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James Bond, tajni agent 007 njenega veličanstva,
je simbol moškosti in uspeha. Visoka postava in
športno izklesano telo, najlepše obleke, šivane
po meri iz najfinejše volne, prekrasne srajce iz
najfinejšega bombaža, elegantno-športni Rolex
na zapestju, najprestižnejši Aston Martin pred
najbolj ekskluzivnimi hoteli po svetu. Ni problema za stroške potovanj in prestižnih večerij z izbranimi lepoticami, saj njeno veličanstvo plačuje vse račune, da agent 007 reši kraljestvo pred
nepridipravi! In kdo je bil v resnici James Bond?
Ian Fleming, uslužbenec angleške tajne službe
MI5, je avtor romanov o Jamesu Bondu. Navdih
za njegovega knjižnega junaka je bil Jugoslovan
Duško Popov. Bil je dvojni agent, ki je med drugo svetovno vojno delal za nemško in angleško
službo MI5 ter Nemce zavajal z lažnimi informacijami okrog izkrcavanja v Franciji. Bil je poznan po
razuzdanem življenju, nobena ženska se ni mogla
upreti njegovemu šarmu. Z državnim denarjem
je igral v prestižnih kazinojih in na kocko postavljal tuj denar. Leta 1941 je Popov med misijami
večkrat potoval na Portugalsko. Bival je v Estorilu v hotelu Palácio, kjer je spoznal Iana Fleminga,
ki je takrat delal za britansko kraljevo mornarico.
Oba sta si delila misijo v igralnici Casino Estoril,
kjer se je rodil navdih za lik Jamesa Bonda. Knjižne uspešnice so dosegle veliko tiražo, a filmska
franšiza je presegla vse pričakovane napovedi in
lik Jamesa Bonda ponesla v vsako še tako zakotno
vas sveta. Franšiza, ki jo je prevzel Albert Broccoli
in ki je kasneje prešla na hčerko Barbaro, jima je
natresla milijonske dobičke. Vsi filmski igralci, ki so
do sedaj igrali Jamesa Bonda, so v glavnem postali globalne filmske zvezde in seksualni simboli.
Sicer je res, da se noben igralec, ki je kdaj zaigral
očarljivega agenta, ni nikoli več otresel tega, da
bi ga vsi povezovali z Bondom, vendar je res tudi,
da je to še najbolj uspelo prav Seanu Conneryju.
Tudi sedanji Bond, igralec Daniel Craig, ne zaostaja dosti za popularnostjo pokojnega Conneryja. A
se je tudi Craig odločil, da bo letošnji Bond njegov
zadnji.
Matjaž Tomlje
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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.
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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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Mercedes-Benz razred C
Najbolje prodajani Mercedesov model – razred C – je zaživel v šesti generaciji, ki se ponaša z laskavim nazivom »Poslovni
avto leta 2021«. C si je od paradnega konja S-a sposodil širok razpon bonbončkov: najnovejšo generacijo multimedijskega
sistema MBUX, krmiljenje zadnjih koles, svetilni sistem Digital Light in obširno elektrifikacijo pogonske palete. Zunanji
izgled tesno sledi stopinjam predhodnikov z manjšimi modifikacijami stranske linije in luči na zadku. Večja revolucija
pa se je zgodila na področju digitalizacije in kvalitete ergonomije v kabini, ki povzema konfiguracijo iz zastavonoše, a jo
reinterpretira na bolj športen način. Cene se prično pri 45 tisočakih za osnovnega bencinarja C 180 in poskočijo do 60
tisoč evrov, kolikor bo potrebno odšteti za dizelsko različico C 300 d 4Matic.

Opel Grandland

Mercedes-Benz razred EQA
EQA, četrti model iz družine EQ, predstavlja vstopno točko v Mercedesov popolnoma električni avtomobilski svet. Oblikovno
seveda sovpada z dizajnom, katerega so se poslužili že modeli EQV, EQS in EQC, pri čemer najbolj izstopata prednja zaprta
maska, osvetljena z LED trakom, ki povezuje prednja žarometa, ter čist, minimalističen zadek s prepoznavnim svetlobnim
podpisom vzdolž celotne širine vozila. Na voljo sta dodatna vizualna paketa, poleg osnovnega sta tu še Electric in AMG
Line. V prvem prodajnem letu je aktualna tudi izvedba Edition 1 z nekoliko unikatnimi elementi, vse pa bazira na športnem
paketu AMG. Prav tako so za notranjost na voljo štirje paketi opreme; kabina sicer ni prinesla nobene revolucije, je povsem
identična tisti iz klasičnega GLA-ja, z izjemo nekaj dekorativnih elementov v rose gold barvi. Na hitrih polnilnicah s 100
kW polnjenjem se bo 66,5-kilovatna baterija EQA-ja do 80 % napolnila v zgolj 30 minutah, na klasični domači vtičnici bo
polnjenje trajalo do 30 ur, na domačem wallboxu pa približno 5 ur. V različici EQA 250 ima voznik v idealnih pogojih na
voljo 426 km električnega dometa, v zmogljivejših različicah 300 in 350 pa še nekaj kilometrov več. Osnovna izvedenka
250 bo na voljo od 54.900, 300-ka od 59.900, 350-ka pa od 62.900 evrov naprej.
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Največji športni terenec iz Rüsselsheima, Grandland,
uvaja velike spremembe v kabini in na področju
tehnologije.
Ob premieri konceptnega avtomobila GT X
Experimental so pri Oplu naznanili, da bodo vsi njihovi
bodoči modeli 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 edino veliko spremembo na
področju oblikovanja. Po novem je ime »Grandland«
izpisano pod logotipom bliska na sredini prtljažnih
vrat, nadaljnje oblikovne poudarke pa predstavljajo
odbijači in stranske ploskve, ki so v barvi karoserije.
Glavne modifikacije se nahajajo v kabini, ki je postala
povsem digitalna z dvema širokima zaslonoma, ki
tvorita novo armaturno ploščo. Pri tem je do 10-palčni
osrednji zaslon na dotik obrnjen proti vozniku, da
se lahko ta osredotoči na vožnjo, ne da bi mu bilo
treba odvrniti pogled s ceste. Za njegovo varnost
bodo skrbele tudi tehnologije, ki so bile doslej
domena vozil višjega cenovnega razreda. Omembe
so vredni prilagodljivi žarometi IntelliLux LED s 168
LED elementi. Poleg vrhunske svetlobne tehnologije
Grandland premierno nudi sistem nočnega vida, ki s
pomočjo infrardeče kamere zazna ljudi in živali do 100
metrov pred vozilom, ter možnost asistence za vožnjo
po avtocestah, ki ohranja položaj na sredini voznega
pasu in razdaljo do vozila spredaj. Za pravo mero
udobja na cesti bodo medtem skrbeli ergonomski
sprednji sedeži s certifikatom AGR, ki ponujajo široko
paleto prilagoditev in v usnjeni oblogi tudi ogrevanje
in prezračevanje.
Tako kot predhodnik, bo novi Grandland na voljo tudi
kot priključni hibrid, in sicer s pogonom na prednja ali
vsa kolesa.
Vstopna cena za 1,2-litrski bencinar s 6-stopenjskim
ročnim menjalnikom znaša 27.645 evrov, medtem ko
bo za štirikolesno gnani priključni hibrid treba plačati
51.615 evrov.
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Hyundai Ioniq 5

Volkswagen Polo
Eden najuspešnejših kompaktnih modelov na svetu,
Polo, je sedaj bolj kot kdajkoli prej tehnično gledano
bližje Volkswagnom višjih segmentov.
Glavna novost pri evoluciji Pola se nanaša na delno
avtomatizirano vožnjo (stopnje 2), s katero se ponaša
kot eden prvih predstavnikov svojega segmenta. Poleg
opcijskega sistema IQ.DRIVE Travel Assist, ki združuje
avtomatsko uravnavanje razdalje in asistenco za
ohranjanje smeri, je serijsko opremljen z inovativnim
naborom asistentov, kot sta sistem za nadzor okolice
Front Assist in zdaj tudi Lane Assist. Polo je prvič na
voljo z matričnimi LED žarometi IQ.LIGHT, ki gradijo
markanten obraz vozila v povezavi s prečko pod
mrežo hladilnika, ki je realizirana kot LED svetlobna
pasica. S tem elementom Polo sledi novemu Golfu in
Arteonu kot tudi električnim modelom ID. Na novo so
zasnovane tudi luči na zadku, ki serijsko svetijo v LED
tehnologiji. Drugih opaznejših sprememb sloga ni,
bomo pa modele Polo med seboj lažje ločili na račun
na novo konfiguriranih linij Life, Style, R-Line in GTI.
S prenovo je Polo že serijsko pridobil digitalni kokpit
v velikosti 8 palcev, ki se druži z novo oblikovanim
večfunkcijskim volanom in najnovejšo generacijo
sistema infotainment.
Ob lansiranju na trg bo mogoče Pola opremiti s tremi
trivaljnimi motorji z gibno prostornino 999 ccm, in
sicer z dvema bencinskima (z močjo 95 in 110 KM) in
z enim na zemeljski plin (z močjo 90 KM). Po ceniku
bodo za vstopnega Pola 1.0 TSI s 5-stopenjskim ročnim
menjalnikom izstavili račun v višini 15.763 evrov.
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V Slovenijo je prispel prvi predstavnik Hyundaijeve
nove podznamke baterijskih električnih vozil Ioniq,
ki je po globalnemu debiju s strani evropskih
potrošnikov generiral največjo količino povpraševanja
za Hyundaijev nov model doslej.
Hyundai načrtuje, da bo v naslednjih štirih letih lansiral
23 povsem električnih avtomobilov, s čimer želi
doseči 8-10% delež globalnega trga električnih vozil.
Prvi izmed teh je model Ioniq 5, križanec srednjega
razreda, ki sedi na novi globalni platformi E-GMP, ki so
jo zasnovali v koncernu Hyundai Motor Group.
Novinec se vizualno zgleduje po študiji 45 EV iz leta
2019, ki odlično združuje retro in progresiven slog.
V ospredju je horizontalna maska, pri kateri svetila
tvorijo drobne osvetljene kocke z analognim čarom; ta
zanimiv pristop so ubrali tudi na zadku.
Znotraj potnike pozdravi povsem digitalizirano in
minimalistično oblikovano delovno okolje, ki zaradi
3-metrske medosne razdalje nudi obilo prostora. Ta
vidik še izboljšuje možnost premikanja drsne konzole,
s čimer so Korejci omogočili enostaven izstop iz obeh
strani vozila. Poleg tega novega elementa z imenom
»univerzalni otok«, je ključna uporaba trajnostnih in
recikliranih materialov ter bio barv.
Kupci lahko izbirajo med dvema baterijskima
sklopoma in dvema pogonskima opcijama: z enim
zadaj nameščenim motorjem ali z dvema motorjema
na vsaki premi. Najmočnejša, štirikolesno gnana
izvedenka, bo razvijala 225 kW moči in bo stotico
dosegla v 5,2 sekunde. Ioniq 5 je opremljen z
možnostjo ultra hitrega polnjenja z napetostjo 800
voltov, kar pomeni, da lahko baterijo od 10 do 80 %
napolnimo v le 18 minutah, medtem ko lahko 5 minut
polnjenja zagotovi 100 km dodatnega dosega.
Osnovni model z močjo baterije 52,2 kWh in s paketom
opreme Style je na voljo za 43.500 evrov, cene za bolje
opremljene različice pa se povzpnejo do 59.800 evrov,
vendar bo ob nakupu mogoče uveljaviti subvencijo
Eko sklada v višini 4.500 evrov.
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Širok nabor pnevmatik
priznanih blagovnih znamk

oglas
petrol

URADNI ZASTOPNIK

So vaša vozila pripravljena na zimsko sezono?
V hladnejše vreme se zapeljite brezskrbno. Že danes poskrbite za zimsko obutev vašega poslovnega voznega
parka. Pomagajo vam v Petrolu. V podjetju bodo za vaš poslovni vozni paRk poskrbeli v celoti, pravijo. Pa naj gre za
širino ponudbe, strokovno svetovanje, enostavnost naročila ali zanesljivo dobavo naročenih pnevmatik.
Vrhunske pnevmatike priznanih blagovnih
znamk
Pri Petrolu lahko na enem mestu izbirate med široko
ponudbo pnevmatik za avtoprevoznike, vulkanizerje,
gradbena podjetja in ostale, ki potrebujete
kakovostne pnevmatike in zanesljivo dobavo.
Nabor vrhunskih gum priznanih blagovnih znamk
poklicnim voznikom omogoča ekonomično in varno
vožnjo.
Izbirajte med blagovnimi znamkami pnevmatik za
tovorni vozni park – Hankook, Goodride, Goodyear,
Dunlop, Fulda, Sava, Kelly, Bridgestone, Michelin in
Nokian – pnevmatikami za poslovni vozni park –
Nokian, Hankook, Laufenn, Sava, Goodyear, Dunlop,
Fulda in Michelin – ter pnevmatikami za traktorje,
gradbene stroje in demperje, kot so Galaxy in Infinity.
Strokovna podpora in naročilo prek spleta
Pnevmatike za svoja poslovna vozila lahko pri Petrolu
zlahka naročite preko spleta. Tu na enem mestu
preverite zalogo gum, primerjate cenike, sledite
zgodovini naročil ter si zagotovite vse potrebne
tehnične in varnostne liste.
Naročilo zimskih gum pa se pri Petrolu ne ustavi
na spletu. Poleg kakovostnih izdelkov vam njihovi
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prodajni predstavniki nudijo tudi strokovno pomoč
pri pravilnem izboru pnevmatik, za brezhibno
storitev pa poskrbi lokalni Petrolov predstavnik.
Široka mreža in zanesljiva logistika – že
naslednji delovni dan!
Petrol je z več kot 75-letno zgodovino in močno
regijsko prisotnostjo prava izbira poslovnega
partnerja. V podjetju pravijo, da jih odlikuje
zanesljivost in razvejana mreža distribucije v državi,
predvsem pa zanesljiva logistika, ki poskrbi za kar
najkrajši čas dobave.
Podjetje ima 50.000 pnevmatik stalno na zalogi,
zato bodo v Petrolu zagotovili, da bodo pnevmatike
vaših osebnih in tovornih vozil, traktorjev, gradbenih
strojev ali demperjev pri vas v trenutku, že naslednji
delovni dan, vi pa pripravljeni na prihajajoči mraz.

Za osebna vozila,
avtoprevoznike,
vulkanizerje, gradbena
podjetja in številne
druge poslovne
dejavnosti.

13

13

Enostavno naročilo
prek spleta

Lokalni skrbnik in
strokovna pomoč

Največja mreža
distribucije v državi

Kontaktirajte na:
01 586 35 35

E: veleprodaja.petrol@petrol.si
www.petrol.si/poslovne-resitve/za-vozila

NOVOSTI

Mazda CX-5
Madzin največji SUV na naših tleh je prejel osvežitev, ki se dotika stila, voznih karakteristik in varnostnih tehnologij.
Družinski CX-5 z letnico 2022 prinaša naslednjo raven oblikovanja KODO s subtilnimi spremembami maske in svetil.
Z novo izvedenko bomo lažje razločevali med različnimi paketi opreme (Takumi+, Homura+ in Newground), ki se
ponašajo z individualnimi notranjimi in zunanjimi oblikovnimi elementi. Na CX-5 so aplicirali novo generacijo arhitekture
Skyactiv, ki povečuje udobje in zmanjšuje hrup v kabini, zlasti pri vožnji po grobih površinah. V športnem terencu bo
debi doživel sistem za izbiro voznih programov Mazda Intelligent Drive Select, ki skupaj z novim načinom Off-road
omogoča prilagoditev specifični podlagi in razmeram za lažje upravljanje in večjo stabilnost. Prenovo zaključujeta
razširjen nabor varnostnih tehnologij in izboljšava prilagodljivih žarometov za boljšo porazdelitev svetlobe.

Fiat (500) Red
Fiat je skupaj z znamkama Jeep in RAM pričel partnerstvo z dobrodelno organizacijo (RED), ki se bori proti globalnim
pandemijam. Skupaj bodo ustvarili serijo posebnih izdaj (RED), katerih del izkupička od prodaje bo šel v dobrodelni
sklad; tekom naslednjih treh let želijo zbrati več kot štiri milijone dolarjev. Kot najbolj uspešna znamka koncerna Stellantis
je Fiata doletela čast, da ustvari prvo vozilo (RED); seveda so izbrali novega električnega 500, ki širi sporočilo varovanja
planeta in ljudi. Edinstvena različica cinquecenta posvaja rdečo barvo na karoseriji, logotipih, ohišjih zunanjih ogledal
in platiščih, kot tudi v interierju, kjer rdeča krasi armaturo, volan, predpražnike, pedalo za plin in ekskluzivne sedeže iz
preje Seaqual, ki je sestavljena iz odpadne plastike, pridobljene iz oceanov. Kupci bodo za finalen dotik personalizacije
prejeli tudi poseben ključ in elektronsko pismo, ki jim izraža dobrodošlico v skupnost (RED).
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Dacia Jogger
Po debiju majhnega električnega mestnega avtomobila Spring, kompaktnega Sandera in športnega terenca Duster,
se Dacia podaja na novo pot z modelom SUV v segmentu C, ki bo imel pomembno vlogo pri uvajanju sveže zasnovane
identitete znamke. Ker je avtomobil s 5 ali 7 sedeži primarno namenjen družinam, so ga krstili za Jogger, kar namiguje
na šport in aktivnosti v naravi. Vsestranski avtomobil po besedah proizvajalca povzema najboljše iz vsake kategorije
– dolžino kombija, prostornost karavana in videz športnega terenca. Ob uvedbi na trg (vozilo v Slovenijo prihaja
spomladi) bo Daciin največji SUV na voljo z dvema motorjema: s povsem novim bencinskim motorjem TCe 110 ter
z motorjem na bencin in avtoplin ECO-G 100. V letu 2023 bo pogonsko paleto dopolnil hibrid, s čimer bo Jogger
postal verjetno najbolj dosegljiv sedemsedežni avto s hibridnim pogonom.

Ford Fiesta ST
Izmed številnih različic nove Fieste (Trend, Titanium, ST-Line in Active) bo najbolj atraktivna gotovo vročekrvna Fiesta
ST, ki so jo razvili v oddelku Ford Peformance. Ta navdušuje v zlobni zeleni barvi, ki predstavlja lep kontrast maski
iz satovja, stranskim zračnikom, spojlerju in 18-palčnim platiščem, ki so odeta v temno sivo. Znotraj se različica ST
ponaša z novimi športnimi sedeži z izrazitimi rdečimi šivi, ki se za dinamično vzdušje druži s folijo z videzom karbona.
Za zmogljivost kombilimuzine je zaslužen 1,5-litrski bencinar z 200 konjskimi močmi, ki omogoča pospešek iz
mirovanja do 100 km/h v 6,5 sekunde in največjo hitrost 230 km/h. Za zabavo na dirkališču skrbijo nov vozni način
Track, ki onemogoči uravnavanje zdrsa, ter patentirane, hladno formirane vzmeti z vektorsko usmerjenimi silami in
dvocevni prednji blažilniki Tenneco, ki zagotavljajo ostro vožnjo skozi ovinke in visoko raven nadzora nad karoserijo.
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Petrol v novogradnjo AC Barje
Petrol je s poslovnima partnerjema McDonald’s in Marche podpisal pogodbo o poslovnem sodelovanju pri projektu
novogradnje prodajnih mest AC Barje – jug in sever. Južna ljubljanska obvoznica bo tako bogatejša za dve novi
Petrolovi prodajni mesti, zgrajeni po vseh najnovejših in najmodernejših standardih, ki bosta v svojih prostorih
združila tri ponudnike prehrane. Predsednica uprave Petrola Nada Drobne Popović, je ob tem predstavila strateško
vlogo prodajnih mest za poslovanje Petrola: »Petrolova vizija je povezana z ambicioznimi strateškimi cilji, s katero
želimo postati integriran partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo. Z novimi digitalnimi kanali,
z razširjenim naborom energentov in s personalizirano ponudbo, se bomo še bolj približali našim kupcem. Ker je
vzpostavljanje in skrb za odnose s strankami naša prioriteta, bomo še naprej krepili tudi našo prodajno mrežo v regiji.«

AutoWallis kupuje podjetje Avto Aktiv
AutoWallis nadaljuje svojo mednarodno širitev, katere del je zavezujoča pogodba za nakup dejavnosti in z njimi
povezanih nepremičnin pomembnega akterja na slovenskem trgu. AutoWallis tako postaja lastnik podjetja Avto Aktiv,
s preko 50 milijoni evrov letnega prometa in skoraj 20-letno zgodovino trženja in servisiranja šestih blagovnih znamk
(BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Toyota in Suzuki) v petih slovenskih krajih (Koper, Kranj, Ljubljana, Nova Gorica in Trzin).
Poleg tega je podjetje tudi ekskluzivni prodajalec vozil Jaguar, Land Rover in MINI. V skladu s svojo strategijo rasti,
AutoWallis s tem korakom nadaljuje širitev svoje mednarodne poslovne enote za maloprodajo in storitve, z namenom
postati pomembno podjetje za prodajo vozil in ponudnik storitev mobilnosti v regiji. CEO podjetja AutoWallis Gábor
Ormosy je dodal, da AutoWallis preučuje tudi ostale možnosti za širitev poslovanja v Sloveniji in ostalih državah.
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Goodyear in Dunlop vodilna na testih zimskih pnevmatik
Na AMZS testu zimskih pnevmatik, kjer so pnevmatike med sabo primerjali na podlagi 17 zahtevnih kriterijev, so
Goodyearove blagovne znamke osvojile štiri uvrstitve na zmagovalne stopničke. Pnevmatiki Goodyear UltraGrip 9+ in
Dunlop Winter Response 2 sta skupni zmagovalki testa 15-colskih pnevmatik, Dunlop Winter Sport 5 in Goodyearova
UltraGrip Performance+ pa sta blesteli na testu 17-colskih visokozmogljivih pnevmatik. Ta dosežek za Goodyear
pomeni priznanje za tehnologijo najnovejših pnevmatik v ponudbi. Inovacije, kot je tehnologija Winter Grip, ohranjajo
Goodyearove pnevmatike (UltraGrip 9+ in Performance+) na samem vrhu segmenta, v katerem družina UltraGrip
zmaguje že desetletja. Najboljša uvrstitev pnevmatik Dunlop Winter Response 2 in Winter Sport 5 v njunem segmentu
pa kaže na obseg in zmogljivost ponudbe Goodyearovih zimskih pnevmatik.

Avto+Šport ekskluzivni gost Porscheja
Na preteklem avtomobilskem salonu IAA v prestolnici Bavarske nam je bilo v veliko čast, da sta nas predsednik in
podpredsednik podjetja Porsche AG, gospod Oliver Blume in gospod Lutz Metsche, povabila na privatno VIP
predstavitev popolnoma novega koncepta 100% električnega dirkalnika z delovnim nazivom Porsche Mission
R. Svetovna premiera se je odvila na predstavitvenem odru ene od prestižnih diskotek v nemškem Münchnu. Na
prezentacijo so bili povabljeni redki izbranci, od katerih izpostavljamo predstavnika lastnika Wolfganga Porscheja,
filmskega igralca in ambasadorja znamke Patricka Dempseya in prvaka Le Mansa Tima Bernharda, ki je tudi pomagal
pri razvoju dirkalnika. V prihodnost usmerjena študija električnega bolida predstavlja vznemerljiv uvid v avtomobilsko
prihodnost po receptu proizvajalca športnih vozil iz Stuttagarta.

Matjaž Tomlje, Lutz Metsche in Patrick Dempsey
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Prvi chatbot na svetu, ki vpeljuje naročilo
hrane in pijače neposredno iz športne tribune

oglas
mastercard

M

astercard je v sodelovanju s 2Mobile in športnimi klubi NK Maribor, NK Bravo ter RK Celje lansiral prvi
chatbot na svetu, ki omogoča možnost oddaje naročil in plačilo hrane ter pijače neposredno iz poljubne
klepetalne aplikacije (Viber, Facebook Messenger, Apple Business Chat) kar iz stadionskega sedeža, ne da
bi ob tem zamudili kakšne pomembne minute tekme. Poleg tega pa je uporabnikom v pomoč pri sledenju
ključnim informacijam kluba, novicam, rezultatom tekem, novostim v navijaški trgovini in celo nakupu vstopnic.

Od zabave in popestritve za uporabnika do
večje učinkovitosti podjetja
Chatboti v globalnem merilu postajajo vse bolj
priljubljeni digitalni spremljevalci podjetij. Integrirani
v spletne strani ali kot samostojne aplikacije skrbijo za
avtomatizacijo številnih procesov, ki so v preteklosti
zahtevale številne človeške ure, ter na ta način
zagotavljajo večjo učinkovitost in konkurenčnost
podjetij. Njihova razpoložljivost in hitra odzivnost
je prednost pri pridobivanju potencialnih strank,
preglednem in bolj učinkovitem iskanju artiklov na
spletnih straneh podjetij, v trenutnih negotovih časih,
ko so stiki postali zelo omejeni, pa uporabnikom
ponujajo razvedrilno uporabniško izkušnjo in
občutek pripadanja skupnosti, ki ga kot družba ne
smemo zanemariti.
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Mastercard v sodelovanju s športnimi klubi
povezal dve strasti
Chatbot podjetja Mastercard spodbuja brezstično
plačevanje ter s tem zmanjšuje vrste za dosego
prigrizkov med tekmami in nakup vstopnic za težko
pričakovani derbi, poleg tega pa s personifikacijo
športne klube spreminja v »chat« prijatelja, s čimer
navijačem omogoča dvosmerno komunikacijo s
svojim najljubšim klubom.
»Kot tehnološko podjetje z veliko strastjo do
športa nenehno stremimo k ustvarjanju inovacij, ki
nadgrajujejo uporabniško izkušnjo. V sodelovanju s
klubi NK Maribor, NK Bravo in RK Celje smo se tako
podali v razvoj chatbota, ki danes združuje dve
pomembni strasti družbe Mastercard – željo po
nenehnem tehnološkem napredku in gojenje strasti
do športa ter povezovanje z lokalnimi klubi. Veseli
nas, da lahko lokalnim skupnostim pomagamo do
digitalizacije in navijačem ponudimo popolnoma
novo tehnološko napredno storitev,« je ob
lansiranju inovacije poudaril Aleš Petejan, vodja
marketinga, Mastercard Slovenija.
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VOZNIKOVI MODNI DODATKI

oglas
hyundai

Ura Bugatti x VIITA Watches
Pri kreaciji ur s podpisom Bugattija po navadi sodeluje
podjetje Jacob & Co., ki je dostavilo že kar nekaj prestižnih
mojstrovin. A ker gre proizvajalec superavtomobilov
iz Molsheima tokrat v drugo smer, je izbral novega
urarskega partnerja, VIITA Watches, ki je dobil nalogo
kreirati kolekcijo modernih časomerov za mlajše kupce
Bugattija. Sadovi sodelovanja se rezultirajo v treh
pametnih urah, ki so mladostne in inovativne, toda
hkrati elegantne in dovršene. Vsak primerek je ročno
ustvarila ekipa priznanih IT in urarskih specialistov, ki
je združila več kot tisoč posameznih kosov v celoto, ki
predstavlja praktično enak nivo inženirske odličnosti
kot Bugattijeva svetovno poznana vozila.

Ura Rolls-Royce x Bovet 1882
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.
Prvi primer tovrstne realizacije avtomobilskih sanj je kabriolet Boat Tail,
pri katerem je lastnik z vplačilom 23 milijonov evrov pridobil še čudovita
časomera, ki lahko poleg zapestja krasita tudi armaturo unikatnega vozila.
Za duet urarskih presežkov so poskrbeli Švicarji iz firme Bovet 1822, ki so s
pomočjo 199 let tradicije in znanja pripravili sofisticirano tourbillon gibanje,
katerega preciznost in lepoto je možno občudovati skozi transparentno številčnico.

Ura Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition
Kot Aston Martin ima tudi Omega dolgo tradicijo
sodelovanja s franšizo vohunskih celovečercev James
Bond in v čast novi 25. iteraciji so pripravili posebno edicijo
slovitega modela Seamaster, ki agenta 007 na njegovih
misijah spremlja že od leta 1995. Daniel Craig v filmu »Ni
čas za smrt« nosi izvedenko Diver 300M 007 Edition, ki se
poleg stila in zanesljivost ponaša s skrivnimi lastnostmi,
ki jih je pripravil Bondov prijatelj Q. Za navadne smrtnike
teh pač ne bo, bo pa ura navdušila z lahko, a robustno
zasnovo kot tudi z edinstveno rjavo-zlato številčnico in
z naprednim avtomatskim mehanizmom s kar 55-urno
rezervo navitja. Ljubitelji Bondovih avantur si lahko
časomer omislijo z elegantno zapestnico iz titana ali z
bolj športno naravnanim trobarvnim tekstilnim paščkom.
20 Avto+šport

21

21

NOVOSTI

Audi grandsphere concept

PRIVATNI JET

Scenarij za naslednjo generacijo paradnega konja Audija je ravnokar razkrila v prihodnost
orientirana študija grandsphere, ki so jo v Ingolstadtu opisali kot privatni jet za cesto. In
glede na to, da koncept s stopnjo 4 avtonomnosti vožnje omogoča nove dimenzije svobode,
bo pot v več kot pet metrov dolgi luksuzni limuzini resda kot let v prvem razredu.

ZA CESTO
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Avtomobil se
transformira iz
prevoznega
sredstva v
napravo za
doživetja.
Električni koncept grandsphere
naj bi služil kot naslednik
zastavonoše A8.

P

z inovatinim oblikovanjem interierja se želi audi uveljaviti kot »trendsetter« avtomobilske industrije.

red vrati je trio novih vozil z značko štirih
krogov, katera si poleg koncepta imena delijo
novo električno platformo in svežo filozofijo
oblikovanja interierja. Prenovo luksuznega
razreda Audija in njihovo razumevanje premium
mobilnosti v prihajajočih letih napovedujejo skysphere,
urbansphere in grandsphere. Prvega, dvosedežnega
roadsterja, smo spoznali poleti, na drugega, kompaktnega
člana, bomo morali počakati do prihodnjega leta, tretji in
definitivno najbolj dramatični izmed trojice, pa se sedaj v
vsej svoji slavi blešči pred nami.
Oblikovni načrt koncepta grandsphere, ki naj bi služil

kot naslednik zastavonoše A8, bi v dveh besedah lahko
opisali kot progresivni luksuz. Toda kljub temu da je
zunanji dizajn 5,35 metrov dolge limuzine z izklesanimi
površinami, z zajetno masko in s širokimi boki precej
spektakularen, so Audijevci več časa za risalnimi
tablami preživeli ob zamišljanju interierja. Poskrbeli so,
da ob odprtju vrat v stilu Rolls-Roycea dobimo uvid v
novo zasnovo kabine, ki želi s holističnim digitalnim
ekosistemom ustvariti novo sfero izkušenj v notranjosti
vozila. Ker bomo kmalu dočakali realnost visoko
avtomatizirane vožnje, je bilo izrednega pomena, da se
kabina lahko prelevi v sofisticirani, prostorni in udobni

Kabina se lahko prelevi v sofisticirani, prostorni in
udobni lounge brez volana, pedal in zaslonov.
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lounge brez volana, pedal in zaslonov.
Poslavljamo se torej od tradicionalnih, na voznika
orientiranih kokpitov in pozdravljamo svobodo. Svobodo
od voznih opravil, svobodo, da bolje izkoristimo naš čas,
za katerega vemo, da je danes ena največjih dobrin. Pa
naj bo ta namenjen komunikaciji, relaksaciji ali delu.
S študijo grandsphere se tako avtomobil transformira
iz prevoznega sredstva v napravo za doživetja. In to

je recept, na katerega pri Audiju stavijo, da jim bo
pomagal doseči njihov cilj, uveljaviti se kot »trendsetter«
v nasičeni avtomobilski industriji, kjer ne konkurirajo le
uveljavljenim igralcem z ogromno močjo, ampak tudi
nenehno pojavljajočim se startupom z inovativnimi
idejami, ki bi lahko spremenile svet.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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NOVOSTI

M e r c e d e s - B e n z

C o n c e p t

Razred G predstavlja morda eno najbolj ikoničnih vozil, vse odkar je Karl Benz leta 1886 patentiral
prvi avtomobil z motorjem na notranje zgorevanje. A ker se časi spreminjajo in odločno vstopamo v dobo
elektrifikacije, je nastopil moment, da tudi Mercedesovo off-road legendo, s katero se radi prevažajo tako
zvezdniki kot svetovni voditelji, zadane strela.
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elektrificirani G ostaja zvest svojim koreninam in ohranja
vpadljivo prezenco, ki jo ustvarja škatlasta oblika z
ravnimi vrati, okroglimi žarometi, izbočenimi blatniki in
izpostavljenim elementom na prtljažnih vratih.

Terensko ikono Mercedes-Benza
je zadela strela.

T

erenec z oznako G je dokazal, da zdrži preizkus
časa, saj se je njegova prepoznavna štirioglata
silhueta tekom desetletij ohranila kljub
spremembam modnih smernic v avtomobilski
industriji. Neizbežno pa je bilo dejstvo, da tudi G postane
električno vozilo. Na to je opomnil že sloviti hollywoodski
igralec Arnold Schwarzeneger, ki je na velikopotezen
način leta 2018 predstavil novo generacijo G-Wagena.
Mnogi so naznanitev preslišali, ker so bili preveč
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osredotočeni na grajanje nove generacije, češ, da je G
praktično isti kot pred 40 leti. V veliki meri to drži, in to
je bil tudi cilj Mercedesovih oblikovalcev in inženirjev;
Robert Lešnik je celo izjavil, da če se razlik med prejšnjo in
novo generacijo ne opazi, potem so dobro opravili svoje
delo. Pohvale vredno pa je tudi njihovo delo pri projektu
EQG, ki po več kot treh letih truda kaže sadove v obliki
konceptne študije, ki naj bi bila stilsko in tehnološko
zelo blizu serijskemu ekvivalentu. Markus Schäfer,

član upravnega odbora družbe Daimler AG in glavni
direktor oddelka Mercedes-Benz Cars, namreč pravi, da
je Mercedes-Benz na določenih trgih pripravljen postati
povsem električen do konca desetletja. In če želijo svoje
dolgoletne kupce kot tudi nove stranke navdihniti za
nakup 100% električnega vozila, ni nikjer bolje začeti kot
z ikono znamke, ki je perfektna tako za off-road doživetja
kot šminkiranje po urbani džungli.
Ne preseneča, da elektrificirani G ostaja zvest svojim

koreninam in ohranja vpadljivo prezenco, ki jo ustvarja
škatlasta oblika z ravnimi vrati, okroglimi žarometi,
izbočenimi blatniki in izpostavljenim elementom na
prtljažnih vratih. Prepoznali ga bomo na prvi mah, saj so
oblikovalci le previdno razvili dizajn in ga prilagodili za
ero e-mobilnosti. Kot pri pionirju trajnostnega luksuza,
limuzini EQS, so se odločili za atraktivno dvobarvno
kombinacijo črne in srebrne, ki izraža pripadnost
Mercedesovi brezemisijski družini. Za poseben efekt
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Serijski EQG bo perfekten
tako za off-road doživetja kot
šminkeranje po urbani džungli.

2021

Glavni element obraza je
iluminirana maska, okrašena s
podrobnostmi v modri barvi.

poskrbijo iluminirani poudarki – robustna zaščitna
pasica ter štirioglata obroba na prtljažniku in maski.
Slednja je zaradi izostanka motorja z notranjim
zgorevanjem kakopak zaprta, to črno ploščo pa v
stilu modelov EQ krasijo podrobnosti v modri barvi,
ki obkrožajo znamenito trikrako zvezdo. Mogočen
terenski koncept sedi na 22-palčnih platiščih iz
aluminijeve zlitine, ki prepričajo z zanimivim dizajnom.
Vendar še bolj zanimivo je dejstvo, da se pri Mercedesu
niso odločili, da na zadek kot pri klasičnem G-ju plasirajo
rezervno kolo, temveč prostor, ki spominja na domačo
polnilno postajo wallbox, uporabijo za shranjevanje
polnilnih kablov. Reinterpretirali so tudi strešni element
z integrirano LED pasico, ki spominja na reflektor,
nepogrešljiv za avanture izven ustaljenih tirnic. S tem
nas želijo pri Mercedesu prepričati, da slovo od motorja
z notranjim zgorevanjem nikakor ne pomeni konec offroad dogodivščin, po katerih je G klasa poznana širom
sveta. V Stuttgartu so se odločili, da še ni čas za razkritje
specifikacij pogonske enote, ki bo poganjala ta luksuzni
SUV 4×4, so pa obljubili, da električar svojemu bratu,
rojenemu v letu 1979, ne bo sledil le v smislu dizajna,
ampak tudi brezkompromisnih zmogljivostih na
zahtevnem terenu, za katere je zaslužna zasnova šasije
z neodvisnim vzmetenjem na sprednji osi in rigidno
osjo zadaj, ki je bila na novo razvita za akomodacijo
štirih električnih motorjev. Ti bodo na račun takojšnjega
navora okolju prijaznemu G-ju omogočile, da se ponaša
z impresivno vlečno močjo in nadzorom – kar se bo
izkazalo kot prednost predvsem na strmih pobočjih in
pri brodenju po vodi.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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NOVOSTI

Porsche Mission R

Spektakularna študija daje
vpogled v tehnologije in
materiale prihodnosti.

CE NE VODIŠ,
SLEDIŠ...

Če ne vodiš, slediš. To filozofijo so poistovetili v Porscheju, ki za bodočnost svojega še kako
uspešnega motošport oddelka predstavljajo vizijo povsem električnega dirkalnika za zasebne
uporabnike, ki združuje najsodobnejše tehnologije in trajnostne materiale s strastjo do tekmovanja.

na novo razvita elektromotorja na dirkalno pisto jezno stresata preko tisoč konjev.

Predvsem na račun velikanskega krila bo
novodobni dirkalnik vzbujal strahospoštovanje.

P

orsche je ena najbolj uveljavljenih znamk v
prvenstvih dirkanja za zasebne uporabnike,
ki je prisotna v 30 različnih pokalih s kar
500 tekmovalci. Ti so naročili več kot štiri
tisoč vozil, s čimer bolid 911 Cup ponosno nosi naziv
najbolje prodajanega dirkalnika na planetu. Ker pa
pri nemški znamki ne želijo počivati na lovorikah,
so začeli razvijati tudi hibridne in povsem električne
dirkalnike, kajti menijo, da lahko motošport služi kot
odličen laboratorij idej in testni poligon za inovacije, ki

se morajo dokazati v najtežjih pogojih, preden najdejo
pot v vozila serijske proizvodnje.
Vpogled v tehnologije in materiale prihodnosti
tako kaže nova spektakularna študija Mission R, ki
pooseblja ključne vrednote Porscheja – zmogljivost,
trajnost in dizajn. Glede slednjega ne rabimo izgubljati
besedah, saj vsi vedo, da ima proizvajalec iz Stuttgarta
športno oblikovanje v mezincu. Predvsem na račun
velikanskega krila, pod katerim sedi grozeč difuzor, bo
novodobni dirkalnik vzbujal strahospoštovanje.

Po tem, ko so pri Lotusu naznanili, da se bodo z letošnjim letom znebili dokaj ostarelih in nezanimivih
modelov Elise, Exige in Evora ter s tem napravili mesto za prihod nove linije hibridnih in električnih
športnikov, je sedaj pred nami atraktivno zasnovani dvosed Emira, ki bo zadnji znamkin model z motorjem
na notranje zgorevanje.
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Sposobnost: Mission R za podvig 0-100 km/h
potrebuje manj kot 2,5 sekunde.

oglas
givenchy
35

Posebej zanj so razvili elektromotorja, ki v tako
imenovanem kvalifikacijskem načinu na dirkalno pisto
jezno stresata preko tisoč konjev. Ta zajetna mera moči
poskrbi, da Mission R kot meteor doseže 100 km/h; za ta
podvig potrebuje manj kot 2,5 sekunde in nato nadaljuje
svoj pohod do najvišje hitrosti, ki je kar trikrat višja.
Štirikolesno gnani dirkalnik se vrhunsko smuka okrog
ovinkov in dosega enake čase kroga kot opevani 911 GT3
Cup. Ob tem nova tehnologija rekuperacije baterijskih
celic omogoča dirkanje z utrip dvigajočimi pospeški in
brez popuščanja moči, medtem ko 900-voltni sistem
hitrega polnjenja skrbi, da se med dirko baterija v 15
34 Avto+šport
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minutah napolni od 5 do 80 odstotkov.
Porschejev bolid pa ni trajnostno naravnan le v smislu,
da ni odvisen od tekočega zlata, temveč se njegova eko
mentaliteta nanaša na celotno zasnovo, pri čemer je
karoserija izdelana pretežno iz plastične mase, ojačane z
naravnimi vlakni. Ne boste verjeli, toda osnova za slednja
so lanena vlakna iz poljedelstva, ki so jih uporabili tudi za
sprednji splitter, ki je pozicioniran tako nizko, da bi lahko
rezal asfalt.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

NEW

NOVOSTI

Volkswagen ID. Life

E-mobilnost
za mlade

in da namesto klasičnih ogledal dobimo tehnološko napredne kamere.
Kompaktni križanec z retro dizajnom brez kakršnih koli okraskov kakopak sedi na platformi MEB za električna vozila
skupine Volkswagen, toda prvič so inženirji električni motor sparili s sprednjim pogonom. Trajnostno naravnana ni le
pogonska enota, ampak tudi izbrani materiali in barve; med drugim so se poslužili recikliranih plastenk, lesenega furnirja
in riževih luščin.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Kompaktni
križanec uvaja
retro obliko z
minimalistično
noto in brez
kakršnih koli
okraskov.

Čez štiri leta bo na ceste zapeljal vstopni predstavnik Volkswagnove električne linije ID., ki bo želel kupce v
prehod na e-mobilnost prepričati z retro dizajnom in z digitalno tehnologijo, predvsem pa z dosegljivo ceno,
ki se začne pri dvajset tisoč bruseljčanih.

P

ri Volkswagnu so načrtovali, da se bo njihova električna familija ID., ki obsega hatchbacka 3 in križanca 4, rojstva
novega serijskega člana razveselila šele v letu 2027, a da jim kakšen konkurent ne bi odgriznil prevelikega kosa
pogače električnih vozil in se zasidral v srca potrošnikov, so se odločili, da debi izvedejo kar dve leti prej. Do
takrat se bomo morali zadovoljiti z ogledovanjem konceptne različice simpatičnega modela ID. Life, urbanega
električnega malčka, targetiranega na mlajše ciljne skupine. V skladu s tem so si zamislili, da je odklep vozila mogoč s
pomočjo programske opreme prepoznavanja obrazov, da se kabina lahko transformira v kino dvorano ali igralni lounge
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NOVOSTI

BMW i Vision Circular

Kaj pomeni

ZELENI
avtomobil?

Ne potrebujemo kristalne krogle za prerokovanje, da nam pomaga uvideti usodo kompaktnega razreda BMW-ja,
saj Bavarci že sedaj gledajo daleč v prihodnost in pripravljajo koncept za leto 2040, ki je fokusiran izključno na
trajnost in luksuz.
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N

ajnovejša študija znamke belo-modrega
propelerja definitivno potiska meje in
redefinira, kaj razumemo kot »zeleni«
avtomobil. BMW meni, da ne gre zgolj
za zamenjavo motorja z notranjim zgorevanjem z
električnim pogonom in da vozilo svoje zelene reference
ne pridobi le z dejstvom, ali oddaja emisije CO2, temveč
je bistvena ekološka zasnova od glave do pet. V ospredje
so postavili temo krožnega gospodarstva in z njim
povezano manjšo poraba virov, ki sloni na recikliranju
čisto vseh komponent avtomobila ob nastopu konca
življenjske dobe.
In kako izgleda vozilo, ki ni »zeleno« le pod pokrovom
motorja, prikazuje štirisedežni koncept i Vision Circular,
ki simbolizira ambiciozni načrt skupine BMW – postati
najbolj trajnostni proizvajalec na svetu v kategoriji
individualne premijske mobilnosti. Na poti do tega cilja
bodo elektrificirali celoten prodajni portfelj, preklopili
na obnovljivo energijo za proizvodnjo in se osredotočili
na uporabo sekundarnih materialov, s čimer želijo
reducirati škodljive emisije skozi celoten cikel produktov
in finalno doseči podnebno nevtralnost, tj. gospodarstvo
z ničelnimi neto emisijami toplogrednih plinov.
Da bi prikazali svoje prihodnje usmeritve, so ustvarili
avtomobil, ki v celoti uporablja reciklirane materiale in
ne le v 30 odstotkih, kot v povprečju velja za trenutno
serijo produktov skupine BMW. Sem spada tudi baterija,
ki je danes zaradi nizke profitabilnosti recikliranja rak
rana električnih vozil. Ta naj bi z razvojem tehnologije
z znatno zmanjšano porabo dragocenih virov dosegla
veliko večjo gostoto energije.
Inovativne ideje, usmerjene v doseg trajnosti, gredo z
roko v roki z novim purističnim pristopom do oblikovanja,
ki še vedno uteleša znamkino filozofijo luksuza. Glavna
sprememba se dotika ikoničnih ledvičk, ki predstavljajo
atraktivno alternativo jumbo maskam na modelih 4,
7, X7 in iX. Čez dvajset let se bodo tako predstavniki iz
Münchna ponašali z zelo široko digitalno površino, ki bo
na estetski način združevala žaromete in masko ter tako
postala nov prepoznavni znak BMW-ja.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Študija i Vision Circular uvaja
nov dizajn ikoničnih ledvičk.

oglas
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ZANIMIVOSTI

Tajni agent 007 James Bond

Šarm,
moškost
in akcija
44 Avto+šport
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Končno na filmska platna prihaja težko pričakovani novi Bond, prava filmska poslastica: akcijski spektakel »Ni
čas za smrt«. To je že 25. filmska pustolovščina o najslavnejšem tajnem agentu na svetu, Jamesu Bondu. Še petič
in zadnjič ga bo upodobil Daniel Craig, film je režiral Cary Joji Fukunaga. Poleg Craiga se vračajo igralci Ralph
Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, novi obrazi pa so Rami Malek, Ana de Armas …

James Bond je ena
najdolgotrajnejših filmskih
franšiz v zgodovini filma, saj
šteje že več kot 50 let.

N

ajboljši agent njenega veličanstva se
bo moral tokrat soočiti s skrivnostnim
negativcem, oboroženim z nevarno
novo tehnologijo. Bondovi oboževalci
in vsi, ki so uživali v predhodnih filmih, bodo po
letu dni, ko je bil film že izgotovljen, končno
dočakali nov del Bondove odisejade.
Filmov
o
Jamesu
Bondu
ni
treba
posebej predstavljati. Gre namreč za eno
najdolgotrajnejših filmskih franšiz v zgodovini
filma, saj šteje že več kot 50 let. Podobno pa
film o najslavnejšem tajnem agentu na svetu
ne bi bil dovršen brez posebne tematske pesmi,
ki spremlja vsak film, saj poleg tega, da so se v
Bondovih filmih skozi leta pojavila nekatera
izmed največjih igralskih imen vseh časov, je
postala franšiza Jamesa Bonda prepoznavna tudi
po spektakularnih glasbenih spremljavah.
25. film o Jamesu Bondu obeležuje mejnik v
50-letnem sodelovanju med vohunsko franšizo
in proizvajalcem športno-luksuznih avtomobilov
Aston Martin, ki je prvič v zgodovini naredil
avtomobil posebej za film. Ikonični DB5, ki je
debitiral leta 1964 v filmu »Goldfinger«, DBS iz
filma »V službi njenega veličanstva« (1969) in
V8 Volante iz filma »Dih smrti« (1987) – če jih
naštejemo le nekaj – so bili serijski avtomobili, na
voljo vsakemu z dovolj zelenci.

Tekst: Matjaž Tomlje, Foto: ISC
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tajni agent 007 se
bo tokrat soočil
s skrivnostnim
negativcem,
oboroženim z
nevarno novo
tehnologijo.
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BMW iX3

Prvi bavarski

100%
ELEKTRICNI
SUV

V bavarski družbi BMW se še kako dobro zavedajo neizogibnega prehoda iz tradicionalnega avtomobilskega
proizvajalca v ponudnika raznolikih možnosti mobilnosti. Svojo električno pot so začeli s futurističnim i3,
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nadaljevali s hibridno motorizacijo v praktično vseh svojih modelih, sedaj pa so na ceste poslali svoj drugi
popolnoma električni avtomobil, iX3.
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prenovljena notranjost. Staro oblikovno zasnovo je
sedaj zamenjala nova ergonomska postavitev, ki smo jo
premierno pozdravili v X5 in v novi seriji 3.
Testni iX3 ima tako še delovno okolje iz prejšnjih generacij,
a je vseeno vozna oziroma potovalna izkušnja v njem
vrhunska, prav tako tudi uporabniška. Za povečanje
varnosti in udobja med vožnjo lahko inteligentne sisteme
za pomoč vozniku zlahka upravljamo z glasovnimi ukazi,
prav tako lahko nekatere funkcije upravljamo preprosto
s kretnjami rok.
Bistvo iX3 je seveda pod samim skeletom, kamor so

Električni X3 se od klasičnega
razlikuje predvsem po zaprti
maski in modrih okrasnih detajlih.

iX3 ima nameščeno baterijo s kapaciteto 80 kWh, s pomočjo katere elektromotor razvije 286 KM.

K

ot že ime in tudi sama oblika razkrivata,
gre za električno gnano X3-ko. X3 je tako
edini model v BMW-jevi ponudbi, ki je na
voljo s klasično motorizacijo, kot priključni
hibrid ali kot popolnoma električni avtomobil. Tako
kot številni konkurenti, so tudi pri BMW-ju vzeli že
obstoječo platformo modela, katero so le prilagodili
elektrificiranemu pogonskemu sklopu, zato se morda
na prvi pogled zdi, da so Bavarci zaigrali na bolj varne
karte, saj se avtomobil v osnovi, z izjemo nekaj okrasnih
detajlov v modri barvi in zaprto masko, od klasične X3
ne razlikuje dosti. Pri Mercedesu in Audiju so si vseeno
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dovolili biti oblikovno malce bolj drzni, še zmeraj pa ne
tako, kot recimo pri Jaguarju, kjer so električnega I-Paca
in platformo zanj razvili povsem na novo.
Dotični iX3 se od klasičnega bistveno razlikuje zgolj po
zaprti, modro obrobljeni maski in drugačnih odbijačih,
aerodinamičnih, zaprtih platiščih in številnih, modro
obarvanih detajlih, ki jih najdemo na pragovih in
odbijaču. V vmesnem času je iX3 že doživel manjšo
prenovo oziroma nekaj posodobitev. Na zunaj so sicer
spremembe manj opazne, kot so malo tanjše prednje
luči, nova grafika na zadnjih lučeh in predrugačeni
odbijači tako spredaj kot zadaj, je pa zato popolnoma

namestili tehnologijo BMW eDrive pete generacije, kjer
je gostota moči električnega pogona večja kot kdajkoli
prej, kar z drugimi besedami pomeni, da so uspeli doseči
večjo učinkovitost in dinamičnost samega pogona.
iX3 ima pod seboj nameščeno baterijo s kapaciteto 80
kWh, s pomočjo katere elektromotor razvije 210 kW
oziroma 286 KM, kar zadostoje, da 2,2 tone težak SUV
do stotice poskoči v 6,8 sekunde in doseže elektronsko
omejeno hitrost 180 km/h. Vožnja je tipično BMWjevska, odziven volan, stabilna karoserija, razmerje med
udobjem in močjo pa je ravno pravšnje.
iX3 je na voljo še s pametnim sistemom za rekuperacijo
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zavorne energije, ki omogoča, da avtomobil samodejno
zavira in zaviranje prilagodi dejanski situaciji na cesti.
V primeru rdeče luči na semaforju bo tako avtomobil
samodejno pravočasno odvzel plin in začel shranjevati
dodatno zavorno energijo, ki jo bo potem pretvoril v
kinetično. Lahko pa voznik tudi sam upravlja s tremi
stopnjami rekuperacije, za kar je treba poseči po meniju,
saj se na žalost rekuperacije ne da nastavljati preko
obvolanskih lopatk.
Po standardu WLTP obljublja iX3 kar 450 km električnega
dometa, realnost pa ni daleč od obljubljenih številk, med
300 in 400 km bo nekje realen doseg, spet seveda odvisno
od stila vožnje in od tega, kje bodo kilometri odpeljani.
Daljša vožnja po avtocesti bo baterijo seveda izžela hitreje
kot mestna in relacijska. iX3 omogoča hitro polnjenje,
ki poteka s 150 kilovati, kar pomeni, da se bo baterija v
dobrih 30 minutah napolnila do 80 odstotkov, na klasični
polnilnici pa se bo napolnila v slabih osmih urah.

Testni iX3 ima še delovno okolje iz prejšnjih generacij,
a je vseeno vozna izkušnja v njem vrhunska.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
moč
navor
menjalnik
pospešek

električni
210 kW (286 KM)
400 Nm
1-stopenjski samodejni
6,8 s (0-100 km/h)

največja hitrost
mere
teža
prtljažni prostor
cena vozila

180 km/h
4.734 / 1.891 / 1.668 mm
2.260 kg
510 l
75.891 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 843,92 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si
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Opel Insignia ST 2.0 Ultimate

KOMBINACIJA
stare šole
Dotična Insignia je takorekoč še zadnji pravi predstavnik stare Oplove nemške šole, saj so preostali Oplovi modeli
skoraj že vsi plod sodelovanja s francosko skupino PSA in praktično vsi sledijo SUV trendom in elektrifikaciji, zato
je dizelsko gnana karavanska Insignia na cesti skorajda pravi dinozaver.
56 Avto+šport
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Oplova Insignia je tipičen
primer ultimativnega
družinskega karavana.

Moč se
prenaša
na prednji
kolesi preko
8-stopenjske
avtomatike.

Š

e ne dolgo nazaj je ravno takšen avtomobil,
velik, prostoren karavan, z varčnim dizelskim
motorjem pod havbo, veljal za ultimativni
družinski avtomobil. A ker se časi spreminjajo, z
njimi tudi trendi, potrebe in želje kupcev, jim proizvajalci
enostavno ne namenijo več toliko pozornosti in se
intenzivno osredotočajo na segmente avtomobilov,
kjer je zanimanja največ, in to so križanci. A vseeno se
še vedno najdejo kupci, ki jih trend SUV-jev ni zajel in ti
imajo še vedno kar nekaj avtomobilov na izbiro, če iščejo
prostoren, družinsko uporaben avtomobil.
Oplova Insignia je tako tipičen primer ultimativnega
družinskega karavana. Sports Tourer mu pravijo pri Oplu
in v dolžino meri skoraj polnih pet metrov. Avtomobil je
resnično velik, ogromen, celo malce neroden zna biti v
kaki ožji parkirni hiši ali med parkiranjem v tesen parkirni
prostor, kjer bi vozniku še kako prav prišla vzvratna
kamera. Iz ne vem kakšnega razloga je testna Insignia
ni imela, zato smo se pri parkiranju in manevriranju pet
metrov dolge cestne ladje morali zanesti na občutek in
zvok parkirnih senzorjev.
Kot že rečeno, je avtomobil ogromen, ni pa zato nič
kaj neskladen, morda le malce izstopata daljši prednji
in zadnji previs. A avtomobil svojo dolgo postavo lepo
dopolni z nizko usločeno silhueto, z vitkimi LED žarometi
in s številnimi kromiranimi obrobami, ki poudarjajo široko,
a hkrati elegantno držo. Za nekoliko bolj agresiven videz
poskrbi nova prednja maska, ki ima malce predrugačeno
vsebino v obliki malih kromiranih detajlov, pa tudi dve
kromirani letvici sta opustili obliko krilca in sta sedaj le še
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dve ravni lameli, ki lepo obdajata Oplov logotip. K malo
bolj športnemu izgledu pripomorejo še velika dvobarvna
lita platišča, svoje pa prispevajo tudi zadaj zatemnjena
stekla in temno modra barva karoserije, ki Insignii zelo
lepo pristaja.
Skoraj pet polnih metrov v dolžino, od česar je dobrih
2,8 metra odmerjenih med obema osema, pomeni,
da je notranjost Insignie nadpovprečno prostorna in
družinsko uporabna. Spredaj se sedi dokaj nizko, a so
udobni in v vse smeri elektronsko nastavljivi sedeži dovolj
prilagodljivi, da bo vsak za volanom našel svoj idealen
položaj. Na zadnji klopi bodo udobno sedeli tudi višji od
190 centimetrov, pri čemer jim ne bo zmanjkalo prostora
za kolena, kot se rado zgodi pri višjih potnikih. Dolg in
globok prtljažni prostor pa bo s 560 litri prostornine
poskrbel za prevoz vse potrebne prtljage.
Insignia je lahko dobro založena tudi z varnostnimi
asistencami. Sam sem recimo zelo pogrešal sistem
za prepoznavo vozil v mrtvem kotu in kot že rečeno,
vzvratno kamero. Po drugi strani izjemno hvalim odlične,
pri Oplu pravijo revolucionarne IntelliLux LED žaromete,
ki omogočajo znatno izboljšano vidljivost v temi, pri
čemer ima voznik vseskozi prižgane dolge luči, sistem pa
snop uravnava tako, da ne moti in slepi nasproti vozečih
vozil.
Družinski karavan si zasluži tudi ravno prav zmogljiv in
predvsem varčen motor. V nosu se tako vrti dvolitrski dizel,
ki dostavlja 174 KM, kar je ravno na meji sprejemljivega.
Vse, kar bi bilo manj, bi že bilo premalo. S prenovo so
namreč odpustili biturbo motor z 200+ konji, zato je
sedaj 174 konjičev na dizelski strani maksimum. Navor se
prenaša na prednji kolesi preko 8-stopenjske avtomatike,
katera sicer, ko je avtomobil že utečen, prestavlja solidno,
ob speljevanju v kombinaciji s sistemom start/stop in
pri prestavljanju v vzvratno, pa ima kar nekaj težav z
neprijetnim cukanjem.
Pogon je naravnan za bolj umirjeno vožnjo, nenazadnje
je avtomobil družinski potovalnik, ki daje prednost
udobju in prostornosti. Z nekaj dodatne opreme, ob
sicer že dobro založenemu paketu, boste za Opelna stare
šole morali odšteti dobrih 42 tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.995 ccm
128 kW (174 KM)
380 Nm pri 1.500 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
9,1 s (0-100 km/h)
222 km/h

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

6,4 l/100 km
135 g/km
4.986 / 1.863 / 1.500 mm
1.591 kg
62 l
560 l
42.045 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 468,33 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si
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Hyundai i20 1.0 T-GDI Impression

vtomobil, ki je v primerjavi s predhodnikom širši, daljši in nekoliko nižji, deluje bolj športno in skladno, za kar
so poskrbeli Hyundaijevi oblikovalci z drznimi, z ostrimi in s sodobnimi linijami. Na prednjem delu izstopa
velika režasta maska, ki se razprostira vse do žarometov, na boku izstopajo ostre oblikovalske poteze, na
zadku pa nov dizajn sodobnih luči, ki jih povezuje LED svetlobni pas.
i20 temeljito prenovljeno zunanjost združuje z dodobra posodobljeno in s prostornejšo kabino. Zaradi dodatnih
centimetrov med osema je tako v kabini občutno več prostora, kar se še najbolje pozna na zadnjih sedežih in v prtljažnem
prostoru, ki se je povečal za 26 litrov in sedaj meri 352 litrov. Kljub digitalizaciji, so pri Hyundaiju ohranili nekaj uporabnih
fizičnih stikal – na primer za upravljanje klime in radia, ki so nameščena direktno pod osrednjim ekranom. Sicer je notranjost
60 Avto+šport

V SVOJEM
SEGMENTU
ORJE LEDINO
Hyundai je s svojim drugim najmanjšim modelom v ponudbi, i20, vstopil v tretjo generacijo in zdi se, da je z
njo ujel, če ne celo prehitel, razredno konkurenco, tako na oblikovnem, tehničnem in voznem področju.
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minimalistična, z novim štirikrakim volanom na čelu.
V testnem primeru je bila notranjost dvobarvna,
črna armatura in črni sedeži so se tako lepo zlili s
svetlo sivo barvo, ki je krasila spodnji del armature in
avtomobilskih vrat.
Nova generacija Hyundaijevega urbanega
potovalnika ponuja najcelovitejši spekter funkcij
povezljivosti v B-segmentu z dvema 10,25-palčnima
zaslonoma kot tudi najnaprednejši varnostni paket v
razredu, združen pod oznako Hyundai SmartSense.
Ta med drugim vključuje aktivni radarski tempomat
s podporo navigacijskega sistema, sistem za
samodejno ohranjanje vozila na voznem pasu in
inteligentni sistem za prepoznavanje prometnih
znakov, kolesarjev in pešcev, pri čemer v primeru sile
tudi samodejno zavira. Predvsem na tem področju
se zdi, da je Hyundai korak pred konkurenco, saj
dejansko v svojem drugem najmanjšem avtomobilu
v ponudbi ponuja sisteme in opremo, ki je bila in je v
večini še zdaj rezervirana za cenovno višje rangirane
avtomobile. Pod paketom opreme Impression je
tako zbrano praktično vse najboljše, kar Hyundai
pod svojo streho nudi. Vse od že prej omenjenih
varnostno-asistenčnih sistemov, ozvočenja Bose,
ogrevanih zadnjih sedežev, samodejnih LED
luči, samodejnega parkiranja pa do ambientalne
osvetlitve v kabini.
i20 je prvič na voljo z blagim hibridnim sistemom z
48-voltno baterijo, ki je v testnem vozilu sodeloval
s trivaljnim turbobencinskim motorjem s 120
konjskimi močmi in s samodejnim 7-stopenjskim
menjalnikom. Elektromotor pomaga pri speljevanju
in prehitevanju, sistem start/stop pa ob zaviranju že
pred dokončno ustavitvijo predčasno ugasne motor.
Kombinacija je dobro uglašena in se v praksi dobro
obnese, le poraba ni najbolj blesteča s šestimi in pol
litri na sto prevoženih kilometrov. Sicer se i20 pelje
izredno suvereno, tako v mestu kot tudi na avtocesti.
Oblikovno je med najbolj drznimi v svojem razredu,
prav tako tudi po vsebinskem paketu. Le pri ceni
bi se dalo še najti kakšen kompromis, takšen i20
namreč preseže ceno 20 tisočakov.

ART DIR: PAUL MARCIANO

PH: JOSH RYAN

C

O

63

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

trivaljni, vrstni, turbobencinski + elektromotor
poraba
998 ccm
emisije CO2
88,3 kW (120 KM)
mere
175 Nm pri 1.500 vrt./min.
teža
7-stopenjski samodejni
posoda za gorivo
10,3 s (0-100 km/h)
prtljažni prostor
185 km/h
cena vozila

oglas
guess Moški

6,5 l/100 km
126 g/km
4.040 / 1.775 / 1.450 mm
1.190 kg
40 l
262 l
23.065 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 257,34 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si
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TESTI

Mini Cooper S

Edini

pravi

Mini

Na testu smo imeli že praktično vso raznoliko Minijevo paleto, od takšnega s hibridnim pogonom, petvratnega
malčka, pa vse do dizelskega SUV-ja. A nič ne prekaša trivratne klasike z modelno oznako Cooper S.
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Trivratni Mini se na cesti pelje
kot gokart in s svojo športno
podobo tako tudi izgleda.

V

si Miniji so takorekoč vrhunski izdelki, vsi se
peljejo dobro, a samo eden je tisti Mini, ki je
znamki privozil rezime, da se na cesti pelje kot
gokart in nenazadnje s svojo športno podobo
tako tudi izgleda. In to je trivratna izvedenka z oznako
Mini Cooper S.
Nazadnje smo ga vozili v takšni konfiguraciji ne dolgo
nazaj v posebni izdaji, ki so jo pripravili ob praznovanju
60 let znamke Mini. Tokrat pa smo v roke dobili ključe že
malce posodobljene izvedenke.
Oznaka Cooper S seveda prinese s seboj tudi kozmetične
športne dodatke, od športnih odbijačev, litih platišč in
okrasnih elementov v črni barvi, ki se popolno prilegajo
temno sivi karoseriji. V črno so obarvani robovi vseh
luči, pokrovi ogledal, črna je streha, značka na zadku,
dvoizpušna cev, maska in seveda tudi platišča. In da bo
tudi v temi oziroma med večerno vožnjo na cesti Mini
brezkompromisno prepoznaven, poskrbi LED svetlobni
podpis v podobi britanske zastave v zadnjih lučeh. Sicer
je izstopajoča že sama po sebi njegova postava; nizek,

kratek, s širokimi mišičastimi boki, oblečen v sivo-črno
karoserijo s črnimi črtami na havbi pa je sploh magnet
za oči.
S kratkimi previsi, s svojo kompaktno postavo in z
majhnim obračalnim krogom je tako idealen za vožnjo
skozi mestne ulice in parkiranje na njih, po drugi strani
pa se še toliko raje vozi skozi ovinkaste ceste ter hitro
in relativno udobno premaguje tudi daljše potovalne
razdalje.
Pod pokrovom motorja tiči dvolitrski bencinski agregat
s turbino, ki po novem ne razvija več 192 konjev,
temveč zgolj še 178, a so ga vseeno tako predelali, da
je njegov izkoristek maksimalen in poskrbi za razburljivo
in adrenalinsko vožnjo že pri nižjih hitrostih, za šalo pa
pospeši tudi preko dvestotice. Moč se prenaša na prednji
kolesi preko novega in izboljšanega 8-stopenjskega
samodejnega menjalnika, ki ima razmerja v nulo
preračunana, prestavlja gladko in hitro, prav tako nima
nobenih težav pri speljevanju ali pri prestavljanju v
vzvratno.

Sivo-črno konfiguriran Mini
Cooper S je magnet za oči.

Na cesti se pelje, kot smo že
večkrat zapisali, kot iz učbenika;
njegova vodljivost je primerljiva
z dirkalnim gokartom, kar dokaže
vsakič znova in znova. Ima pa
Cooper z modelnim letom 2019
naprej eno večjo hibo, in to je
zvok, ki enostavno ni pravi in
še zdaleč ni takšen, kot bi se
prilegal Minijevemu karakterju.
Včasih je bilo sila enostavno iz
izpuha izvleči nastopaški ropot,
vrgel si eno prestavo nižje in
že je prijetno zaropotalo. Tega
pri novih Minijih, žal, ne boste
več doživeli. Verjetno zaradi
strogih emisijskih pravil, ki vedno
doletijo nove motorje, a zdi se,
da je Mini s tem izgubil nekaj
tistega živahnega, pobalinskega
karakterja.
V notranjosti najdemo klasično
Minijevo okolje, ki je bilo
deležno manjših posodobitev.
Popolnoma nov je volanski
obroč in stikala na njem, nekaj
novih je dekorativnih elementov,
prav tako je analogne merilnike
zamenjal 5,5-inčni digitalni

ekran, sicer pa so materiali in
ergonomija vrhunski, kot je za
znamko že tako ali tako ustaljena
praksa. Tudi na področju opreme,
varnostne, karakterne in zabavne,
Miniju ne manjka ničesar,
opremljen je z vsemi sodobnimi
voznimi asistenti in pomagali, pri
čemer skupaj dodatki nanesejo h
končni ceni dobrih 17 tisočakov.
Najdražji je paket Mini Yours v
vrednosti skoraj 5 tisočakov, a se
zdi, da je slednji najbolj potreben
in zaslužen za končni atraktivni
izgled.
Mini v svoji najbolj prepoznavni
podobi tako ostaja vozniški unikat,
z manjšimi kompromisi, ki so
nujni za obstoj v avtomobilskem
svetu 21. stoletja, kateri se s
svetlobno hitrostjo odmika
od takšnih, konvencionalno
gnanih avtomobilov, zato pa na
prevzem športne štafetne palice
v prihodnosti že pridno čaka
elektrificirana verzija.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Popolnoma nov je volanski obroč, prav tako pa je
analogne merilnike zamenjal 5,5-inčni digitalni ekran.

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
6,6 s (0-100 km/h)
235 km/h

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

9,0 l/100 km
139 g/km
3.876 / 1.727 / 1.414 mm
1.290 kg
44 l
211 l
43.262 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 481,08 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

TESTI

Nissan Juke 1.0 DIG-T N-Connecta

PIONIR
S PREVERJENIM
RECEPTOM
Se ga še spomnite pred desetimi leti? Pogumno in odločno je zakorakal na
trg kot pionir med malimi SUV-ji, ni mu bilo podobnega, desetletje kasneje pa
se v svoji drugi generaciji spogleduje z eno izmed najmočnejših konkurenc
na avtomobilskem parketu.

V

drugi generaciji Juke
ostaja »funky« malček,
ki seveda še naprej
najbolj izstopa po svojem
kompaktnem dizajnu. Dimenzijsko
je zrasel v vse smeri, kar mu na cesti
daje bolj odločno in kompaktno držo,
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v kabini pa seveda posledično nudi
več prostora. Kljub temu Juke ostaja
majhen avtomobil, nič kaj družinsko
uporaben in tako idealen za starejši
ali mlajši par. Se pa lahko pohvali s
422-litrskim prtljažnim prostorom,
kar je 20 % več od predhodnika, s

čimer se uvršča v sam vrh v svojem
segmentu.
Zunanjost je dobila več ostrih linij
in potez, pri čemer zadek tako
nesporno spominja na Micro,
medtem ko je prednji del nekoliko
zadržan s predrugačeno masko z

novimi LED dnevnimi svetili v dveh
nivojih. Z novo generacijo so tudi
bolj poudarili koloteke, piko na i pa
mu dodajo zaščitne terenske plastike.
Sicer ni tako izstopajoč in poseben,
kot je bil v prvi generaciji, je pa zato
dosti bolj skladen in splošno všečen

širši publiki, kar posledično pomeni
kakšen avtomobil prodan več.
Z novo generacijo je na voljo zgolj
en motor, in sicer litrski trivaljnik,
ki razvija 117 KM in ki je lahko
povezan z ročnim ali s samodejnim,
6-stopenjskim menjalnikom. 86 kW

in 180 Nm navora je za umirjeno
ležerno vožnjo dovolj, a je trivaljnik
vseeno bolj lene narave, tako da
mu priganjanje v obrate ne dene
najbolje, pa tudi zgane se ne tako,
kot bi sami želeli. Sicer na cesti stoji
dobro, vodljivost je nedvomna
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boljša kot prej, vzmetenje pa
presenetljivo udobno.
Samodejni menjalnik in najviši
nivo opreme smo že preizkusili,
tokrat pa smo se zapeljali z
ročnim menjalnikom in s srednjim
nivojem opreme, po čemer naj bi
povprečen kupec najpogosteje
posegel.
Paket
N-Connecta
spada v samo sredino ponudbe
in vsebuje ravno tisto, kar voznik
potrebuje in nič več. Na področju
varnosti je kar osiromašen,
saj zajema le golo osnovo, za
sodobne varnostne pripomočke,
kot so sistem za prepoznavo
vozil v mrtem kotu, sistem za
ohranjanje vozila znotraj voznega
pasu, aktivni tempomat in druge,
bo treba poseči po najdražji
opremi Tekna.
Prava mala revolucija se je
zgodila v notranjosti, kjer po
novem prevladuje popolnoma
predrugačena
ergonomija.
Osrednji 8-palčni ekran je tokrat
posajen na vrh armature in ima
posodobljen operacijski sistem, ki
še vedno deluje počasi, tudi sami
meniji bi lahko bili do uporabnika
bolj prijazno in preprosteje
nastavljeni.
Armaturka po novem vsebuje
okrogle
turbinske
zračnike,
nova so stikala za klimatsko
napravo, kakor tudi delno
digitalni merilniki. Nasploh so v
kabini uporabili kakovostnejše
in mehkejše materiale, s čimer je
uporabniška izkušnja v primerjavi
s predhodnikom na popolnoma
drugem nivoju.

UPORABNIŠKA IZKUŠNJA JE SEDAJ NA POVSEM DRUGEM NIVOJU.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Zunanjost je dobila več ostrih linij in potez, pri
čemer zadek nesporno spominja na Micro.

oglas
diesel
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Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

trivaljni, vrstni, turbobencinski
999 ccm
86 kW (117 KM)
180 Nm pri 4.000 vrt./min.
6-stopenjski ročni1
10,4 s (0-100 km/h)
180 km/h

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

7,2 l/100 km
136 g/km
4.210 / 1.800 / 1.595 mm
1.284 kg
46 l
422 l
21.000 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 234,30 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

WWW.SLOWATCH.SI

NAVTIKA

PERSHING 6X

Samozavesten in uporniški 6X izraža najdrznejšo plat Pershingovega značaja, stran,
ki privlači tiste, ki ljubijo vznemirjenje na vodi. Kljub svoji kompaktnosti se ne dovoli
ustrahovati in je – opremljen z 48 vozli moči – pripravljen na borbo z vsemi tekmeci.

DRZEN po naravi
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S

tranke Pershinga zahtevajo
nekaj, kar drugi proizvajalci
preprosto
ne
znajo
dostaviti. Iščejo tisti faktor
X, zato ne preseneča, da je italijanska
navtična znamka pred petimi leti
kreirala »Generacijo X«, kolekcijo
ekskluzivnih jaht z vrhunsko
zmogljivostjo in s provokativnim
stilom. Novo filozofijo je prezentiral
16,5-metrski 5X, inovativno linijo
jaht pa so od tedaj dopolnili večji
modeli 7X, 8X in 9X, ki so se trdno
zasidrali na vrh svojih segmentov in
postali favoriti kupcev. Da bo ekipa
popolna, so pri Pershingu zasnovali
še 6X-a, ki si z moštvenimi kolegi deli
visoke ambicije po osvojitvi naslova
najboljšega plovila na svetu.
Nova zvezda Pershinga prepriča na
prvi mah, saj so oblikovalci zadeli
žebljico na glavico. Naloga niti ni
bila zahtevna, saj so le natančno
sledili leta 2016 mojstrsko začrtani
oblikovni filozofiji, katero so
prilagodili na dolžino 19 metrov.
Dominanten videz v prvi vrsti
ustvarjajo izredno aerodinamična
silhueta in velike zastekljene površine
na ladijskem trupu, ki notranje
prostore radodarno preplavljajo z
naravno svetlobo. Kljub kompaktni
formi plovilo nikakor ni nepopolno,
kajti poslužuje se novosti, ki jasno
odražajo Pershingov napreden
pristop k dizajnu. Funkcionalnost
in udobje povečuje velikodušna
ležalna blazina na krmi, ki odlično
dopolnjuje sosednjo zunanjo zofo in
kotiček za sprostitev na premcu.
Na glavni palubi se zunanji del tekoče
nadaljuje v interier, za kar poskrbi čez
celotno širino jahte razprostirajoč
se ločevalni steklen element. K
brezhibnemu
»indoor-outdoor«
efektu nadaljnje pripomore podobna
barvna zasnova belo-sive, ki je
združena s prvinami iz nerjavečega
jekla, lakiranega lesa in prvovrstnega
usnja. V loungu kot češnjica na vrhu
torte deluje stropna osvetlitev s
horizontalnimi LED trakovi, ki zvečer
poskrbi za čudovit ambient.
Glave obračajo tudi prostori na
spodnji palubi, katero sestavljajo
ladijska kuhinja s strešnim oknom in
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NOVA ZVEZDA PERSHINGA PREPRIČA NA
PRVI MAH, SAJ SO OBLIKOVALCI ZADELI
ŽEBLJICO NA GLAVICO.

Luksuzna jahta
se požene vse
do hitrosti
48 vozlov.

Dominanten videz ustvarjajo aerodinamična silhueta in velike zastekljene površine.
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6X je nov član Pershingove linije
jaht z vrhunsko zmogljivostjo in
s provokativnim stilom.

tri kabine z lastnimi kopalnicami, zaključene v enakem
dovršenem slogu. Na prošnjo kupca se lahko eno izmed
spalnic spremeni v dnevno sobo in tako pridobi novo
mesto za druženje ob slabšemu vremenu.
In zdaj se dotaknimo še tega, kar verjetno najbolj zanima
bralce tega članka – zmogljivosti. Pershing je širom sveta
znan po dih jemajoči moči in z novim 6X tudi na tem
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področju niso razočarali. Duet dvanajstvaljnih motorjev
MAN s 1.550 konji poskrbi, da so akrobacije na vodni
gladini dosegljive brez večjega napora, saj se luksuzna
jahta požene vse do hitrosti 48 vozlov in s tem postavlja
standarde v svojemu razredu.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

ŠPORT

FORMULA 1 - VN NIZOZEMSKE

Max Verstappen je s fantastično predstavo pred svojimi navijači ugnal vso konkurenco. Veliko nagrado
Nizozemske je na drugem mestu končal Lewis Hamilton, tretje mesto je osvojil Valtteri Bottas.

Rapsodija v
oranžnem

Rezultati VN Nizozemske:
1.

Max Verstappen
Red Bull Racing

4.

Pierre Gasly
AlphaTauri

7.

Carlos Sainz
Ferrari

2.

Lewis Hamilton
Mercedes

5.

Charles Leclerc
Ferrari

8.

Sergio Perez
Red Bull Racing

3.

Valtteri Bottas
Mercedes

6.

Fernando Alonso
Alpine

9.

Esteban Ocon
Alpine

Legendarno dirkališče Zandwoort je po dolgih 36 letih zopet gostilo dirko Formule 1.
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ŠPORT

FORMULA 1 - VN ITALIJE

DVOJNA
zmaga
McLarna
Daniel Ricciardo (McLaren) je zmagovalec letošnje dirke za Veliko nagrado Italije. Izjemen moštveni uspeh
legendarne ekipe iz Wokinga je z drugim mestom dopolnil Lando Norris, tretje mesto je osvojil Valtteri Bottas
(Mercedes), ki je štartal iz 19. mesta.
80 Avto+šport
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in Bottas na petem mestu. Omenjena sta hitro prišla
mimo dirkača Ferrarija in zdelo se je, da bi prav Valtteri
Bottas, ki je moral zaradi menjave večjih komponent
motorja štartati iz začelja, lahko ogrozil zmago McLarna.
A kljub temu da so bili dirkači zelo skupaj, v razmaku
nekaj sekund, do sprememb vendarle ni prišlo. Iz boja
za zmago je sicer izpadel Sergio Perez, saj je dobil
5-sekundno kazen zaradi vožnje izven steze.
McLarnoma je uspelo zadržati minimalno prednost in
dosegla sta prvo dvojno zmago po letu 2010. Zadnja
zmaga britanskega moštva pa sega v leto 2012, ko
je v Braziliji slavil Jenson Button. Po prečkanju ciljne
črte smo bili priča izjemnemu veselju tako Ricciarda
kot tudi Norrisa. Ta se je sicer med dirko pritožil, da
Ricciardo vozi prepočasi, a se pri McLarnu niso odločili
za kakršnekoli moštvene ukaze. S tretjim mestom je bil
zelo zadovoljen tudi Valtteri Bottas. Finec je sicer dobil
sobotno kvalifikacijsko dirko, med tednom pa podpisal
pogodbo z Alfo Romeo in po koncu sezone zapušča
moštvo Mercedes.
Novi moštveni kolega Lewisa Hamiltona bo tako George
Russel, ki je tokrat osvojil deveto mesto. Na domačih
tleh je lep uspeh dosegel Ferrari. Charlec Leclerc je bil
četrti, Carlos Sainz šesti. Na petem mestu je po kazni
končal Sergio Perez, sedmi je skozi cilj pripeljal Lance
Stroll. Osmo in deseto mesto sta osvojila dirkača Alpina,
Fernando Alonso je bil boljši od Estebana Ocona.
Po dirki je bil Max Verstappen zaradi incidenta z Lewisom
Hamiltonom kaznovan s kaznijo treh štartnih mest na
naslednji dirki v Sočiju.

McLarnoma je uspelo zadržati
minimalno prednost in dosegla sta
prvo dvojno zmago po letu 2010.

L

egendarna Monza letos ni razočarala. Začelo se
je bliskovito. Ricciardo je z odličnim štartom iz
druge pozicije prehitel Maxa Verstappna. Ta je
imel velike težave tudi z Lewisom Hamiltonom, ki
je ob štartu prehitel Landa Norrisa in se odločno pognal
za Verstappnom. V drugi šikani prvega kroga je prvič
prišlo do trčenja med obema protagonistoma letošnje
sezone. Spet je popustil Hamilton, zapeljal izven proge
in padel za Norrisa na četrto mesto. Vodilni Ricciardo
se Verstappnu ni uspel odlepiti, prednost se je vseskozi
gibala okrog ene sekunde. Enako se je godilo tudi
Hamiltonu, ki ni mogel mimo Norrisa. Približevali so se
postanki v boksih. V 23. krogu je prvi na menjavo gum
zapeljal vodilni Daniel Ricciardo. Krog kasneje mu je
sledil Verstappen in zapletlo se je pri menjavi sprednje
desne gume. Nizozemec je izgubil več kot deset
sekund, medtem pa se je v vodstvo prebil Hamilton, ki
je končno uspel priti mimo Norrisa. Glede na to, da je
imel Hamilton na svojem dirkalniku trdo različico gum,
je bilo pričakovati, da bo odpeljal še nekaj krogov, a je
v bokse zapeljal že v naslednjem. Tudi njegov postanek
ni bil brezhiben in po ciljni ravnini sta že peljala Norris in
Verstappen. Rojak v McLarnu je še prišel mimo dirkača
Mercedesa, Nizozemec v Red Bullu pač ne. Sledil je prvi
ovinek, Hamilton je bil na notranji strani, Verstappen na
zunanji in nikakor ni želel popustiti. Zadela sta z zadnjima
gumama in dirkalnik Red Bulla je dvignilo čez Mercedes
Britanca. Oba sta končala v pesku, eden na drugem in
na stezo je zapeljal varnostni avto. Ta se je v 30. krogu
umaknil.
V vodstvu je bil ponovno Ricciardo, sledil mu je Norris,
tretji je bil Charles Leclerc, za njim Perez na četrtem
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Hamilton in Vestappen sta zadela z
zadnjima gumama in dirkalnik Red Bulla
je dvignilo čez Mercedes Britanca.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC

Rezultati VN Italije:
1.

Daniel Ricciardo
McLaren

4.

Charles Leclerc
Ferrari

7.

Lance Stroll
Aston Martin

2.

Lando Norris
McLaren

5.

Sergio Perez
Red Bull Racing

8.

Fernando Alonso
Alpine

3.

Valtteri Bottas
Mercedes

6.

Carlos Sainz
Ferrari

9.

George Russell
Williams
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ŠPORT

FORMULA 1 - VN RUSIJE

Sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton je zmagovalec Velike nagrade Rusije. Izjemno
razburljivo preizkušnjo v Sočiju je na drugem mestu končal Max Verstappen, na najnižjo
stopničko pa je stopil Carlos Sainz.
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Rezultati VN Rusije:
1.

Lewis Hamilton
Mercedes

4.

Daniel Ricciardo
McLaren

7.

Lando Norris
McLaren

2.

Max Verstappen
Red Bull Racing

5.

Valtteri Bottas
Mercedes

8.

Kimi Räikkönen
Alfa Romeo

3.

Carlos Sainz
Ferrari

6.

Fernando Alonso
Alpine

9.

Sergio Perez
Red Bull Racing

100. zmaga
Lewisa
Hamiltona
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D

irko je prvič iz prvega štartnega mesta začel
Lando Norris v McLarnu. A ravnina do prvega
pravega ovinka na stezi v Sočiju je dolga in
tako se je iz zavetrja na prvo mesto prebil
Carlos Sainz. Tretje mesto je ohranil izjemni George
Russell v Williamsu. Štarta se je izredno previdno lotil
Lewis Hamilton in izgubil kar tri mesta. Max Verstappen
je zaradi menjave motorja štartal iz zadnjega mesta.
Vodilna Sainz in Norris sta se hitro oddaljila, medtem ko
je Russell na tretjem mestu zadrževal skupino, v kateri so
bili Stroll, Ricciardo, Hamilton in Perez. Hamilton nikakor
ni mogel priti mimo Ricciarda, medtem ko je njegov
tekmec za naslov, Max Verstappen, hitro pridobival
mesto za mestom. V 13. krogu je Norris v boju za vodstvo
prehitel Sainza, tla pod nogami pa je izgubljal Hamilton.
Nizozemec v Red Bullu je bil po dobrih dvajsetih krogih
le tri sekunde za njim. Pri Mercedesu so se tako v 27.
krogu odločili za menjavo pnevmatik. Postanek je bil
brezhiben in Britanec je pridobil mesto proti Ricciardu.
Hitro je prehitel Strolla in Sainza, zaostanek za vodilnim
dirkačem McLarna pa je znašal slabih deset sekund.
Tempo Hamiltona je bil ubijalski, vzpodbujal ga je tudi
vodja ekipe, Toto Wolff. Dirkač Mercedesa je v nekaj
krogih ujel Norrisa, a do spopada Britancev ni prišlo.
Hamilton bližje kot na dobro sekundo ni prišel mlajšemu
rojaku in kazalo je na prvo zmago 21-letnika v McLarnu.
A Formula 1 se je še enkrat več izkazala z nepredvidljivostjo.
Moštva so čedalje pogosteje svoje dirkače opozarjala na
možnost dežja, pri čemer nihče ni natančno vedel, kako
močne in če sploh bodo padavine. Prvi izmed dirkačev je
na kapljice dežja opozoril George Russell. Sedem krogov
pred koncem so dirkališče zajele padavine, najprej rahel
dež. Tako Norris kot Hamilton sta na začetku dežja ostala
na stezi, medtem ko so nekateri takoj odšli na menjavo
gum. Dež je postajal vse močnejši in Hamilton je tri kroge
pred koncem odšel po gume za rahel dež. Lando Norris
je kljub pozivom iz komandnega pulta vztrajal na stezi.
Razmere so bile vse slabše, Norris je s težavami ohranjal
dirkalnik na stezi in v 51. krogu, torej dva kroga pred
koncem, je dirko dokončno izgubil. Zdrsnil je s steze
in nadaljeval z dirko, a vodstvo je prevzel Hamilton. Na
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Dirko je prvič iz prvega štartnega
mesta začel Lando Norris v McLarnu,
katerega je hitro prehitel Carlos Sainz.

drugo mesto se je prebil Verstappen, na tretjem mestu
pa se je znašel Sainz. Norris je seveda odšel v bokse po
dežne gume, a izgubil ogromno. Iz prvega mesta je
zdrsnil na sedmo. Grenka izkušnja za mladega dirkača, ki
je pokazal ogromno poguma.
Dež v zadnjih krogih je dodobra premešal vrstni red.
Največji dobitnik je zagotovo Max Verstappen, ki je pred
začetkom dežja zasedal sedmo mesto, na koncu pa z
drugim mestom, v primerjavi s Hamiltonom, izgubil
zelo malo. Za Hamiltona bi bilo celo bolje, če dežja ne
bi bilo, saj bi z drugim mestom osvojil 11 točk več kot
sedmouvrščeni Verstappen. Tako je ob svoji zmagi in
drugem mestu Nizozemca osvojil le 7 točk več. Prevzel
je sicer vodstvo v skupnem seštevku, a s prednostjo le
dveh točk.
Tretje mesto je torej osvojil Carlos Sainz s Ferrarijem, ki se
je med dirko zagotovo spogledoval s kakšnim mestom
višje. Pod zmagovalnim odrom je pristal zmagovalec
Monze, Daniel Ricciardo. Peti je bil Valtteri Bottas, ki je
med prvimi prišel po dežne gume, šesti Alonso, sedmi
kot rečeno največji osmoljenec, Lando Norris. Osmo
mesto je šlo v roke Räikkönenu, deveti je bil Perez, ki je
v dežju, podobno kot Norris, predolgo ostal na progi z
gumami za suho stezo, novo točko je z desetim mestom
osvojil Russell.
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wrc - rally grčija in finska

Rovanperä
nadaljuje
dominacijo

Grški Bogovi so ustoličili novega kralja. 20-letni Kalle Rovanperä je suvereno dobil svoj drugi rally v karieri,
65. izvedbo rallyja po Grčiji. Do živega mu nista mogla niti zadnja dva svetovna prvaka, Ott Tänak in Sebastien
Ogier, ki sta končala na drugem oziroma tretjem mestu.
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Na grškem rallyju Rovanperi do
živega ni mogel niti 7-kratni
svetovni prvak Sebastien Ogier.
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menjena trojica je v petek najhitreje začela
z rallyjem. Borba je bila izredno tesna,
po prvem dnevu je bila vodilna trojica v
razmaku slabih štirih sekund. Edini, ki jim je
še lahko sledil, je bil Dani Sordo, ki je zaostajal 24 sekund.
Znova se je s tehničnimi težavami soočal zmagovalec
prejšnje preizkušnje v Belgiji, Thierry Neuville, ki je tako
že prvi dan ostal brez boja za zmago.
Sobotni del je silovito začel Rovanperä. Izjemen talent za
volanom Toyote je dobil prve štiri hitrostne preizkušnje
in si nabral neverjetnih 40 sekund prednosti pred
Tänakom in Ogierjem. Zmaga na zahtevnem grškem
rallyju je bila blizu. Kljub temu da šteje le dvajset let, kaže
izjemno zrelost, mirnost in neverjeten občutek za hitrost.
Tudi v nedeljskem dopoldnevu ni popuščal, na koncu je
slavil s prednostjo 42 sekund pred Estoncem Tänakom
v Hyundaiju, tretji Ogier s Toyoto je zaostal že več kot
minuto. Res ponovno izjemna predstava Rovanpere, ki je
pred dvema mesecema v Estoniji, kot najmlajši dirkač v
zgodovini, dobil rally za svetovno prvenstvo.
Pokrajina tisočerih jezer je bila prizorišče desetega
rallyja za svetovno prvenstvo v letošnji sezoni. Vse je
bilo pripravljeno na slavje domačega junaka, Kalleja
Rovanpere, a na najhitrejši preizkušnji sezone je zablestel
Elfyn Evans.
Valižan za volanom Toyote je bil v skupini petih dirkačev,
ki so silovito začeli prvi dan rallyja. Ob koncu prvega dela
je bil v vodstvu Craig Breen pred moštvenim kolegom
Ottom Tänakom (Hyundai), sledile so tri Toyote, Evans,
Lappi in Rovanperä. Razlika med prvo peterico je bila
vsega 7,9 sekunde, in to je seveda napovedovalo izjemno
zanimivo sobotno nadaljevanje.
Sobotni del je najbolje začel Elfyn Evans. Dobil je prve
štiri hitrostne preizkušnje in se prebil v vodstvo. Sledil mu
je lahko le Tänak, medtem ko sta Breen in Lappi začela
zaostajati, Rovanperä pa je zletel s proge. Pri tem si je
tudi rahlo poškodoval hrbet.
Nedeljski del je ponujal še zadnjo možnost za Otta

Tänaka, da prepreči prvo slavje Evansa na Finskem. A
dirkač Toyote je ostal zbran, dobil tri od štirih nedeljskih
hitrostnih preizkušenj in se veselil izjemne zmage. Zmage
neskandinavcev na finskem rallyju so zelo redke. Evans
je šele osmi neskandinavski zmagovalec v 70. izvedbah
tega rallyja.
Drugo in tretje mesto sta osvojila dirkača Hyundaija,
Tänak je bil hitrejši od Breena, ki se verjetno poslavlja
od korejske ekipe. Četrto mesto je šlo v roke Esapekke
Lappija, ki je prvič letos vozil dirkalnik WRC. Slaba
predstava je za vodilnim v prvenstvu, Sebastienom
Ogierjem, ki je bil šele peti. Evans je prepolovil njegovo
vodstvo v skupnem seštevku, tako da prednost Francoza
sedaj znaša 24 točk, do konca pa sta še dve asfaltni
preizkušnji. Ti generalno sicer bolj ustrezata Ogierju,
a tudi 32-letni Valižan je letos dokazal, da je na asfaltu
lahko enakovreden sedemkratnemu svetovnemu
prvaku. Dirkače že kmalu čaka rally v Kataloniji, zaključek
sezone pa bo novembra v italijanski Lombardiji.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC
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motogp - vn aragonije, san marina in amerik

Bagnaia

nOVO ime na
zmagovalnem odru

Kar dva vikenda zapored je bil prvo ime v elitnem motociklističnem razredu motoGP Ducatijev dirkač Francesco Bagnaia,
ki je bil najhitrejši že na kvalifikacijah, z novim rekordom steze 1:46.322. Svojo formo je potrdil tudi na nedeljski dirki.
Italijanski dirkač se je na 13. dirki sezone svetovnega prvenstva za VN Aragonije v Alcanizu zasluženo veselil svoje
premierne zmage. Da ni šlo zgolj za naključje, pač pa za vrhunsko formo, je potrdil tudi na dirki za VN San Marina, na
dirkališču Marca Simoncellija v Misanu, ko je osvojil kvalifikacije in ponovno zavzel prestol.
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Zarco, ter Španec Pol Espargaro. Nekdanji svetovni prvak
Marc Marquez je imel sedmo izhodišče, razočaranje pa
je zgolj z 11. dosežkom doživel njegov rojak Joan Mir.
Ducati še vedno velja za najprepričljivejši motocikel na
stezi Marca Simoncellija in najboljši na kvalifikacijah.
Francesco Pecco Bagnaia se je najbolje pognal v sam
start, za njim je vozil moštveni kolega Jack Miller, tretje
mesto pa je v uvodnih krogih osvojil Fabio Quartararo,
vodilni v svetovnem prvenstvu kraljevega razreda. Tudi
po desetih krogih štirinajste dirke sezone je bil vrstni
red prvih treh nespremenjen in trojica se je vse bolj
oddaljevala od ostalih zasledovalcev. Monotonost dirke
v Misanu je deset krogov pred koncem dirke razbil
Quartararo, ki je z odličnim manevrom prehitel Millerja
in postal prvi zasledovalec vse bolj oddaljenega Bagnaia.
Tudi Italijan Enea Bastianini je v drugem delu tekme
popestril dogajanje, ko je začel nizati hitre kroge, odpeljal
celo najboljši čas dneva in osem krogov pred koncem
uspel prehiteti Millerja na tretjem mestu.
Do konca dirke je Quartararo poskušal vse, da bi prehitel
Bagnaio, v ozadju pa se je razplamtel boj za tretje
mesto. Na koncu je Bagnaia odbil vse Quartararojeve
napade, Bastianini pa je bil enako uspešen pri obrambi
bronastega odličja. »To je bila težka dirka. Z izbiro mehke
zadnje gume sem si moral na začetku privoziti nekaj
razlike, saj sem imel v drugem delu težave z oprijemom,

V Alcanizu se je Marquez v uvodnih
krogih prebil na drugo mesto za Bagnaio,
zmagovalcem kvalifikacij, ki je vozil na
prvem mestu, tretji je bil Jack Miller.

V

Alcanizu je dirkače čakala 23 krogov dolga
dirka za VN Aragonije. Že v prvem krogu se
je z dirke poslovil Alex Marquez, medtem
ko se je njegov starejši brat Marc v uvodnih
krogih prebil na drugo mesto za Bagnaio, zmagovalcem
kvalifikacij, ki je vozil na prvem mestu, tretji je bil Jack
Miller. Prva trojica je bila po tretjini dirke še vedno tesno
skupaj v razmaku ene sekunde, četrti Aleix Espargaro je
zaostajal sekundo in pol, vodilni v skupnem seštevku
Quartararo pa slabih pet sekund na osmem mestu.
Na polovici dirke še vedno ni bilo sprememb na samem
vrhu, se je pa Joanu Miru uspelo prebiti na tretje mesto,
Aleix Espargaro je prišel na četrto mesto, Miller je padel
na peto, Quartararo je izgubil še eno mesto. Pet krogov
pred koncem sta se za prvo mesto borila Italijan Bagnaia
in Španec Marquez, Mir na tretjem mestu je imel 4,5
sekunde zaostanka in vodilnima ni bil nevaren. Tri kroge
pred koncem dirke je Marquez poizkusil s prehitevanjem,
a je bil predolg in Bagnaia je zadržal vodstvo. Tako je bilo
še nekajkrat do cilja, a je Italijan zdržal pritisk in zmagal.
To je bila zanj prva zmaga v razredu motoGP. Drugi Marc
Marquez je pokazal, da je še vedno konkurenčen in še
zdaleč ni za odpis, tretje mesto je zadržal Mir. Sledili so
Espargaro, Miller, ki ni uspel potrditi forme iz kvalifikacij,
ko mu je uspel drugi čas, Bastianini, Binder, Quartararo,
ki na dirki tudi ni potrdil tretjega kvalifikacijskega časa,
Martin in Nakagami. Maverick Viñales, novopečeni
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kar je bilo pričakovano. Na koncu se mi je približal
Quartararo s srednje trdo gumo, a sem zdržal pritisk,«
je po drugi zaporedni zmagi v sezoni dejal najboljši v
Misanu. »Misano je zame čarobna dirka. Ne bi si mogel
želeti boljšega kraja za svoje prve stopničke,« pa je sijal
od sreče junak iz ozadja, Bastianini, ki je dirko zaključil
kot tretji.
Do konca sezone so dirkače čakale še štiri dirke in
prav naslednja, za VN Amerik v Austinu, je zelo ljuba
Marcu Marquezu, saj mu je pisana na kožo in tam je v
preteklosti serijsko zmagoval. Vendar gre za stezo, ki je za
telo zelo zahtevna, kar bi utegnilo za Marqueza, ki še ni
stoodstotno pripravljen, predstavljati težave. A obetavne
kvalifikacije in tretje mesto, za kar je Marquez potreboval
kar 441 dni, so pokazale ravno nasprotno. Najhitrejši
štartni položaj je že tretjič zapored osvojil Francesco
Bagnaia s časom 2:02,781, drugi je bil Fabio Quartararo.
Ko pa so rdeče luči na semaforju na nedeljski preizkušnji
ugasnile, se je s tretjega mesta izstrelil Marc Marquez,
ki je tokrat zagrizel v jabolko na samem štartu in ni več
izpustil priložnosti, vse dokler ni odpeljal 20. krogov
dolgo dirko in ciljno črto prečkal kot prvi. Pet krogov pred
koncem dirke je bil vodilni Marc Marquez, ki je bil tokrat
razred zase, drugi je bil prvi na točkovni lestvici, Fabio
Quartararo, za njim je vozil Jorge Martin. Četrti Francesco
Bagnaia, ki je bil tesno za Martinom in še vedno v boju za

dirkač moštva Aprilia Racing Team Gresini, je zasedel 18.
mesto, Valentino Rossi je bil mesto za njim. Po svoji prvi
zmagi med motociklistično elito je presrečen Francesco
Bagnaia, ki je vložil veliko truda in energije v zmago na
tako zahtevni dirki, kot je bila ta v Alcanizu, dejal: »Z
Valejem sva se pogovarjala pred dirko in dejal mi je, da
je tokrat napočil moj dan za zmagoslavje in imel je prav.«
Dirkače je pred naslednjim dirkaškim vikendom čakalo
dvodnevno testiranje, kar je za ekipe velikega pomena,
saj testiranja v Misanu lahko odigrajo ključno vlogo za
nadaljevanje sezone. Viñales se zaveda, da ga po 27
sekundah zaostanka za zmagovalcem Francescom
Bagnaio in 18 sekundah za moštvenim kolegom
Espargarojem na dirki za VN Aragonije čaka še veliko
dela, a ravno testiranje motocikla na dirkališču v Misanu
in zgleden čas kroga 1:32,4 bi lahko pripomogel k
boljšemu rezultatu na dirkališču Marca Simoncellija za
VN San Marina, ki je že štirinajsta dirka sezone.
Na sobotnih kvalifikacijah v elitnem razredu motoGP
je do najugodnejšega startnega položaja znova prišel
zmagovalec zadnje dirke za VN Aragonije Francesco
Bagnaia in s časom 1:31,065 postavil tudi nov rekord
proge. V prvi startni vrsti sta se Bagnaii priključila še
drugi Ducatijev dirkač, Avstralec Jack Miller ter vodilni
v seštevku sezone, Francoz Fabio Quartararo. Iz druge
vrste so nedeljsko dirko začeli oba voznika moštva
Pramac Ducati, Španec Jorge Martin in Francoz Johann
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tretje mesto, je svoj pohod na zadnjo stopničko
na zmagovalnem odru tri kroge pred koncem
dirke tudi izvedel. Jorge Martin si je prislužil
kazen in odpeljati je moral daljši krog, kar ga je
stalo še enega mesta in pred njim je kot četrti
dirko zaključil Alex Rins. Žrtev dirke je bil Takaaki
Nakagami, ki je že v prvem krogu zaključil ob
stezi, a puške ni vrgel v koruzo, se ponovno
vključil v dirko, ter nadaljeval z nastopom na
15. letošnji preizkušnji in zaključil dirko na 17.
mestu. Johann Zarco žal ni imel te sreče, saj
po padcu ni mogel več nadaljevati. Po dirki
za VN Amerik je bil Marquez presrečen in vse
se je izšlo ravno tako, kot je načrtoval: »Dober
start, prvi pripeljati v prvi ovinek in nato z glavo
odpeljati dirko vse do konca.«

Tekst: Jana Mihor, Foto: ISC
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