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na osmi dirki sezone. Seveda ne smemo pozabiti na
Francoza Fabia Quartararoja, ki v tej sezoni kraljuje v
skupnem seštevku za boj za naslov svetovnega prvaka
v kraljevskem razredu in je na dirki za VN Nemčije skočil
na zadnjo stopničko na zmagovalnem odru, medtem pa
je dirko poprej, dirko za VN Katalonije, prav tako zaključil
kot tretji, a je dobil trisekundo kazen zaradi krajšanja
steze, kar je pomenilo, da je iz tretjega mesta padel na
četrto in ostal brez stopničk. Med dirko se je Francozu
odpel kombinezon in odvrgel je plastični ščitnik prsnega
koša, kar tudi ni bilo po pravilih, zato mu je vodstvo
tekmovanja izreklo še eno trisekundno kazen, kar ga je na
koncu zapeljalo na šesto mesto. Tretje zmage v razredu
motoGP se je na prizorišču za VN Katalonije veselil
Miguel Oliveira, drugo mesto v Montmelu je osvojil
Francoz Johann Zarco, tretji je bil na račun kaznovanja
Quartararoja Avstralec Jack Miller. Dobro razpoložen je
bil tudi Marc Marquez, na dobri poti, da končno uspe
priti do vrhunskega rezultata, a je dirkač iz Cervere 16
krogov pred koncem zletel s steze in vnovič predčasno
končal dirko. Podobno je krog kasneje doživel tudi Aleix
Espargaro, ki je nekaj časa držal tretje mesto, a nato
končal v pesku. V ozadju je Rossi napredoval predvsem
po odstopih tekmecev, deset krogov pred koncem je
držal 13. mesto, a se je tudi on dva kroga kasneje znašel
v pesku. Na dirki za VN Katalonije je v pesku zaključilo
nepričakovano veliko dirkačev, saj je bilo sedem krogov
pred ciljem na stezi le še 15 tekmovalcev. Morda je bila
za številne odstope kriva trema pred navijači, saj so se
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ti prvič v sezoni lahko zbrali na tribunah in ponovno
dirkačem nudili navijaško podporo. Podporo so navijači
izkazali tudi na naslednji preizkušnji za VN Nizozemske,
kjer je svojo četrto zmago v tej sezoni vpisal Fabio
Quartararo, drugi je bil njegov moštveni kolega Maverick
Viñales, tretji pa Suzukijev Joan Mir. Marc Marquez je
preizkušnjo začel kot 20., dobro štartal in se do konca
prebil na sedmo mesto. Valentinu Rossiju se je start

ponesrečil, kmalu zatem pa je kot že nič kolikokrat
končal v pesku. Dirkače čaka 6-tedenski premor, dovolj
časa, da zbistrijo misli in najdejo motivacijo ter zagon za
preostalo število dirk v tej sezoni. Z največ točkami pred
premorom na vrhu kraljuje Francoz Fabio Quartararo.

Tekst: Jana Mihor
Foto: ISC
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