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Neverjetna katastrofa

Priča smo veliki katastrofi, ki nas je zadela 
lansko leto. Prvi val epidemije Covid smo do 
lanskega poletja popolnoma ustavili. A že 
konec poletja se je začel drugi val, ki se do 
danes ni umiril. Bili smo zaprti skoraj najdlje 
v Evropi. Bolezen kot sama ni tako nevarna 
kot bolezni ožilja in rak, vendar je umrljivost 
visoka. Zdaj smo se enostavno navadili živeti 
s to boleznijo in tako bo še zagotovo kakšno 
leto. Imamo cepiva in zdravila proti Covidu. 
Ta virus ne bo odšel iz tega sveta, ostal bo 
med nami, a ga bomo kontrolirali. Dosti več-
ji vpliv na človeštvo kot strogo medicinski je 
psihološki vpliv na družbo. Naš način življenja 
se je popolnoma spremenil. Ni več svobodnih 
potovanj in dopustovanj. Država je pokazala 
visoko stopnjo avtoritativnosti in človekova 
svoboda jim je zanemarljiva vrednota. Ep-
idemija je prinesla tudi ogromno finančno 
krizo. Zaradi zadolževanja zaradi epidemije 
je država postala tako zadolžena, da bo prak-
tično nemogoče dolgove vrniti v doglednem 
času. Zaradi Covida vse cene energentov leti-
jo v nebo. Cene surovin in drugih polizdelkov 
ter prevozov so se dvignile za skoraj 100 %. 
Logično bodo šle vse cene navzgor in obeta 
se nam velika inflacija. Nihče ne pozna avtor-
jev teh podražitev. Primanjkuje čipov in tovar-
ne avtomobilov so primorane zapirati svoja 
vrata. Ob epidemiji smo končno spoznali, da 
smo uničili naše okolje in podnebje. Moramo 
reševati še prekomerne izpuste in popolnoma 
spremeniti naš ogljični odtis. Glavni energent 
mora postati čista elektrika in v prometu ne 
moremo več računati na motorje z notranjim 
izgorevanjem, ampak izključno na elektriko. 
Mogoče je katastrofa, kateri smo priča, večja 
od vojne, saj v vojni sovražniku gledamo v oči. 
V sedanji katastrofi pa ne vemo, od kje izvira 
in kje bo naslednjič udarila.

Matjaž Tomlje



Avto+šport  5  4  Avto+šport

Kazalo

14 526 48
2016

28

70

24

38

84

32
44 9242

Revija za avtomobilizem, navtiko 
in motociklizem

E-naslov:  
jan@avto-sport.net

Spletna stran:  
www.avto-sport.net

Cena: 
2,90 EUR

Glavni urednik:
Matjaž Tomlje
matjaz.tomlje@avto-sport.net

Pomočnica glavnega urednika:
Ava Tomlje
ava.tomlje@avto-sport.net

Tehnični direktor: 
Jan Grobelšek
jan@avto-sport.net

Fotografije:  
ISC, Rok Tomlje, Jan Grobelšek
 
Sodelavci: 
Jana Mihor, Janez Papež, Gregor Osredkar, 
Primož Lemež

Direktorica marketinga:
Tea Mulej
tea.mulej@gmail.com

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

Rezervacije oglasnega prostora:
031 389 965

Tisk:
Printera, Sveta Nedelja

Distribucija:
Ekdis d.o.o., Ljubljana

Poštnina plačana pri pošti 1122 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.

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.

74
66

88

Novosti:
6    Audi Q4 e-tron  
16  Mercedes-Maybach Edition 100
20  Audi R8 V10 performance RWD
24  Bugatti Chiron Super Sport 300+
28  Mercedes-AMG SL
32  Land Rover Range Rover
38  Brabus 900 Rocket Edition
42  BMW M135i xDrive
44  Lamborghini Countach LP 500

Zanimivosti:
14  Voznikovi modni dodatki 
48  Concorso d’Eleganza Villa d’Este

Testi:
52  BMW M440i xDrive Cabrio
58  Ford Kuga 2.0 EcoBlue ST-Line X
62  Opel Grandland X 1.6 PHEV Ultimate
66  Mazda3 Sedan e-Skyactiv X GT Plus
70  Renault Captur E-Tech 160 Intens

 

Navtika:
74  Riva 68' Diable

Šport:
80  F1 – VN Turčije
84  F1 – VN ZDA
88  WRC – rally Španija
92  MotoGP – VN Emilije-Romanje

6258



Novo poglavje Audijeve električne revolucije 
predstavlja Q4 e-tron, ki bo poskušal prepričati tiste 
kupcev eko SUV-jev, ki jih ni mogel osvojiti brat 
e-tron, najbolje prodajani električni SUV na svetu.
Formulo za učinkovito borbo v razredu kompaktnih 
brezemisijskih SUV-jev so pri Audiju ustvarili pred 
dvema letoma, ko so na ženevskem avtosalonu 
premierno predstavili Q4 e-trona v konceptni 
preobleki. V prehodu v serijsko vozilo oblikovalci večjih 
sprememb niso uvajali, kar pomeni, da progresiven 
dizajn ostaja. Na voljo bo v dveh preoblekah, v 
klasični in kupejevski, imenovani Sportback, ki ima 
precej svojevrstno identiteto s padajočo streho, ki se 
zaključuje s spojlerjem. Ta v Slovenijo uradno prihaja 
šele v prihodnjemu letu.
Z dolžino 4.588 milimetrov gre za najmanjše Audijevo 
električno vozilo, ki ne razočara s prostornostjo v 
kabini. Za to je zaslužna električna platforma skupine 
Volkswagen, na kateri sedita tudi Škoda Enyaq in 
Volkswagen ID.4. Baterije so shranjene pod tlemi, 
kar omogoča korekten prtljažni prostor s 520 litri 
prostornine. Ambient v interierju je prepoznavno 
audijevski, tako da je edina večja novost projicirni 
zaslon s tehnologijo razširjene resničnosti, ki 
omogoča, da navigacijski simboli lebdijo na cesti za 
preprostejše vodenje na poti tudi v slabši vidljivosti.
Na voljo so trije pogoni, od katerih najbolj zmogljiv 
z oznako Q4 50 e-tron quattro generira 220 
kilovatov moči, ki so na cesto speljani preko hišnega 
štirikolesnega pogona. Pospeševanje se bo zaradi 
maksimizacije dosega zaključilo pri 180 km/h. Za 
zadostitev potreb raznolikih ciljnih skupin skrbita tudi 
dve različni bateriji s kapaciteto 52 in 77 kWh; slednja 
naj bi v idealnih razmerah omogočila domet okrog 
500 kilometrov.
Q4 e-tron, ki simbolizira vstopno točko v sfero 
Audijeve e-mobilnosti, bo pri nas naprodaj od 46.450 
evrov dalje, kar pomeni, da bodo kupci upravičeni do 
subvencije Eko sklada.

Audi Q4 e-tron

DOMAČE NOVOSTI
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Ford Focus

Leta 2018 so pri znamki modrega ovala predstavili novo generacijo Focusa, ki so jo zasnovali iz ničle, da bi ustvarili 
vrhunskega tekmovalca v evropskem segmentu srednje velikih avtov. Sedaj je napočil čas za osvežitev modela, ki 
v prvi vrsti prinaša bolj izrazit stil, elektrificirane pogonske sklope in višjo raven povezljivosti. Vsaka izmed različic se 
ponaša s svojevrstnimi oblikovnimi elementi, ki bodo najbolj vpadljivi pri Focusu ST. Športni član družine, ki bo na voljo 
kot petsedežna kombilimuzina ali karavan, zahteva pozornost z zlobno zeleno barvo in s posebnimi platišči iz lahke 
zlitine. Še vedno ga poganja zmogljiv bencinski motor z 280 KM in s 420 Nm navora, medtem ko bo za 48-voltne blage 
hibridne pogonske sklope premierno na voljo možnost samodejnega menjalnika. Novi Focus se ponaša s tehnologijo 
naslednje generacije SYNC 4, ki podpira povsem nov, v tem segmentu največji, 13,2-palčni osrednji zaslon.

Toyota bZ4X

Toyota v serijski različici predstavlja bZ4X, svoj prvi model, ki je bil v celoti razvit kot baterijsko električno vozilo in ki 
temelji na novi platformi, ki jo je proizvajalec razvil skupaj s Subarujem. Ključnega pomena je inkorporacija baterije 
kot sestavnega dela šasije pod tlemi vozila, kar daje prednosti nizkega težišča, ravnovesja teže in togosti karoserije za 
odlično varnost in vodljivost. Pri Toyoti obljubljajo vrhunsko kakovost, vzdržljivost in zanesljivost litij-ionske baterije, 
ki naj bi tudi po desetih letih vožnje še vedno delovala pri 90 % prvotne zmogljivosti. Prvi član nove brezemisijske 
podznamke vozil bZ (beyond Zero) v svoji zasnovi in tehnologiji ostaja zvest konceptnemu predhodniku, ki je bil 
razkrit v začetku letošnjega leta. Petsedežni bZ4X je na račun dolge medosne razdalje udoben in prostoren SUV 
minimalističnega dizajna, ki bo na voljo z novim štirikolesnim pogonskim sistemom.

Alfa Romeo Giulia in Stelvio GT Junior

Alfa Romeo se poklanja svojemu historičnemu ambasadorju drzne lepote, modelu GT 1300 Junior iz šestdesetih let, 
ki je eden najbolj ikoničnih znamkinih modelov. V njegovem slogu brezčasne elegance so ustvarili ekskluzivno serijo 
limuzine Giulia in športnega terenca Stelvio, ki sta odeta v značilen odtenek krom zlate. Posebni izvedenki GT Junior 
sta bazirani na opremi Veloce, ki je najbolj športna v prodajni paketi, in sta lahko opremljeni z 210-konjskim dizelskim 
motorjem ali z močnejšim 280-konjskim bencinarjem; oba sta sparjena z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom in 
s 4-kolesnim pogonom. Zunanji vizualni poudarki vključujejo 21-palčna lita platišča na Stelviu in 19-palčna na Giulii, 
medtem ko v interierju naslon za glavo električno nastavljivih usnjenih sedežev krasi vezenina »GT Junior«, ki se ponovi 
tudi na armaturni plošči v spremljavi prepoznavne silhuete oldtimerja, ki se je pogosto pojavljal v filmih in reklamah.

Renault Clio Lutecia

Renaultov prodajni as Clio, ki ga izdelujejo v slovenskem Revozu in ki je lansko leto postal »Slovenski avto leta«, 
je zaživel v posebni omejeni seriji Lutecia, ki gradi na najprestižnejši opremi Initiale Paris. Kupci bodo tako lahko v 
prodajnem portfelju Clia izbirali med izvedenkami Zen, Limited, Intens, R.S. in Lutecia, kar bo poskrbelo za raznolikost 
modela, ki je daleč najpogostejše vozilo na naših cestah, od leta 2013 pa tudi vodilni avtomobil segmenta B 
v Evropi. Clia Lutecia, zasnovanega za stranke, ki iščejo markanten dizajn in najboljši nivo opremljenosti, bomo 
prepoznali po elegantnih bakrenih podrobnostih, ki se lepo skladajo s črno karoserijo in kabino. Dekorirajo platišča, 
stransko linijo, zunanja ogledala, masko hladilnika, zračne odprtine, značke in difuzor, znotraj pa opredeljujejo 
sedeže, zračnike in armaturo, v celoti oblazinjeno v okolju prijazno bio tkanino.
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50-letnica Oplovega Rekorda D

Kmalu bo 50-letnico praznoval eden od Oplovih najbolj uspešnih zgodovinskih modelov – limuzina Rekord D. Ta je 
premierno na trg prispela januarja 1972, in sicer kot Oplov prvi osebni dizelski avtomobil, ki ga je poganjal 2,1-litrski 
motor s 60 konjskimi močmi. Model srednje velikega razreda je zapeljal v široke in dobro utrjene kolesnice – njegovega 
predhodnika so izdelali v več kot 1,2 milijona primerkih – vendar ga to ni ustavilo, da ne bi začel pisati lastne zgodbe. 
Tako je na primer v nasprotju z Rekordom C, ki je nastal pod vplivom oblikovanja severnoameriških sestrskih modelov, 
uvedel oblikovanje s povsem evropskimi značilnostmi. Jasne linije, izčiščene površine, velika okna in nizka bočna linija 
so skupaj poskrbeli za elegantno zunanjo podobo. V Sloveniji je bilo decembra 2020 registriranih 25 Opel Rekordov, 
kar pomeni, da ta model tudi pri nas še krasi garažo mnogokaterega ljubitelja.

Goodyear premika meje avtonomne mobilnosti

Goodyear predstavlja prototip svoje razpoznavne, okrogle konceptne pnevmatike Eagle 360, po naročilu izdelan za 
novo Citroënovo vizijo urbane avtonomne mobilnosti. Citroën Autonomous Mobility Vision, revolucionarno prevozno 
sredstvo, temelji na avtonomni večsmerni električni platformi. Goodyearova ekipa studia za napredno oblikovanje je 
med celotnim projektom tesno sodelovala s Citroënovo razvojno ekipo in tako ustvarila prototip pnevmatike Eagle 
360, ki je v popolni harmoniji z vizijo Citroën Autonomous Mobility Vision. Zaradi svoje oblike je prototip Eagle 360 
kompakten, okreten in s svojimi manevrskimi sposobnostmi idealen za rešitve urbane in avtonomne mobilnosti 
prihodnosti. Konceptne in prototipne pnevmatike za Goodyear že vrsto leto predstavljajo temelj spopadanja z izzivi 
mobilnosti jutrišnjega dne in razvoja novih, inovativnih proizvodov in storitev.

Petrol je zaključil nakup Croduxa

Prevzem družbe Crodux Derivati Dva d.o.o. je največja akvizicija družbe Petrol d. d. v zadnjih desetih letih in pomeni 
največje enkratno povečanje prodajnih mest v celotni zgodovini skupine Petrol. S tem prevzemom je skupina Petrol 
pridobila 93 bencinskih servisov. S skupno 204 prodajnimi mesti bo tržni delež skupine Petrol na Hrvaškem zrasel s 
13 % na 23 %. V regiji JV Evrope ima skupina Petrol tako skupaj 594 prodajnih mest. Nakup družbe Crodux Derivati 
Dva d.o.o. je skladen s strategijo skupine Petrol 2021–2025, ki za leto 2025 predvideva, da bo v maloprodajni mreži 
627 sodobnih prodajnih mest namenjenih celoviti oskrbi kupcev »na poti«. Razvejana maloprodajna mreža bo 
predstavljala pomembno konkurenčno prednost tudi v prihodnje, saj pri njenem razvoju upoštevajo nove energente 
za pogon vozil, trende v mobilnosti in nakupne navade njihovih strank.

Volvo rekel ne usnju

Pri švedskemu Volvu bodo v prihajajočih letih lansirali čisto novo linijo električnih avtomobilov, ki bo do novega 
desetletja v prodajnem katalogu v celoti nadomestila vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem. In ti brezemisijski 
modeli, začenši s križancem C40 Recharge, ne bodo nudili kabin z usnjem, saj je del proizvajalčevih ambicij tudi 
dobrobit živali. Trenutno aktivno iščejo primerne trajnostne in kakovostne alternative, pri čemer so si zadali cilj, da bodo 
v roku štirih let 25 odstotkov tekstila, uporabljenega v novih vozilih Volvo, sestavljali reciklirani in biološko zasnovani 
materiali, do leta 2040 pa želijo izvesti celovit prehod na krožno gospodarstvo. Eden od tovrstnih materialov (Nordico), 
ki bo z debijem v novi generaciji modelov želel ustvariti standard za premium eko interierje, je narejen iz recikliranih 
plastenk in plute iz vinske industrije ter snovi iz trajnostnih švedskih in finskih gozdov.
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VOZNIKOVI MODNI DODATKI

  Ura McLaren x Richard Mille 

Urarski partner McLarna je že peto leto zapored podjetje 
Richard Mille, ki je na trgu poznano po preciznih in 
dramatičnih časomerih. V čast hibridnemu modelu 
Speedtail, ki se je v zgodovino zapisal kot najhitrejši 
in najbolj aerodinamični predstavnik britanskega 
proizvajalca superavtomobilov, so Švicarji lansirali 
svojo najbolj ekstremno uro do sedaj. RM 40-01 bo 
ustvarjena v le 106 primerkih, da se bo povsem skladala z 
ekskluzivnostjo 1.070-konjskega Speedtaila, v katerem bo 
prav tako lahko uživalo le 106 kupcev in tako izkusilo noro 
pospeševanje: iz mirovanja do 300 km/h v 12,8 sekundah. 
A če bo treba za vrhunec avtomobilske industrije odšteti 
vrtoglavih 1,8 milijona evrov, bo edinstveni časomer 
lahko krasil zapestje v zameno za vplačilo 800 tisočakov. 

  Ura Brabus x Panerai 

Združila sta se nemški Brabus in italijanski Panerai, 
ki je desetletja oskrboval domačo mornarico in 
njene specializirane potapljaške enote z natančnimi 
instrumenti. V skladu s to bogato tradicijo sta firmi 
pripravili časomer, ki je vodoodporen vse do 30 barov 
oziroma 300 metrov. Za osnovo je služil potapljaški 
model Submersible, kateremu so v novi izvedbi vcepili 
izjemno športen karakter. In kako ne, če je navdih pri 
oblikovanju predstavljala Brabusova linija cruiserjev 
Shadow Black Ops, ki se glede na zmogljivost uvršča v 
sam vrh svojega segmenta. Prvi plod novega partnerstva 
je hkrati prvi produkt Paneraija s hišnim avtomatskim 
»skeleton« gibanjem, ki ga lahko občudujemo skozi 
transparenten hrbet ure iz safirnega kristala. 

  Ura Aston Martin x Girard-Perregaux

Po tem, ko je v začetku leta znamka slovitih kril Aston 
Martin naznanila, da je idealnega partnerja našla v luksuzni 
hiši Girard-Perregaux, ki je z več kot 200-letno tradicijo 
ena najstarejših urarskih manufaktur v Evropi, so sedaj 
javnosti razkrili, kaj so skrbno pripravljali. Finalni produkt 
vzame dih s futuristično zasnovo, ki združuje švicarsko 
znanje in britansko zmogljivost. Mojstrovina za zapestje 
reinterpretira znamkino klasično žepno uro iz 19. stoletja 
na izrazito sodoben način in se v stilu Girard-Perregauxa 
spretno poigrava s proporci in z oblikami na veliko veselje 
estetov. V ospredju je komplikacija tourbillon, ki deluje, 
kot da lebdi v okroglem ohišju iz titana, ki ga je Aston 
Martin izbral zaradi nizke teže in hipoalergenosti. Finalni 
dotik športne elegance predstavlja pašček iz črnega  
usnja, ki ga krasi vstavek z belim zlatom.
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zivi naprej
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»Kar je dobro, mora biti tudi lepo« – to je bil kredo Wilhelma in Karla Maybacha na prelomu 20. stoletja. Oče in sin 

sta veljala za nadarjena oblikovalca ter pionirja avtomobilskega razkošja in stila, ki sta stremela k popolnosti 

izdelave kot tudi tehničnim inovacijam. Za to ime Maybach stoji še danes, kljub temu da se blagovna znamka pod 

okriljem korporacije Daimler nadaljnje razvija in načrtuje lansiranje svojega prvega povsem električnega modela.

M e r c e d e s - M a y b a c h  E d i t i o n  1 0 0



Uvid v elektrifikacijo Maybacha smo pridobili 
septembra na salonu IAA Mobility, kjer je luč 
sveta ugledal konceptni EQS. Ta prezentira 
predhodnika serijskega modela, ki bo na 

svetovne ceste in v garaže ultra premožnih zapeljal leta 
2023. A še preden bomo spoznali prestižnega SUV-ja z 
značko dvojnega M-a, nas Nemci razveseljujejo z novima 
posebnima izdajama vodilnega razreda S in GLS, ki sta 
omejeni na okroglih 100 enot. Zakaj ravno toliko? Ker 
Maybach praznuje stoletnico avtomobilske manufakture 
in ob tem ponosno naznanja: »Tradicija živi naprej!«.
Kdo bi si mislil, da mineva že stoletje, odkar je uspešni 
duet očeta in sina v Berlinu pokazal svoj prvi masovno 

Ob častitljivemu mejniku Maybacha sta njegova glavna 
protagonista – modela S in GLS, zaživela v posebni seriji 
»Edition 100«, s katero ciljajo na bogataše na ključnih 
trgih Kitajske, Rusije, Južne Koreje in Nemčije. Ti entuziasti 
bodo cenili unikaten značaj, maksimalno individualnost 
in pozornost do najmanjših podrobnosti – karakteristike, 
po katerih je Maybach znan širom sveta.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

proizvedeni avtomobil, ki je spominjal na premikajočo se 
umetniško delo. Model W 3 je navdušil občinstvo in tako 
se je rodila legenda o Maybachu. Kmalu so aristokrati 
in poslovneži velikega kalibra daleč naokoli vedeli, 
kateri kupeji, kabrioleti in roadsterji so izraz karakterja, 
družbenega položaja in po meri narejenega luksuza. Na 
žalost je kasneje globalno poznano ime zamrlo, a so ga 
leta 2002 kravatarji znotraj koncerna Daimler obudili kot 
samostojno znamko z velikim potencialom za osvojitev 
krone odličnosti v avtomobilski industriji.

Maybach že 100 let razveseljuje 
ljubitelje avtomobilske umetnosti.

18  Avto+šport
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Več moči = več zabave. To želi dokazati Audijeva zmogljivostna zvezda R8, ki je v modelno družino sprejela 

naslednika verzije RWD. Najhitrejši predstavnik znamke je po besedah njegovih stvariteljev rojen na 

dirkališču, a ustvarjen za cesto, saj si z dirkalnikom LMS GT4 deli več kot polovico delov.
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VEČ MOČI =

NOVOSTI Audi R8 V10 performance RWD

VEČ ZABAVE



Pri znamki štirih krogov so leta 2018 ob debiju 
nove generacije svoje športne ikone R8 med 
fani poželi toliko navdušenja, da je ta postala 
najbolj iskan superavtomobil na spletnem 

iskalniku Google, in to ne zgolj na svetovni ravni, temveč 
se je tudi v naši podalpski deželici izkazala kot najbolj 
priljubljen sanjski športni avtomobil.
Druga iteracija R osmice se sedaj približuje koncu svojega 
življenjskega cikla, a še pred tem bo nove stranke želela 
v nakup prepričati z nadgrajeno verzijo, ki moč preko 
7-stopenjske avtomatike pošilja na zadnji kolesni par. 
Kljub temu da gre za vstopnega člana familije, ta odlično 
prikazuje dirkaški duh znamke, zahvaljujoč naskoku v 
zmogljivosti (+30 KM in +10 Nm) in preciznejši vodljivosti.
Atmosferski desetvaljnik s prostornino 5,2 litra je 
prejel injekcijo moči in sedaj razpolaga s 562-člansko 
konjenico, ki poskrbi, da se R8 RWD tako v kupejevski 
kot brezstrešni izvedenki iz mirovanja do sto izstreli v 
manj kot štirih sekundah in nadaljuje pospeševanje do 
hitrosti 329 km/h. S tem predstavlja odličen ekvivalent 
štirikolesno gnanemu sorodniku, od katerega se 
loči po novih poudarkih opreme in funkcijah vozne 
dinamike. V Ingolstadtu so vzmetenje športnega 
dvosedežnika prilagodili za zadnji pogon, kar pomeni, 
da bodo v športnem voznem načinu mogoči užitki v 
driftanju. Uvedba dinamičnega krmilnega sistema ob 
tem zagotavlja natančnejši odziv, ki se prevaja v bolj 
impresivne kroge na pisti. Predvsem tedaj se bodo 
izkazali keramični zavorni diski ter ultra lahka platišča iz 
aluminija, obuta v športne pnevmatike. V prid vznemirljivi 
vožnji na limitu govorijo tudi novi školjkasti sedeži, ki so 
glede na preference voznika lahko oblečeni v usnje ali 
alkantaro. A za vstop v sloviti svet R8, ki ga opredeljujejo 
bliskovite reakcije in neverjetna živahnost, bo treba 
odšteti vsaj 150 tisočakov.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Atmosferski desetvaljnik je prejel injekcijo moči 
in sedaj razpolaga s 562-člansko konjenico.

22  Avto+šport
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Postanite 
varnejši voznik 
z uporabo 
aplikacije 
DRAJV.
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Prvi serijski avtomobil, 

ki je podrl bariere in 

raziskal novo dimenzijo 

pospeševanja v ravni 

črti, je bila Bugattijeva 

rekordna senzacija 

Chiron Super Sport 300+. 

Inženirska mojstrovina, 

ki na novo piše pravila 

hitrosti in aerodinamike, 

je po zaključku 

obsežnega dvoletnega 

programa testiranja in 

razvoja pripravljena na 

dostavo v kraje, kjer se 

cedita med in mleko.

NOVOSTI Bugatti Chiron Super Sport 300+

Avto+šport  25  24  Avto+šport

NA
JH
IT
RE
JS
I

VSEH
ČASOV



''

Številni bi rekli, da je Chiron eden najboljših 
primerkov avtomobilske industrije od izuma 
motorja z notranjim zgorevanjem. To dejstvo 
je neizpodbitno, ko govorimo o pošastni verziji 

Super Sport 300+, ki se je v zgodovino človeštva zapisala 
kot najhitrejši serijski avtomobil, ko je septembra 2019 
na nemškem testnem dirkališču Ehra-Lessien kot prvo 
vozilo podrla mejnik 300 milj na uro (483 km/h). Svetovni 
rekorder je bil sicer prototip, ki mu je poveljeval dirkač 
Andy Wallace, a že mesec dni po spektakularnem 
podvigu so pri Bugattiju sporočili, da bodo v čast svoji 
110. obletnici kreirali različico, ki bo homologirana za 

vožnjo po cestah – najverjetneje Monaka, Dubaja in 
Singapurja. V ateljeju mesteca Molsheim, kjer se rojevajo 
poželjivi superavti s prepoznavnim elementom v obliki 
kopita, je sedaj luksuzni francoski proizvajalec finaliziral 
osem od načrtovanih trideset primerkov.
Povsem razprodana ekskluzivna serija, ki ponosno nosi 
naziv najhitrejšega avtomobila vseh časov, bo svojo 
astronomsko visoko ceno v višini tri in pol milijona evrov 
upravičila z odpuljenimi specifikacijami. Igračka za cesto 
iz modificirane 8,0-litrske pogonske enote W16 razvija 
skoraj nepredstavljivih 1.600 konjskih sil (100 več kot 
»plebejski« Chiron), ki ji omogočajo, da se požene do 

vrtoglavih 490 km/h. K surovi zmogljivosti in vrhunskim 
voznim karakteristikam so prispevale nadgradnje 
motorja, turbopolnilnikov in menjalnika, inženirji pa so 
razvili še nov hladilni sistem, ki ščiti pred pregrevanjem 
tudi pri osvajanju vročičnih hitrosti. Pri Bugattiju so iz 
varnostnih razlogov sicer končno hitrost omejili na 440 
km/h, a ker je vseeno govor o resnično ekstremnih 
številkah, so dominantni avtomobil nanje dodobra 
pripravili. Telesce so v celoti zgradili iz karbona, ki so ga 
okitili z živahnimi oranžnimi črtami ter izredno lahkimi in 
močnimi črnimi platišči iz magnezijeve zlitine, na račun 
katerih Super Sporta 300+ ne bo težko identificirati. 

Sledile so mnoge aerodinamične optimizacije: agresivni 
prednji del je dobil v črnino odeto masko z logom iz 
pravega srebra in ogromne zračne odprtine, medtem 
ko se na podaljšanem zadku nahaja največja vizualna 
sprememba – zaradi aerodinamičnih ciljev predrugačena 
konfiguracija izpušnih cevi. Karbon je našel pot tudi v 
kabino cestne beštije, kjer se druži z usnjem in alkantaro v 
odtenku globoke črne, ki jo popestrijo poudarki oranžne 
kot tudi napisi »Super Sport 300«, ki stojijo kot dokaz o 
posebnosti vozila.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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IGRAČKA ZA CESTO IZ 
MODIFICIRANE 8,0-LITRSKE 
POGONSKE ENOTE RAZVIJA 
SKORAJ NEPREDSTAVLJIVIH 
1.600 KONJSKIH SIL.

Super Sport 300+ se je v zgodovino človeštva zapisal kot najhitrejši serijski avtomobil.
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NOVOSTI Mercedes-AMG SL

ZVEZDA JE
PREROJENAV Affalterbachu so poustvarili ikono trikrake zvezde, luksuzni roadster SL, ki prinaša pretresne spremembe: 

premierno uvaja štirikolesni pogon, značilno trdo streho zamenjuje s platneno in po treh desetletjih odsotnosti 

vrača razporeditev sedežev 2+2.
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V svoji 70-letni karieri je SL našel pot v srca 
neštetih avtomobilistov, toda kako je sploh 
prišlo do lansiranja tega modela? Vizija 
širjenja potenciala znamke Mercedes-Benz 

z impresivnimi rezultati na avtomobilskih dirkah je 
kot rezultat ustvarila prvi SL – cestni dirkalni športni 
avtomobil. 300 SL z interno oznako W 194 je namreč 
žel uspehe na najbolj opevanih dirkališčih in že v 
svojem prvem letu dosegel zmago na legendarnih 24 
urah Le Mansa in zasedel prva štiri mesta na nagradah 
Nürburgring Grand Jubilee Prize. Zmagovitemu 
dirkalniku je dve leti kasneje sledil serijski ekvivalent, 
ki je bil sposoben slediti njegovim stopinjam.
V dobi razvoja od čistokrvnega dirkalnika do 
luksuznega športnega avtomobila je sedaj napočil 
čas za nov mejnik, za katerega je zaslužen AMG. 
V zmogljivostni diviziji Mercedesa so novega SL-a 
kreirali popolnoma neodvisno, pri čemer so se 
oprli na bogato dirkaško dediščino in jo nagradili z 
edinstvenim razkošjem in s tehnološko odličnostjo.
Brez omejitev obstoječe strukture so imeli oblikovalci 
možnost ubrati novo smer s konceptom 2+2, 
ki dostavlja visok nivo udobja in primernosti 
za vsakodnevno uporabo, a ob tem ne dela 
kompromisov na področju agilne vozne dinamike. 
Privlačni roadster, ki tokrat uporablja platneno streho, 
ohranja Mercedesovo oblikovno filozofijo senzualne 
izčiščenosti, a seveda z dodatkom AMG-jevih tipičnih 
športnih poudarkov.
Ob lansiranju bosta na voljo izvedenki 55 in 63 z 
motorjem V8, a ko bo v kratkem na ceste zapeljal še 
hibridni SL, bomo resnično priča ponovnemu rojstvu 
ikone za sodobno ero.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Prvič v zgodovini modela so se 
odločili za štirikolesni pogon, ki 
sodeluje z osemvaljnim motorjem 
z močjo 476 oziroma 585 konjev. 

Oblikovalci so ubrali novo smer s konceptom 
2+2, ki dostavlja visok nivo udobja in uporabnosti.



Range Rover je brez dvoma eden najbolj slavnih luksuznih SUV-jev našega planeta, toda ali je v novi generaciji 
naredil dovolj velik korak naprej, da se bo še naprej uspešno otepal lovk nemške konkurence, ki želi kupce 

zvabiti s premijskimi modeli X7 in GLS? Britanci menijo, da se recept za nadaljnjo nadvlado v segmentu 
skriva v zvestobi svojim koreninam, zato pri prenovi niso izumljali tople vode.
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NAJboljsi NOVOSTI
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l a n d  r o v e r  R A N G E  R O V E R

doslej

ZVEST
SVOJIM
KORENINAM



V 
sferi velikih, impozantnih in razkošnih športnih 
terencev je Range Rover od nekdaj izstopal 
na račun vrhunskih terenskih zmožnosti. 
Ni bil zgolj prvi SUV s stalnim štirikolesnim 

pogonom, temveč tudi prvi 4×4 s protiblokirnim 
zavornim sistemom ABS in s prilagodljivim zračnim 
vzmetenjem, s čimer je postal uglajen tako na ustaljenih 
tirnicah kot na zahtevnejši podlagi. Pionirski inženirski 
pristop in sofisticiran dizajn sta ključni vrednoti, ki jih 
stranke občudujejo, vse odkar je bil leta 1970 razkrit prvi 
predstavnik svetovno znanega klana, ki danes različnim 
okusom zadošča še z bratskimi modeli Evoque, Velar in 
Sport. Pri razvoju nove generacije originalnega Range 
Roverja je bila torej najboljša odločitev nadaljevati 
pri začrtani smeri, kar se najbolje pozna na področju 
oblikovanja. Dizajn SUV-ja je doživel le blago evolucijo, 
pri čemer obraz in silhueta ohranjata prepoznavno 
formo. Oblikovalci so ostali zvesti tudi značilnim črnim 
stebričkom, ki ustvarjajo izgled lebdeče strehe. Malce 
bolj drzna je nova identiteta zadka s tankimi, pokončno 
pozicioniranimi svetili, ki se izredno elegantno združijo 
v črno pasico, razpotegnjeno čez celotno širino vozila. V 

karoserijo skriti ročaji vrat, ki si jih je Range Rover sposodil 
od Velarja in Evoquea, medtem prispevajo k izčiščenosti 
oblikovanja.
A če so spremembe dizajna bolj zadržane, še ne pomeni, 
da peta generacija pod površjem ne skriva cele palete 
novosti. Glavna od teh je vpeljava arhitekture MLA-
Flex, ki omogoča izbiro med standardno in podaljšano 
medosno razdaljo z možnostmi štirih, petih ali sedmih 
sedežev, a kar je še večjega pomena, odpira pot 
elektrificiranim pogonskim sklopom. Povsem električni 
Range Rover bo luč sveta ugledal šele leta 2024, tako 

da se bodo morali potencialni kupci zaenkrat odločati 
med tradicionalno gnanimi motorji, blagimi hibridi in 
priključnima hibridoma. Predvsem atraktivna sta slednja, 
saj so jima električni doseg povečali na 100 kilometrov. 
Ob tem močnejša inačica P510e na račun instantnega 
navora do stotke pripelje v samo 5,6 sekunde.
Kot se spodobi za kralja družine Land Rover, ki uteleša 
vrh dinamične zmogljivosti, je vsak Range Rover serijsko 
opremljen s štirikolesnim pogonom, katerega delovanje 
je mogoče prilagoditi različnim voznim pogojem; to 
zagotavlja, da se avtomobil počuti kot doma na odprti 
cesti in ozkih mestnih ulicah. Manevriranje pri nizkih 
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KRALJ 
SUV DRUŽINE 
LAND ROVER 
UTELEŠA VRH 

DINAMIČNE 
ZMOGLJIVOSTI.

Novo identiteto zadka gradijo 
tanka, pokončno pozicionirana 
svetila, ki se izredno elegantno 
združijo v široko črno pasico.

Kultni Range Rover navdušuje tudi s konfiguracijo 
kabine, ki v ospredje postavlja dobro počutje potnikov. 



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

hitrostih bo mala malica, saj se nova generacija pohvali 
z najmanjšim obračalnim krogom izmed vseh vozil 
britanske znamke.
Kultni Range Rover, ki je lani praznoval abrahama, 
navdušuje tudi s konfiguracijo kabine, ki v ospredje 
postavlja dobro počutje potnikov. Zračno vzmetenje 
skrbi za eliminacijo vibracij, sistem z zvočniki za glavo 
za odpravljanje hrupa, tehnologija čistega zraka pa za 
redukcijo neželenih vonjav in bakterij. S tem se zmanjša 
kognitivna obremenjenost voznika, ki bo svojo ekipo na 

cilj pripeljal v objemu luksuza. Za ekološko naravnane 
stranke so kot razkošno alternativno tradicionalnemu 
usnju ponudili inovativne trajnostne materiale, vsem 
pa bo na voljo informativno-zabavni sistem Pivi Pro, 
ki razvaja z največjim zaslonom doslej – 13,1-palčno 
ukrivljeno enoto, ki je ob dodatnemu razprtju denarnice 
lahko povezana z duetom ekranov na zadnjih sedežih.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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VLADAR

NOVOSTI Brabus 900 Rocket Edition

Lamborghinijev Urus je z dvojno osebnostjo športnega cestnega dirkalnika in prostornega, udobnega, vsakdanje 
uporabnega SUV-ja odprl nov nišni segment, v katerem dolgo ni imel konkurence. A ga je ravnokar nekdo vrgel 
s prestola najhitrejšega športnega terenca na svetu. Nov vladar cest je Brabusov superavtomobil, ki bo z 900 
konjskimi močmi zaprl usta vsem nevernikom.
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Segment super športnih terencev je nekakšen 
nesmisel, saj križanci med SUV-ji in športnimi 
avtomobili zaradi prevelike teže in dvignjenega 
telesca nikoli ne bodo čistokrvni dirkalniki. A 

to ne pomeni, da zanje ne obstaja velika ciljna skupina, 
katera želi imeti tudi ob vsakodnevnem fijakanju od 
doma do službe na dosegu roke resnično zajetno 
količino moči. Takšnim bo srce zaigralo ob ogledovanju 
Brabusove najnovejše pogrutavščine, ki je s strani 

Urusa prejela krono in naziv najhitrejšega cestno-
legalnega športnega terenca na obličju zemlje. Prilično 
poimenovana raketa, bazirana na AMG-modelu GLE 63 
S Coupe, je debi doživela na salonu plovil v razkošnem 
Monaku, kjer se frajerji prav radi postavljajo z nabildanimi 
SUV-ji. Vendar nimajo vsi te možnosti, da se pohvalijo, da 
pod pokrovom njihovega avtomobila igra 900 konjičkov, 
kolikor jih generira brutalni turbopolnjeni V8 s povečano 
prostornino 4,5 litrov. Ta je zaslužen, da se štirikolesno 

Štirikolesno gnani kupejevski 
SUV se do 100 km/h izstreli 
v izjemne 3,2 sekunde.

Specialisti iz Bottropa so za predstavitveni model delovni 
prostor odeli v prešito črno usnje s karbonskimi vložki in 
kričečimi rdečimi podrobnostmi, vendar si stranke lahko 
zaželijo tudi bolj umirjeno barvno kombinacijo z dodatki 
elegantnega lesa.
Brutalni 4×4 z nemškim potnim listom bo kreiran v samo 
25 enotah, zato je logično, da so pri Brabusu postavili 
visoko ceno, primerno ekskluzivni naravi avtomobila – 
381.243 evrov.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

gnani kupejevski SUV, ki na tehtnici pokaže 2,5 tone, do 
sto katapultira v izjemnih 3,2 sekundah in nadaljuje z 
dominacijo do elektronsko omejene hitrosti 330 km/h. 
S temi specifikacijami na svoje mesto postavi prav vse 
tekmece, ki obljubljajo športno zmogljivost.
Z živalsko močjo je usklajen atletski eksterier, ki je prejel 
aerodinamični paket s komponentami v ogljikovih 
vlaknih kot tudi velikanska 24-palčna kovana platišča 
s karbonskimi diski, ki se lepo skladajo z izbrano sivo 
barvo karoserije. Zunanja podoba edicije 900 Rocket je 
vse prej kot subtilna in enako lahko zatrdimo za kabino. 

BRABUSOVA NAJNOVEJŠA POGRUNTAVŠČINA PONOSNO NOSI NAZIV NAJHITREJŠEGA CESTNO-LEGALNEGA SUV-JA.

Specialisti iz Bottropa so delovni prostor 
odeli v prešito črno usnje s karbonskimi 
vložki in kričečimi rdečimi podrobnostmi.
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M135i cilja na oboževalce 
hot-hatchov, željne športnega 
izkustva v kompakatni formi.

ZABAVA
NOVOSTI BMW M135i xDrive

Predlani so v Münchnu zasnovali tretjo generacijo 
vstopne serije 1, katere ključna novost je 
vpeljava nove arhitekture za prednji pogon, s 
čimer model prvič po 15 letih ni bil več gnan na 

zadnji kolesni par. Platformo so BMW-jevci izpopolnjevali 
dolgih pet let in rezultat je po njihovih besedah odličnost 
dinamike in agilnosti, ki postavlja nove standarde v 
segmentu. Ta je najbolj očitna v športni inačici M135i 
xDrive, katere posodobitev bo razveselila oboževalce 
hot-hatchov. Glavnina sprememb se nahaja pod kožo, 
kjer so Bavarci izpopolnili šasijo z namenom občutnega 
izboljšanja obnašanja vozila v ovinkih, ko so njegove 
sposobnosti na največji preizkušnji. Optimiziran oprijem 
medtem vozniku omogoča, da tudi pri visokih hitrostih 
z veliko mero samozavesti raziskuje meje zmogljivosti 
avtomobila. Zabavo za volanom zaokrožuje dramatična 
zvočna sled, ki poskrbi za posebej emotivno izkušnjo.

BMW-jev premijski potovalnik serije 1 vrh voznega 
užitka doseže v 306-konjski izvedenki M135i xDrive, 
ki na račun kopice tehničnih modifikacij krepi 
povezavo kompaktnega razreda z dirkalnimi pistami.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

ZA VOLANOM
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Pred leti je zbiratelj klasičnih avtomobilov povpraševal v Lamborghinijevemu oddelku za historična vozila, 
če obstaja kakšna možnost stvaritve rekonstrukcije legendarnega športnika Countach LP 500. Ker je šlo za 
pomembnega klienta znamke, so mu Italijani pritrdili in mu sedaj, po 25 tisoč vloženih urah trdega in pedantnega 
dela, željo tudi uresničili.
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NOVOSTI Lamborghini Countach LP 500

REKONSTUKCIJA
LEGENDE
IZ 70. LET



Lamborghinija Countach 
poznamo kot enega 
najbolj ikoničnih modelov 
znamke divjih bikov, ki 

je zamenjal slovito Miuro in 
zaznamoval vstop proizvajalca v 
novo stilistično ero, ki jo še danes 
opredeljujejo ostre oglate linije. 
Prvi uvid v ta izrazit oblikovalski 
jezik, ki je dodobra pretresel 
avtomobilski svet, so marca 1971 
dobili obiskovalci ženevskega 
avtosalona, na katerem se je 
kot nesporna zvezda uveljavil 
prototip Countach LP 500. O 
revolucionarnemu Lambroghiniju 
so poročali največji svetovni 
mediji, a kaj ko od vozila na 
koncu ni ostalo prav nič, razen 
viralnih fotografij. Koncept, ki se 
je tehnično in oblikovno precej 

razlikoval od svojega serijskega 
naslednika LP 400, je bil namreč 
po treh letih razvoja žrtvovan v 
preizkusnih trkih in je s tem izginil 
z zemeljskega površja. Iz pozabe 
ga je rešila prošnja o rekonstrukciji 
s strani neimenovanega 
ljubitelja starodobnikov; s tem 
izzivom se je soočil kdo drug 
kot Lamborghinijev oddelek 
Polo Storico, ki je odgovoren 
za ohranjanje zgodovinske 
identitete proizvajalca iz 
Sant’Agate Bolognese. Po 25.000 
oddelanih urah, namenjenih 
predvsem raziskavam in analizi, se 
je ponovno rodil prvi Countach, 
ki je prav tako dih jemajoč kot 
original z letnico 1971.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Ponovno rojeni prvi Countach
je prav tako dih jemajoč kot 
original z letnico 1971.
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ZANIMIVOSTI Concorso d’Eleganza Villa d’Este 

Festival Concorso d’Eleganza Villa d’Este je zagotovo eden od draguljev v 

kroni avtomobilskega koledarja, saj tradicionalno postreže s fascinantnimi 

starodobniki kot tudi futurističnimi koncepti na dveh in štirih kolesih.

Villa d’Este na obali jezera Como je s svojo 
brezčasno lepoto že stoletja zagotavljala 
rezidenco aristokraciji, princesam, markizom, 
sultanom in carjem. To petzvezdično letovišče, 

ki velja za eno najbolj osupljivih arhitekturnih del 
šestnajstega stoletja, vsako leto sprejme avtomobilske 
navdušence na tridnevni festival Concorso d’Eleganza 
Villa d’Este. Tam dobijo spektakularen uvid v nekatere 
najboljše avtomobile in motocikle – tako v serijski različici 
kot v obliki prototipa – ki so jih genialni oblikovalci in 
inženirji kdaj koli ustvarili. Dediščina dogodka sega 
daleč nazaj v leto 1929 in po tem, ko so slavno lepotno 
tekmovanje zgodovinskih presežkov lani odpovedali 
zaradi vsem znanih ukrepov, so se letos prijatelji 
prestižnih avtomobilskih znamk veselili občudovanja 
historičnih legend in novodobnih lepotcev.

V oktobru se je v Italijo z vseh koncev sveta zgrnila 
zajetna skupina razstavljavcev, od katerih je bil malodane 
vsak prepričan, da ima vozilo s potencialom za zmago. 
Skoraj 50 ekskluzivnih primerkov, ki predstavljajo najbolj 
atraktivne interpretacije v zgodovini avtomobila, so 
razvrstili v osem razredov. Na ogled je bilo nekaj za 
vsakega oboževalca oldtimerjev – od redkosti iz rjovečih 
dvajsetih let do razburljivih hyperavtomobilov iz 
zadnjega desetletja prejšnjega stoletja.
Najprej so se v soboto tekmovalci spopadli znotraj 
svoje kategorije, nato pa je v nedeljo sledila podelitev 
glavne nagrade – pokala Trofeo BMW Group. Žirija 
je po ocenjevanju tehničnih in estetskih karakteristik 
vseh avtomobilov odsodila, da je najbolj eleganten in 
brezhibno ohranjen izmed vseh klasik Ferrari 250 GT 
TDF. To pomeni, da je bila najpomembnejša premija 

KATERI JE NAJBOLJ

ELEGANTEN?
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na priznanem lepotnem natečaju že sedmič zapored 
podeljena avtomobilu italijanskih korenin. Mednarodna 
skupina ekspertov je Ferrarijev kupejevski dirkalnik z 
letnico 1956 in z zmogljivim dvanajstvaljnikom pod 
pokrovom izbrala tudi na račun njegovega historičnega 
pomena – zmagoslaven je bil na tekmi Tour de France, 
udeležil pa se je tudi ikonične dirke Mille Miglia.
Poleg razstave dragocenosti iz osmih desetletij 
avtomobilske preteklosti, je festival Concorso d’Eleganza 
Villa d’Este postregel z zanimivimi novimi prototipi. 
Ker je tudi letos za organizacijo dogodka poskrbela 
skupina BMW, ni presenetila močna prezenca njihovih 
vozil. V ospredje so postavili pionirski koncept za 
trajnostno mobilnost BMW i Vision Circular, ki temelji 
na principih krožnega gospodarstva in katerega cilj je 
doseči 100-odstotno uporabo recikliranih materialov in 
100-odstotno možnost recikliranja. Z modelom nemški 
proizvajalec želi dokazati, da aspiracija za premium 
produkte ni nujno v nasprotju s trajnostjo. Pozornost je 
zahteval tudi najbolj razkošen član skupine BMW, Rolls-
Royce, ki je obiskovalcem ponudil posebno priložnost, da 
kot prvi na svetu oči napasejo na najdražjemu novemu 
avtu doslej, 23 milijonov evrov vrednemu unikatnežu z 

Žirija je po ocenjevanju tehničnih in 
estetskih karakteristik odsodila, da je 

najbolj eleganten in brezhibno ohranjen 
izmed vseh klasik Ferrari 250 GT TDF.

imenom Boat Tail. Ekstravagantni kabriolet je bil publiki 
razkazan natanko štiri leta po tem, ko je debi na istem 
dogodku doživel prvi po meri narejen Rolls-Royce 
moderne ere – Sweptail, ki je avtomobilski ekvivalent 
visoke mode.
Na trati mondenega objezerskega letovišča je svoje 
kreacije razstavil tudi francoski Bugatti, ki je praznoval 
tridesetletnico revolucionarnega superavtomobila 
EB110. Za to priložnost so pokazali osebni eksemplar 
Romana Artiolija, italijanskega podjetnika, ki je zaslužen 

za ponovno rojstvo Bugattija v letu 1987. Historično 
legendo je spremljal njegov sodobni naslednik, briljantni 
Centodieci, ki ponosno obuja znamenito ime 110. 
Zagotovo se je vanj na prvi pogled zaljubil kateri izmed 
obiskovalcev, a naročiti ga ne bi mogel niti najbogatejši 
izmed njih, saj so se zbiratelji za deset enot, kolikor jih 
bodo proizvedli v Molsheimu, stepli še pred uradnim 
razkritjem.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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TESTI B M W  M 4 4 0 i  x D r i v e  C a b r i o

BMW-jeva štirica z oznako M440i xdrive v izvedbi cabrio je eden izmed najbolj uživaških avtomobilov, katere smo 
vozili v letošnjem letu. S platneno streho in z zmogljivim bencinskim motorjem je interpreTAcija elegantnega 
tradicionalnega kabrioleta.

POPOLNI
KABRIOLET

JE NAZAJ
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Druga generacija BMW-jeve štirice je v 
vseh pogledih boljša od prejšnje, tudi 
kontrovzerznih, »bobrovih« ledvičk smo se že 
navadili. Tudi kabrioletu prav lepo pristojijo, 

morda celo bolj kot kupeju. BMW je novi generaciji 
serije 4 v izvedbi Cabrio povrnil tradicionalno platneno 
streho, prejšnja je namreč imela trdo zložljivo. Potrebno 
je priznati, da ji platnena veliko bolj pristoji in kot celota 
avtomobil ob zaprti strehi deluje izjemno skladno, 
tipično kupejevsko. Sploh ker je vse skupaj zelo lično 
usklajeno in sestavljeno. 
Kratek prednji previs z dolgim motornim pokrovom 
in dolg zadek se lepo usklajujeta z elegantnimi, s 
čistimi linijami, zaradi česar avtomobil izgleda izredno 
atraktivno, športno, s platnetno streho gor ali dol, pa 
predvsem nastopaško. 

Celoten strešni kompleks je tako 40 % lažji napram 
prejšnjemu, pri BMW-ju pa so se pohvalili, da je platno 
tako dobro izolirano, da ponuja zvočno zatesnitev 
skorajda na nivoju trde strehe. Moram priznati, da sem 
bil nad zatesnitvijo zares prijetno presenečen. Električni 
pomik strehe se sproži preko stikala na medsedežni 
konzoli, katerega je potrebno vseh 18 sekund, kolikor 
traja celoten postopek, držati, procedura pa se lahko 
sproži tudi med samo vožnjo, vse do hitrosti 50 km/h. Piš 
vetra, v kolikor se v kabrioletu vozita le dva, učinkovito 
preprečuje protivetrna zaščita, katero se lahko enostavno 
prepolovi in tako zloži v nizek, a globok prtljažni boks s 
prostornino 385 litrov, na katerega položaj platnene 
strehe ne vpliva.
Ambient v ravno prav športno utesnjeni kabini je tipično 
BMW-jevski, vsi materiali so na otip kakopak vrhunski in 

mehki, vsa stikala pa so tam, kjer morajo biti. Vozniku so 
na dosegu roke pomembnejši asistenti, nekatere funkcije 
infotainmenta pa že nadomeščajo preproste kretnje rok, 
kar pa niti ni nič novega pri znamki. 
Položaj za volanom je seveda športen, sedi se nizko, 
v svetlo usnje oblazinjeni sedeži pa so hkrati udobni 
in ravno prav športni. Ne samo, da grejejo in hladijo, v 
vratnem predelu celo pihajo topel zrak, tako da je vožnja 
mogoča in pa predvsem prijetna tudi ob nižjih, večernih 
temperaturah.
Kovinsko zeleno barvo, ki kabrioletu zelo lepo pristoji, 
dopolnjujo elementi športnega videza: velika narešetana 
maska, ostre luči z modrimi laserji, zajetne zračne 
odprtine v odbijačih, sivo matirani okrasni poudarki 
in 5-kraka, 19-palčna športna platišča M. Vse skupaj pa 
elegantno dopolni svetlo oblazinjena notranjost. 

''

KABRIOLET NE BI BIL 
TAKO UŽIVAŠKI, ČE 
POD POKROVOM 
NE BI HROMEL 
BENCINSKI V6 
S 374 KONJI.
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Kot celota avtomobil deluje izredno 
atraktivno, športno in predvsem nastopaško. 

BMW je štirici v izvedbi cabrio povrnil tradicionalno platneno streho.
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prostornina
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navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

šestvaljni, vrstni, turbobencinski
2.998 ccm
275 kW (374 KM)
500 Nm pri 1.900 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
4,9 s (0-100 km/h)
250 km/h

10 l/100 km
177 g/km 
4.770 / 1.852 / 1.394 mm
1.965 kg
59 l
385 l
89.618 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 991,57 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

Kovinsko zeleno barvo kabrioleta elegantno 
dopolni svetlo oblazinjena notranjost. 

Seveda pa dotični kabriolet ne bi bil tako 
uživaški, če pod pokrovom motorja ne bi 
hromel 3,0-litrski bencinski šestvaljnik s 374 
konjskimi močmi, ki se skrivajo za oznako 
M440i. Motor smo preizkusili že večkrat, 
vendar se zdi, da je popolna izbira ravno 
za kabriolet. Pravi M je že preveč brutalen 
in za vsak dan, pa tudi vikend, vozniško 
zahteven, medtem ko je M440i lahko 
vodljiv in po eni strani nudi udobno ležerno 
vožnjo ob odprti strehi in pišu vetra v laseh, 
po drugi strani pa zna biti tudi športno 
nastrojen in glasen, a ne do te meje, da 
bi bil neobvladljiv, pri čemer mu pomaga 
predvsem štirikolesni pogon.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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TESTI Ford Kuga 2.0 EcoBlue mHEV ST-Line X
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Vedno
BOLJŠAPred nami je že tretja generacija Kuge, saj veste, tiste Fordove cestno-terenske prodajne uspešnice in ne 

epidemiološke bolezni. Z novo generacijo se zdi temeljito pripravljena na srdit boj v enem izmed najbolj 
popularnih in hitro rastočih segmentov srednje velikih SUV-jev.
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informativni izračun mesečnega obroka: 453,26 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si
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Nova Kuga na cesti kar lepo 
privablja poglede ter izgleda 
dinamično in agresivno.

Za Fordove avtomobile smo že ničkolikokrat 
zapisali, da se peljejo odlično, s tem mislimo 
predvsem na razmerje med udobjem in 
dinamiko, na delovanje menjalnika in na 

informacije s cestišča, ki jih voznik v največji meri dobi 
preko volana. In tudi ničkolikorat smo zapisali, da SUV-ji 
enostavno ne spadajo v kategorijo avtomobilov, katere 
bi lahko označili za takšne s popolno lego na cesti, ker jim 
tega enostavno ne omogočajo njihovi gabariti in njihova 
visoko od tal oddaljena karoserija. A kljub temu so SUV-
ji, ki se peljejo porazno, spet drugi se peljejo dobro, za 
le majhen del pa lahko zapišemo, da se glede na svojo 
obliko peljejo vrhunsko.
In ena izmed teh je nedvomno Fordova nova Kuga, ki 
v svojem segmentu, če ne drugega, narekuje smernice 
glede voznih lastnosti cestnih terencev. In v poplavi 
elektrificiranih modelov, vse od priključnih hibridov, 
takšnih in drugačnih, je prav prijetno na test zapeljati, 
bi lahko rekli, zlato sredino med motorji, dvolitrski turbo 
dizel s 150 konjskimi močmi. No, ni čisto klasični dizel, saj 
takšen motor sodeluje v kombinaciji z 48-voltno blago 
hibridno tehnologijo.
Glavna naloga blago hibridne tehnologije je, da pomaga 
motorju pri čim nižji porabi goriva, to pa počne tako, da 
asistira pri speljevanju in delovanju sistema start/stop, ki 
motor predčasno ugasne že pred popolno zaustavitvijo 
vozila. Je pa sicer nova Kuga na voljo praktično z vsemi 
možnostmi pogona, poleg blago hibridne izvedenke, 
je na voljo tudi kot klasični hibrid, kot priključni hibrid 
ali kot klasični dizel oziroma bencinar. Na popolnoma 
električno Kugo bo treba, izgleda, še malce počakati.
Na cesti nova Kuga kar lepo izstopa, s svojo veliko 
poudarjeno masko hladilnika in povsem na stran 
postavljenimi žarometi sledi oblikovnemu jeziku, 

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.995 ccm
110 kW (150 KM) 
370 Nm pri 2.000 vrt./min.
6-stopenjski ročni
9,6 s (0-100 km/h)
194 km/h

7,0 l/100 km
132 g/km
4.614 / 1.882 / 1.658 mm
1.680 kg
54 l
475 l
50.170 EUR

Tehnični podatki

katerega so začrtali nova Fiesta, Focus in Puma. V sivi 
barvi s črnimi poudarki in z v rdeče obarvanimi zavornimi 
čeljustmi na cesti kar lepo privablja poglede ter deluje 
športno in agresivno.
Dimenzijsko je nova Kuga v primerjavi s predhodnim 
modelom nižja, širša in daljša, s čimer izgleda bolj skladno 
in mestno. Je pa na ta račun izgubila malce terenske 
robustnosti. Ne bomo rekli, da se je pomehkužila, ampak 
je nedvomno postala bolj fina. In še v tej blagi hibridni 
izvedenki ni na voljo štirikolesnega pogona, kakor tudi 
ne samodejnega 8-stopenjskega menjalnika, ki bi SUV-ju 
vsekakor bolj prijal kot ročni, ki se sicer obnese odlično. 
S svojimi kratkimi in natančnimi hodi je nedvomno eden 
boljših ročnih menjalnikov in rokovanje z njim je prav 
prijetno.
Delovno okolje Kuge je  že poznano in malce zastarelo, 

s samostoječim osrednjim ekranom na dotik sredi 
armature, ki sicer deluje hitro, preprosto in uporabniku 
varno, s pomočjo glasovnega upravljanja SYNC3. Že 
poznan volanski obroč in sedeži v črni barvi so lepo 
poudarjeni z dekorativnimi rdečimi šivi, interier malce 
modernizirajo digitalni merilniki, ki so na voljo le pri bolje 
opremljenih različicah, kot je bila na primer naša.
Paket ST-Line X, s katerim je bila opremljena Kuga, pusti 
poleg takšnih in drugačnih dodatkov in dekorativnih 
elementov, svoj pečat tudi na samih voznih lastnostih, saj 
je podvozje v primerjavi z običajnimi različicami bolj trdo 
naravnano, zaradi česar je vožnja toliko bolj natančna, a 
zna biti na trenutke zaradi slabšega blaženja tudi malce 
neudobna.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Paket ST-Line X svoj pečat pusti tudi na voznih lastnostih, saj je podvozje bolj trdo naravnano.
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TESTI Opel Grandland X 1.6 PHEV Ultimate
Glavna posebnost dotičnega Grandlanda X je njegov priključno-hibridni pogon s 4WD.

OPLOVA 
IGRA NA
VARNE KARTE Grandland X je Oplov tretji predstavnik družine SUV, ki sloni na platformi Peugeota 3008, navzen pa je tipičen 

predstavnik znamke Opel. Oblikovno deluje morda nekoliko zadržano, a z nekaterimi ostrimi potezami vseeno 
dovolj elegantno, kljub temu da je na obzorju že aktualna prenova modela.
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64  Avto+šport informativni izračun mesečnega obroka: 556,96 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

Elegantne linije temne 
karoserije lepo dopolni 
športni paket AMG Line.

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, bencinski + električni
1.598 ccm
220,5 kW (300 KM)
620 Nm pri 3.000 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
8,9 s (0-100 km/h)
225 km/h

6,2 l/100 km
35 g/km
4.477 / 1.856 / 1.609 mm
1.800 kg
43 l
390 l
50.170 EUR

Tehnični podatkiOpel je s koncernom PSA že združil moči pri 
snovanju manjšega Crosslanda X. Grandland 
X je njihov drugi avtomobil, ki si je večino 
tehnike sposodil pri Francozih. Navzen se 

tega niti ne opazi, oblikovanje je tipično oplovsko, deluje 
nekoliko zadržano, predvsem njegov prednji del. Je pa 
res, da smo dotičnega Grandlanda X testirali pred časom, 
medtem ko je sedaj že aktualen prenovljeni model s 
povsem osveženim obrazom, ki sledi oblikovanju, ki ga 

je predstavila nova Mokka.
V notranjosti je prisoten značilen Oplov interier, z 
odličnimi, ergonomskimi sedeži, ki poleg udobja nudijo 
tudi zadostno bočno in ledveno oporo. Osrednji del 
armature je lepo prečiščen, z ekranom na dotik na 
sredini, pod njim pa so nameščena stikala klimatske 
naprave. Merilniki so tu še vedno analogni, so pa iz 
Peugeoja potegnili elektronsko, futuristično oblikovano 
prestavno ročico.

Glavna posebnost tega Grandlanda X je njegov pogon, kot 
razkriva oznaka v imenu, gre za priključni hibrid s štirikolesnim 
pogonom. Litij-ionske baterije s kapaciteto 13,2-kilovatne 
ure naj bi omogočale približno 59 kilometrov vožnje zgolj na 
elektriko. Hibridni pogonski sklop sestavljajo 1,6-litrski bencinski 
motor in po dva elektromotorja, vsak na svoji osi. Skupaj lahko 
dostavijo na asfalt 300 konjskih moči, a samo takrat, ko je na 
voljo zadostna zaloga elektrike. Takrat prednja kolesa rada 
izgubijo stik s podlago in nos hitro nenadzorovano začne vleči 
v napačno smer. Ko pa je baterija izpraznjena, za pogon skrbi 
samo bencinski motor, pri čemer avtomobil izgubi vso svojo 
prožnost in poskočnost, postane len in neodziven, obenem tudi 
ne najbolj varčen. In če vzamemo v obzir, da takšen Grandland 
X stane kar 50 tisočakov, se zdi klasično gnan brat nedvomno 
boljša izbira. Če ne drugega, iz finančnega vidika, saj lahko 
Grandlanda X spodobno opremite in odpeljete za 30 tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek



TESTI Mazda3 Sedan e-Skyactiv X186 GT Plus

ZADNJA
SVOJE VRSTE?Mazda je šla s svojo trojko v četrti generaciji »all in«, z drznim, s kupejevsko-športnim dizajnom, ki ga je 

elegantno prenesla tudi na svojo limuzinsko izvedenko.
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pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, bencinski
1.998 ccm
137 kW (186 KM) 
240 Nm pri 4.000 vrt./min.
6-stopenjski ročni
8,1 s (0-100 km/h)
216 km/h

6,7 l/100 km
117 g/km
4.660 / 1.795 / 1.440 mm
1.395 kg
51 l
450 l
30.240 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 337,40 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

v kabini vlada izčiščen, minimalističen dizajn.

Majhne limuzine so na naših 
cestah prava redkost.Če že, 
prevladujejo tiste srednje 
velikega razreda, zato 

Mazde3 v takšni karoserijski obliki ne 
boste srečali prav pogosto, medtem ko 
je zgodba s priljubljenim in z atraktivnim 
hackbackom povsem drugačna. A kljub 
temu je Mazda3 v svoji limuzinski preobleki 
všečen avtomobil, za katerega zna biti, da 
smo ga vozili zadnjič.
Mazda3 Sedan ima znamkin najnovejši 
motor Skyactive X, katerega tehnologija 
združuje način delovanja bencinskega 
in dizelskega motorja. Mazdini inženirji 
so sicer obljubljali porabo dizelskega in 
zmogljivosti bencinskega motorja, a je 
praksa nekoliko drugačna. Poraba goriva 
namreč ni nič kaj dizelska, o pretiranih 
zmogljivostih pa tudi ne moremo govoriti, 
kljub temu da se 186 konjskih moči na 
papirju ne sliši malo. Motor je kljub vsej 
X-tehnologiji bolj lene narave. Če ga kot 
takega sprejmeš in vožnjo prilagodiš 
njegovemu tempu, je vožnja lahko zelo 
udobna in prijetna.
Športna linija vozila, ki se elegantno zliva 
v limuzinski zadek, je rezultat atraktivnega 
oblikovanja KODO s kratkimi previsi in z 
ozkimi stranskimi steklenimi površinami, 
za privlačen izgled na cesti pa poskrbijo 
tudi serijska 18-palčna platišča.
Seznam serijske opreme je zares bogat, 
vključuje osnovne varnostne asistente, 
digitalne merilnike, head-up zaslon, LED 
prilagodljive matrične žaromete idr., a 
je kljub temu na voljo še dolg seznam 
dodatne opreme. V testnem primeru 
jo je bilo za skoraj polnih 5 tisočakov. 
Usnjeno oblazinjenje, električno strešno 
okno, ozvočenje Bose in paket dodatnih 
varnostnih pomagal so tako pika na i in 
dvignejo končno ceno avtomobila na nič 
kaj skromnih 30 tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Vse do C-stebrička je Sedan povsem 
enak kombilimuzinski različici.

Vodilni na področju 
digitalnega odpravljanja šumov*

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

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

NOVO  

NA TRGU

Avgust 2020WH-1000XM4

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

A. C. S., d.o.o. • Ljubljana, Celovška cesta 108
tel. 01/5001587 • e-pošta: info@acssony.si 
www.acssony.si
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TESTI Renault Captur E-Tech 160 Intens

Elektrifikacija je v 
avtomobilskem svetu 
tako močno prisotna, 

da praktično ni več 
proizvajalca, ki svojih 

avtomobilov ne bi razvijal 
v smeri električne 

mobilnosti. Na voljo so 
tako blagi hibridi, klasični 

hibridi, priključni hibridi 
in popolnoma električna 

vozila. Preizkusili smo 
Renaultovega Capturja 

v priključno-hibridni 
motorizaciji.

LAHKO
NADVLADA

TUDI HIBRIDE?
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motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, bencinski + električni
1.598 ccm
117 kW (160 KM) 
349 Nm pri 3.200 vrt./min.
brezstopenjski samodejni
10,1 s (0-100 km/h)
173 km/h

5,8 l/100 km
32 g/km
4.227 / 1.797 / 1.576 mm
1.564 kg
39 l
379 l
31.480 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 351,23 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

Captur je na slovenskih tleh najbolje prodajani 
kompaktni križanec, z novimi, naprednimi 
možnostmi pogona pa ima vse karte v rokah, 
da na svojo stran zvabi še kakšnega eko 

zelenega kupca.
Oblikovno je druga generacija v primerjavi s prvo veliko 
bolj atraktivna in odrasla že na prvi pogled. Sprednji 
del se ponaša s popolnoma novim odbijačem, ki v 
sebi skriva prave zračne reže in ne nosi več dnevnih 
LED svetil v obliki črke C. Slednje so lepo integrirali v 

glavne žaromete, ki v polni LED tehniki tako spredaj kot 
zadaj svetijo serijsko že od vstopnega paketa naprej. 
Maska je nekoliko širša in po novem nosi še okrasne 
elemente. Zunanjosti je dodano nekaj več kroma, bočna 
linija je nekoliko dvignjena, zadek pa z novimi lučmi in 
odbijačem deluje širše in bolj privlačno.
Da gre za priključno-hibridno različico, bodo razkrili le 
napisi »E-Tech« na karoseriji in dodatna vratca, ki skrivajo 
električni priključek za polnjenje. Opaznejših razlik med 
posameznimi pogonskimi različicami praktično ni.
Nič drugače ni v notranjosti Capturja, kjer smo idejno 
zasnovo prvič spoznali že pri novem Cliu. V ospredju 
je tako pokončen ekran na dotik z odlično grafiko in 
odzivnostjo, izstopa tudi tako imenovana lebdeča 

osrednja konzola z majhno prestavno ročico novega, 
izboljšanega brezstopenjskega samodejnega menjalnika. 
Merilniki so popolnoma digitalizirani, medtem ko je na 
armaturki še vedno prisotnih nekaj klasičnih fizičnih 
stikal za upravljanje osnovnih asistentov in klimatske 
naprave.
V kabini je veliko odlagalnih površin (za 27 litrov), zelo 
velik odlagalni prostor je npr. skrit pod lebdečo konzolo. 
Prtljažnik je v priključno-hibridni različici deljen in ima 
tako dvojno dno – uporaben, 40-litrski prostor, ki je 
namenjen shranjevanju polnilnega kablovja.
Pogonski sklop priključno-hibridnega Capturja 
sestavljajo 1,6-litrski atmosferski bencinski motor in dva 
elektromotorja, ki ju napaja baterija s kapaciteto 9,8 
kWh. Skupna moč pogonskega sklopa tako znaša 117 
kW oziroma okroglih 160 konjev, ki se na prednji kolesi 
prenašajo preko brezstopenjskega menjalnika.

Na cesti je hibridni Captur ravno takšen, kot od njega 
pričakuješ. V ničemer ne razočara, če od njega ne 
pričakuješ preveč. Za volanom se bo najbolje počutil 
umirjen voznik, ki stavi na udobje in uglajenost pogona, 
dinamični voznik, ki odločneje pritiska na stopalko za 
plin, pa bo pogosto opazil razmeroma hiter zdrs prednjih 
koles iz smeri.
Takšnega Capturja je mogoče voziti zgolj na elektriko, 
pri čemer je najvišja hitrost omejena na 135 kilometrov 
na uro, predviden električni doseg pa znaša okoli 40 
kilometrov, odvisno od sloga in same relacije vožnje.
Ker Captur omogoča polnjenje zgolj s 3,6 kilovati, boste 
doma za polno baterijo potrebovali dobrih pet ur, na 
javnih hitrih polnilnicah pa bo baterija polna v slabih 
štirih urah.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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V ospredju notranjosti je 
pokončen ekran na dotik z 
odlično grafiko in odzivnostjo.

Oblikovno GLEDANO je druga generacija capturja veliko bolj odrasla že na prvi pogled.



Avto+šport  75  74  Avto+šport

Tudi pri kreaciji svoje najnovejše jahte, osupljive 68' Diable, so pri Rivi sledili znamkinemu 
prepoznavnemu oblikovalskemu jeziku, ki ga opredeljujejo elegantna silhueta z velikimi 
steklenimi površinami, moderna barvna kombinacija srebrno-črne ter kopica estetskih 

poudarkov, ki pričajo, da Rivini dizajnerji vedno mislijo tudi na najmanjše podrobnosti.

NAVTIKA

VRAŽJEprivlačna

Riva 68' Diable
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Magično francosko mesto Cannes vsakega 
septembra tradicionalno gosti festival plovil, 
ki na Azurno obalo pritegne mnogokatere 
razstavljalce kot tudi obiskovalce. Tudi letos 

so slednji oči lahko napasli na preko 500 najnovejših 
produktih navtične industrije, med katerimi je italijanske 
zastave ponosno 
vihtela 23-članska 
flota koncerna 
Ferretti Group. Kljub 
temu da je navtični 
gigant poskrbel za 
pet vznemirljivih 
svetovnih premier, 
je največ pozornosti 
med publiko in mediji 
požela nova Riva, ki 
sliši na ime 68' Diable. 
Vražje privlačna jahta, 
ki šarmira na prvi mah 
s fuzijo elegance, 
športnosti in udobja na krovu, se tako pridružuje 
segmentu odprtih jaht pod 70 čevlji, v katerem je 
proizvajalec iz Sarnica že dolgo prepoznaven kot vodja 
in postavljalec trendov.
Domislica Maura Michelija, ustanovitelja oblikovalskega 
studia Officina Italiana Design, ki je skoraj tri desetletja 

odgovoren za zunanjo podobo vseh Rivinih plovil, je 
res od hudiča. Ambiciozen projekt je namreč virtuozna 
kombinacija inovativne tehnologije in oblikovanja na eni 
strani ter strasti do tradicije na drugi, kar je edinstvena 
formula, ki stoji za zgodbo o uspehu Rive.
Približno 21 metrov dolga jahta, ki se je v prodajnem 

portfelju zasidrala med 
modela 56' Rivale in 
76' Bahamas, idejo 
luksuza reinterpretira 
na fascinantno 
športen način z drznim 
stranskim profilom in s 
karbonsko trdo streho, 
ki je spojena z rahlo 
ukrivljenim prednjim 
steklom. Ta je, kot 
elementi v elegantnem 
nerjavečem jeklu 
in sofisticiranem 
mahagoniju, tipičen 

znak italijanske znamke.
Izredno modno ozaveščeno plovilo z radodarnimi 
površinami za sproščanje in zabavo, tako na krmi kot na 
premcu, dovršen dizajn eksterierja združuje z vrhunskimi 
bivalnimi prostori. Kot smo vajeni od Rive, so uporabili 
le najboljše materiale; nepozaben slog tokrat ustvarjajo 
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jahta šarmira na prvi mah s fuzijo elegance, športnosti in udobja na krovu.

21-metrska Riva 68' Diable  
idejo luksuza reinterpretira  
na fascinantno športen način.
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usnje modre, bele in sive barve, eksotičen afriški les wenge 
in lakirane površine v sijočem in matiranem zaključku. 
Spodnja paluba, zasnovana za maksimalno udobje, poleg 
dnevnega loungea z integrirano ladijsko kuhinjo, skriva tri 
razkošne kabine z lastnimi toaletami.
Ker nobena Riva ni popolna brez impresivne pogonske 
enote, so novo krasotico 68' Diable opremili s parom 
dvanajstvaljnih motorjev MAN, ki v najzmogljivejši 
konfiguraciji razvija zajetnih 3.300 konjskih moči. To bo 
dovolj, da se spektakularna jahta požene v valove s hitrostjo 
40 vozlov. Ob upravljanju plovila bo voznik gotovo užival, 
saj se kokpit, ki predstavlja pravi raj za tehnofile, ponaša 
s sistemom Simrad Command z dvema 16-palčnima 
zaslonoma na dotik, pri proizvajalcu pa so vgradili tudi 
joystick za lažje manevriranje pri bočnemu privezu.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Ambiciozen projekt je virtuozna kombinacija 
inovativne tehnologije in oblikovanja na 
eni strani ter strasti do tradicije na drugi.
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BOTTAS V 
ISTANBULU 
DO PRVE 
ZMAGE V SEZONI

Valtteri Bottas (Mercedes) je na Veliki nagradi Turčije prišel do svoje prve zmage v letošnji sezoni. finski Dirkač, 
ki se po letošnji sezoni poslavlja od srebrnih puščic, je za sabo pustil oba dirkača Red Bulla. Tudi tokrat je bil Max 
Verstappen hitrejši od Sergia Pereza.

ŠPORT FORMULA 1 - VN TURČIJE



Dirka se je na razmočeni stezi začela precej 
mirno. Bottas je ohranil vodilni položaj, za 
njim sta se razvrstila Verstappen in Leclerc. 
Lewis Hamilton je dirko začel šele iz 11. 

štartnega mesta, saj so mu pred začetkom dirkaškega 
vikenda zamenjali motor. Spet je začel zelo previdno 
in kar nekaj krogov obstal za Yukijem Tsunodo na 
desetem mestu. Eno mesto je pridobil v prvem ovinku, 
ko sta rahlo zadela Gasly in Alonso. V osmem krogu je 
dirkaču Mercedesa le uspelo priti mimo Japonca, ki se 
je izkazal za najbolj trd oreh. Kajti že v naslednjih krogih 
je precej lažje prišel mimo Strolla, Norrisa in Gaslyja. 
Vozil je več kot sekundo na krog hitreje in pred njim 

je bila le še vodilna četverica – Bottas, Verstappen, 
Leclerc in Perez. Bottas je vozil svojo dirko, prednost 
pred Verstappnom se je gibala okrog treh sekund, še 
dve sekundi več je zaostajal Leclerc. Perez je na četrtem 
mestu zaostajal že več in v 35. krogu ga je Hamilton 
ujel. Videli smo lep dvoboj, kolo ob kolesu, a Mehičan 
je vseeno ostal spredaj.
V 37. krogu je kot prvi izmed vodilne peterice na 
menjavo gum zapeljal Max Verstappen. Hitro sta sledila 
tudi vodilni Bottas in četrtouvrščeni Perez, medtem ko 
sta Leclerc in Hamilton ostala na stezi in posledično 
prevzela 1. in 4. mesto. Bottas se je nazaj v vodstvo 
prebil enajst krogov pred koncem, ko je s precej bolj 
svežimi gumami ugnal Monačana v Ferrariju. Ta se 

boljših voznikov v dežju. Vsekakor je Finec po dirki 
povedal, da je bila to ena izmed njegovih najboljših dirk 
v karieri.
Pod stopničkami je na četrtem mestu končal Charles 
Leclerc. Odlično se je odrezal Pierre Gasly, ki je kljub 
5-sekundni kazni zaradi trčenja v prvem ovinku z 
Alonsom osvojil šesto mesto. Razočarali so tokrat pri 
McLarnu, točke je osvojil le Norris s sedmim mestom. Do 
osmega mesta je prišel Carlos Sainz, kar je zelo soliden 
dosežek glede na to, da je štartal kot zadnji. Deveto 
mesto je šlo v roke Lancea Strolla, zadnjo točko pa je 
osvojil Esteban Ocon.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

Charles Leclerc
Ferrari

Lewis Hamilton
Mercedes

Pierre Gasly
AlphaTauri

7.

8.

9.

Valtteri Bottas
Mercedes

Max Verstappen
Red Bull Racing

Sergio Perez
Red Bull Racing

Lando Norris
McLaren

Carlos Sainz
Ferrari

Lance Stroll
Aston Martin

4. 

5.

6.

1. 

2.

3.

Rezultati VN Turčije:
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Perez in Hamilton sta v 35. krogu 
prikazala lep dvoboj, kolo ob kolesu, 
a Mehičan je vseeno ostal spredaj.

BOTTAS je po dirki povedal, da je bila to ena izmed njegovih najboljših DIRK v karieri. 

je v naslednjem krogu le ustavil v boksih, čeprav se je 
poigraval z mislijo, da bi do konca dirke odpeljal brez 
menjave gum. Podobna dilema je zaposlovala inženirje 
pri Mercedesu, ki so se naposled le odločili, da na 
menjavo pnevmatik pokličejo tudi Lewisa Hamiltona. 
Ta je v tistem trenutku zasedal tretje mesto in nad 
odločitvijo svojega komandnega pulta ni bil navdušen. 
Sedem krogov pred koncem je torej tudi Britanec opravil 
s postankom in padel na peto mesto. Čeprav se je zdelo, 
da bo lahko prehitel tako Leclerca kot Pereza, gume v 
teh razmerah niso delovale optimalno. Podobno se je 
dogajalo tudi dirkaču Ferrarija in morda je bil tak pozen 
postanek obeh celo napaka.
Peto mesto Hamiltona je pomenilo izgubo vodstva v 
prvenstvu. Z drugim mestom je vodilni spet Verstappen, 
ki se mu je na stopničkah pridružil moštveni kolega 
Sergio Perez. Za zmago Red Bulla nista bila konkurenčna, 
kar je malce presenetljivo, saj je celotna dirka potekala 
po mokri stezi, Valtteri Bottas pa ne slovi kot eden izmed 
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Verstappen v 
Austinu prehiter 

za Hamiltona

Veliko nagrado Združenih držav Amerike, ki je potekala v Teksasu, je prvič v karieri dobil Max 
Verstappen. Z drugim mestom se je moral zadovoljiti Lewis Hamilton, s tretjim mestom pa je 

bil zadovoljen Sergio Perez.

ŠPORT FORMULA 1 - VN zda



Formula 1 se je po dveh letih vrnila v Ameriko. 
Spektakularna proga v Austinu je zasijala v 
polnem sijaju. 400 tisoč gledalcev skozi celoten 
dirkaški vikend je številka, ki je impresivna za 

evropske standarde, kaj šele za ameriške, ko gre za 
dirko Formule 1. Prvič je na tribunah završalo že na 
samem štartu. Hamilton se je z drugega štartnega 
mesta pognal silovito, za sabo ga Verstappen ni mogel 
zadržati, čeprav ga je izrinil že na izvoz iz boksov. 
Ob vhodu v prvi ovinek sta bila eden ob drugem, 
Nizozemca je celo za kratek čas odneslo iz steze. Tako ga 
je skoraj prehitel še moštveni kolega Perez, a je vodilni 
v prvenstvu ohranil drugo pozicijo. Za vodilnimi tremi 
se je vnel odličen boj med Ferrarijem in McLarnom. 
Vroče je bilo med trojico Sainz, Ricciardo in Norris, kjer 
se je v sendviču dirkačev McLarna znašel Španec.
Na čelu dirke sprememb ni bilo. Hamilton se nikakor ni 
mogel odlepiti od Verstappna, prednost se je vseskozi 
gibala okrog slabe sekunde. Perez tempa vodilnih dveh 
ni uspel držati in je hitro zaostal nekaj sekund, a imel na 
tretjem mestu varno razdaljo do Leclerca v Ferrariju.
Ob koncu 10. kroga je Verstappen malce presenetljivo 
prvič prišel na menjavo gum. Namera je bila seveda 
jasna, z zgodnejšim postankom priti pred vodilnega 
Britanca. Nizozemcu so sledili ostali vodilni, le Hamilton 
je ostal na stezi. Štiri kroge kasneje se je tudi on ustavil 

v boksih. Pričakovano je vodstvo prevzel Verstappen, 
prednost pred dirkačem Mercedesa pa je znašala šest 
sekund.
Z bolj svežimi gumami se je Hamilton začel približevati 
vodilnemu Nizozemcu. V tridesetem krogu, ko je 
zaostanek znašal že manj kot tri sekunde, je Verstappen 
opravil drugi postanek. Pri Mercedesu so se spet odločili, 
da svojega dirkača pustijo na stezi še nekaj krogov. Če 
je šlo za pravilno taktično odločitev, težko sodimo, a 
želenega uspeha ni prinesla. Hamilton je v bokse prišel 
čez osem krogov, zaostanek za vodilnim dirkačem Red 
Bulla je znašal devet sekund, do konca pa je bilo še 
osemnajst krogov. Britanec je s hitrimi krogi začel topiti 
prednost Verstappna, dva kroga pred koncem se je 
približal na vsega sekundo, a to je bilo vse. Napada za 
zmago ni bilo.

Max Verstappen je tako dosegel osemnajsto zmago v 
karieri in povečal svojo prednost v skupnem seštevku na 
lepih dvanajst točk. Hamilton bo svojo priložnost moral 
iskati na naslednji dirki v Mehiki. Tja z lepo popotnico 
potuje Sergio Perez. Tretje mesto je največ, kar lahko 
doseže, ko vodilna dva normalno končata dirko. Četrto 
mesto je praktično neopazno osvojil Charles Leclerc, 
za njim pa je cilj prevozil Daniel Ricciardo. Samo šesto 
mesto tokrat za Bottasa, ki je zaradi menjave motorja 
dirko začel z devetega mesta. Na sedmem mestu je 
dirko končal Carlos Sainz, osmi je bil bledi Norris. Solidno 
je z dirko opravil Yuki Tsunoda in osvojil nove točke za 
deveto mesto. Na desetem mestu je končal Sebastian 
Vettel, ki je dirko na tem prizorišču dobil leta 2013.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC

Charles Leclerc
Ferrari

Daniel Ricciardo
McLaren

Valtteri Bottas
Mercedes

7.

8.

9.

Max Verstappen
Red Bull Racing

Lewis Hamilton
Mercedes

Sergio Perez
Red Bull Racing

Carlos Sainz
Ferrari

Lando Norris
McLaren

Yuki Tsunoda
AlphaTauri

4. 
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Rezultati VN ZDA:

Hamilton se je z drugega štartnega 
mesta pognal silovito, za sabo ga 
Verstappen ni mogel zadržati.
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Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) je zmagovalec predzadnjega rallyja za svetovno prvenstvo, ki je potekal v 
Kataloniji. To je njegova druga zaporedna zmaga na tem rallyju, najhitrejši je bil že leta 2019, lani pa je bil rally 
zaradi koronavirusa odpovedan. Drugo mesto je osvojil Elfyn Evans (Toyota), ki tako še ostaja v boju za naslov 
prvaka, tretji je bil domačin Dani Sordo (Hyundai), ki je že osemnajstič nastopil na tem rallyju.

Neuville 
drugič 

zapored slavil 
v Kataloniji

ŠPORT wrc - rally ŠPANIJA
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Rally, ki poteka v okolici obmorskega letovišča 
Salou, je letos prvič po letu 2009 potekal samo 
na asfaltni podlagi. V preteklih letih je namreč 
potekal tako na asfaltu kot na makadamu in je 

bil s tem najbolj raznovrsten rally v sezoni. Skozi celotne 
tri dni smo v ospredju spremljali dva izjemno zanimiva 
in izenačena boja. Za prvo mesto sta se spopadla 
Neuville in Evans, za tretje pa Sordo in Ogier. Glede na 
časovne razlike je na razdaljo potekal tudi boj za naslov 
svetovnega prvaka med dirkačema Toyote, Ogierjem in 
Evansom. Valižan je začel izjemno, a mu je tesno sledil 
Neuville. Hitro sta stik z njima izgubila Ogier in Sordo, 
ki sta si nabrala 20 sekund zaostanka, medtem ko je 
vodilno dvojico ločila manj kot sekunda.
A v soboto je Belgijec za volanom Hyundaija prestavil 
prestavo višje in se počasi oddaljeval od Evansa. 32-letni 
dirkač Toyote enostavno ni našel pravih nastavitev in 
zmaga mu je počasi polzela iz rok. Zaostanek je na koncu 
dneva znašal 16,4 sekunde, v nedeljo pa so dirkače čakale 
še štiri hitrostne preizkušnje. Z njimi je najbolje opravil 
Dani Sordo. Dobil je prav vse štiri in iz zmagovalnega 
odra izrinil vodilnega v prvenstvu, Sebastiena Ogierja. 
Tako je še ostalo nekaj upanja na naslov tudi za Elfyna 
Evansa, ki je z drugim mestom zmanjšal svoj zaostanek 
na 17 točk.
Thierry Neuville je nedeljski del odpeljal brez napak, 
nadziral je položaj in dosegel svojo drugo zmago letos, 
sicer petnajsto v karieri. Novo bo poskušal doseči še na 
zadnji preizkušnji letošnje sezone v Monzi in s tem vsaj 
malce popraviti slab letošnji vtis Hyundaija.
V Monzi bomo dobili novega (starega) svetovnega 
prvaka. Podobno kot lani, se bosta na zadnjem rallyju za 
naslov spopadla moštvena kolega pri Toyoti, odhajajoči 
Ogier in naslova željni Evans. Prednost Ogierja je torej 
17 točk, izkušnje so na njegovi strani, hitrost pri obeh 
ni sporna. Lani je v Monzo s podobno prednostjo prišel 
Valižan, a sanje o naslovu so se končale v snegu pod 
cesto. Mu bodo letos Bogovi rallyja bolj naklonjeni ali bo 
37-letni Francoz v svojo vitrino postavil še osmi pokal?

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC
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Skozi celoten dirkaški vikend smo 
spremljali izjemno izenačena boja. Za 
prvo mesto sta se spopadla Neuville in 
Evans, za tretje pa Sordo in Ogier. 

Thierry Neuville je nedeljski del odpeljal 
brez napak, nadziral je položaj in dosegel 

svojo drugo zmago v letošnji sezoni.

bigg-r.com
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Slovo Rossija in 
zlata celada za 

Quartararoja

Po dveh tednih dirkaškega premora so se dirkači pomerili za VN Emilije-Romanje na dirkališču, ki nosi ime po 
pokojnemu Marcu Simoncelliju, rojaku in velikemu prijatelju Valentina Rossija. Pred njim je bil vikend, poln čustev, 
saj je v nedeljo na dirki zadnjič v karieri tekmoval na domačem terenu, ki je le 20 minut oddaljen od kraja, kjer je 
odraščal in kjer ga je pospremilo dodatnih deset tisoč navijačev. Zanimivo je bilo tudi v boju za naslov svetovnega 
prvaka, saj je Quartararo na prizorišče za VN Emilije-Romanje prišel z 52 točkami prednosti pred Bagnaio.

ŠPORT motogp - vn emilije-romanje
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Kvalifikacije elitnega razreda motoGP je s časom 
1:33,045 dobil Ducatijev dirkač Francesco 
Bagnaia, za njim se je uvrstil moštveni kolega 
Jack Miller, zadnje mesto v prvi štartni vrsti 

pa je zasedel Luca Marini. Vodilni v skupnemu seštevku 
Fabio Quartararo je razočaral s 15. mestom, še večje 
razočaranje pa je doletelo dirkaškega doktorja Valentina 
Rossija, ki je poslovilno dirko na domačem teritoriju 
začel prav z zadnjega mesta. Nič kaj obetavno za slovo, 
saj človek hrepeni po nekem boljšem rezultatu, ki se ga 
bomo ob slovesu zagotovo vsi spominjali.
Na nedeljski preizkušnji se je s štarta najbolje pognal prvi 
v vrsti Francesco Bagnaia, sledil mu je Miller, Marini pa 
je s tretjega štartnega mesta zdrsnil na sedmo. Dober 
štart je uspel tudi Marcu Marquezu, ki se je prebil na 
tretje mesto in z vožnjo na zadku Avstralca Millerja tega 
znerviral, da je zaključil v pesku. Fabio Quartararo, ki se 
je v dirko pognal s 15. štartnega mesta, se je iz kroga 
v krog približeval dirkačem v ospredju in v 11. krogu 
zasedel 9. mesto. Pred njim je bila strnjena kolona, v 
kateri so vozili Luca Marini, Alex Rins, Franco Morbidelli 
in Aleix Espargaro, s katerimi je Francoz hitro pometel. 
V 20. krogu je prehitel prav vse in se prebil že na peto 
mesto, le takrat četrti Olivera je bil zanj predaleč, da bi 
lahko obračunal tudi z njim.
V trenutku, ko je Bagnaia v ospredju podlegel pritisku 
Marqueza, ki mu je tesno dihal za ovratnik, in zabeležil 
padec, je Španec dobil dirko. Honda je po dolgem času 
uzrla dvojno zmago, družbo na zmagovalnem odru je 

Marquezu na drugi stopnički delal Pol Espargaro.
Po padcu Bagnaie je Fabio Quartararo postal svetovni 
prvak že dve dirki pred koncem, in to kljub četrtemu 
mestu, saj ga je prav v zadnjih zavojih z odra za 
zmagovalce izrinil izjemni Enea Bastianini, ki je dirko 
začel s 16. mesta. Quartararo je tako postal prvi Francoz, 
ki je osvojil naslov v kraljevem razredu in prekinil serijo 
devetih zaporednih zmag Špancev (šestkrat je slavil Marc 
Marquez, dvakrat Jorge Lorenzo in enkrat Joan Mir). Je 
tudi prvi dirkač Yamahe z naslovom motoGP po Lorenzu 
leta 2015. Na motocikel je Quartararo prvič sedel pri 
rosnih štirih letih, v prvenstvo moto3 je vstopil kot zelo 
obetaven dirkač, a poškodba gležnja mu je preprečila 
slavje in leta 2015 je osvojil zgolj dve drugi mesti. Po 
dveh neuspešnih sezonah v razredu moto3 se je preselil 
v moto2 in poskušal pridobiti izgubljeno ter leta 2018 
osvojil svojo prvo dirko v tem razredu. Leta 2019 se je 
takrat 20-letni Francoz preselil v najmočnejši razred in kar 
sedemkrat stopil na zmagovalni oder, dosegel pet drugih 
mest in dve tretji. Svoj uspeh je nadaljeval v sezoni 2020, 
ko je zmagal na treh dirkah, v letošnjem prvenstvu pa je 
svoje navijače z zmago razveselil kar petkrat, a do konca 
sezone sta mu ostali še dve priložnosti in zagotovo ni 
rekel zadnje.
V senci slavja novega prvaka Fabia Quartararoja se je 
Marc Marquez ponovno veselil zmage po njegovem 
dolgem premoru po poškodbi. Zmagi na zadnjih dveh 
dirkah za VN Amerike in VN Emilije-Romanje nakazujeta, 
da bo naslednjo sezono znova pripravljen na borbo 
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V SENCI SLAVJA 
NOVEGA PRVAKA 
QUARTARAROJA 
SE JE MARQUEZ 
PONOVNO 
VESELIL ZMAGE 
PO NJEGOVEM 
DOLGEM 
PREMORU PO 
POŠKODBI.



- tehnologija najnovejše generacije nemškega proizvajalca Christ
- 6 krtač iz mehkega tekstila
- Jet Stream predpranje s 40 visokotlačnimi šobami
- trojno sušenje

OD PONEDELJKA DO PETKA MED 
20. IN 22. URO PRANJE 6 EUR!

za naslov svetovnega prvaka v razredu motoGP in bo 
vsekakor ime, ki ga bomo večkrat videli v ospredju.
Želje po dobri uvrstitvi za 30. rojstni dan pa se niso 
uresničile domačinu Danilu Petrucciju, saj ga je že v 
tretjem krogu pri vožnji skozi drugi ovinek ob zdrsu s 
seboj odnesel Joan Mir. A Petrucci se na Francoza ni ujezil, 
temveč ga je objel in tako pokazal svojo veličino. Veličino 
in poklon je ob zaključku dirke požel tudi Valentino Rossi, 

ki je končal na desetem mestu, mesto za bratom Luco 
Marinijem, in se na domačemu terenu poslovil od svojih 
navijačev. Seveda bomo njegov nastop spremljali vse do 
konca, saj letos sledita še dve dirki, in sicer naslednja v 
portugalskem Portimau ter tradicionalna zaključna za VN 
Valencije.

Tekst: Jana Mihor, Foto: ISC
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