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Ugur Sahin je nizozemski oblikovalec avtomobi-
lov, avionov in drugih industrijskih izdelkov. Do 
zdaj še ni zainteresiranih velikih igralcev za njego-
vo izjemno delo. Ravno tak talent imamo v Lju-
bljani, oblikovalca Andreja Šanto, ki je oblikoval 
prestižni športni avtomobil Shaytan, imel z njim 
velike načrte, a realizacije ni. Družina je vložila ve-
liko denarja v zmogljiv računalnik in programe za 
3D simulacije ter tudi izredno kakovostno izdelan 
film na YouTubu ni prepričal nobenega milijard-
erja, da bi vložil denar v projekt. Na drugi strani 
imamo Roberta Lešnika, ki je znal prepričati kon-
cern Daimler, da ga je postavil za vodjo zunanje-
ga oblikovanja za avtomobile Mercedes-Benz. In 
v čemu tiči »catch«? Ali je to talent ali je to delo 
in upornost? Ali je to sreča? Zagotovo vse skupaj! 
In temu lahko rečemo z eno besedo usoda, ki 
ni zemeljska, ampak je vsemirska. V zibelko ti je 
položen načrt tvojega življenja in le malo lastne 
volje ti je dano, da lahko skreneš iz vnaprej začr-
tane življenjske poti. Pa če govorimo tokrat o 
uspešnosti v avtomobilskem dizajnu, športnih 
uspehih ali našem zemeljskem življenju na sploš-
no. Samo velikim so usojena velika dejanja! Pa 
poglejmo našega največjega iznajditelja Nikolo 
Teslo. Danes prav vse, kar je najbolj pomembno 
za današnjo energijo (izmenični električni tok), za 
komunikacijo (mobilni telefon in internet), za dal-
jinsko upravljanje, za radio in TV, izvira iz njegovih 
neštetih izumov. In sam Tesla je dejal, da to niso 
njegove iznajdbe, da mu te inovacije enostavno 
pridejo iz vsemirja. In Tesla je dejal, da dela za pri-
hodnost, torej najbrž za nas? In res Teslini najbolj 
inovativni patenti (brezplačna hladna elektrika in 
brezplačna komunikacija) sploh niso v uporabi in 
ne znamo jih materializirati. No, kakšna pa je uso-
da današnje civilizacije? Ali nam bo uspelo razvo-
zlati Tesline patente in živeti v izobilju in sreči?

Matjaž Tomlje

Samo velikim so 
usojena velika dejanja!
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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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BMW X3, X4 in 4 GC

BMW iX

DOMAČE NOVOSTI
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V idilični Istri smo opravili prve kilometre z BMW-jevo 
novo štirico v izvedbi Gran Coupé, prav tako pa smo 
prvič pobliže spoznali prenovljena SUV-ja X3 in X4.
Pri X3 in X4 gre zgolj za vmesno prenovo s subtilnimi 
spremembami na karoseriji, kot so nova maska, bolj 
vitki žarometi, predrugačeni odbijači ter nova platišča 
in barve karoserije. Motorna paleta, menjalnik in 
pogon xDrive ostajajo nespremenjeni. Spremembe 
in minimalne izboljšave so zajele tudi delovno okolje 
obeh modelov, tako je sedaj osrednja konzola dobila 
podobo, ki je bolj v skladu s preostalimi novimi 
modeli. X3 je seveda še vedno na voljo kot priključni 
hibrid X3 30e in kot popolnoma električni SUV iX3.
Gran Coupé serije 4 je v novi generaciji še bolj 
športen, eleganten, udoben, predvsem pa praktičen 
potovalnik, s 470-litrskim prtljažnim prostorom in 
z dodatnim parom vrat brez okvirjev. Štirica GC je 
pridobila nekaj dodatnih centimetrov v vse smeri, 
zato je v drugi vrsti občutno več prostora in je kljub 
kupejevsko spuščajoči se strehi tam dovolj prostora 
tudi za 190 centimetrov visokega potnika.
Kljub temu da se povpraševanje po bencinskih 
različicah viša, je pri GC-ju vseeno bolj popularen 
dizelski motor. Zaenkrat je na voljo zgolj različica 
420d s 190 KM, na bencinski strani pa so na voljo 420i, 
430i in še najzmogljivejša različica, M440i xDrive, ki se 
ponaša s 340 konji. Cene se začnejo pri 49.300 evrih 
za vstopni model 420i, medtem ko bo za dizla treba 
odšteti najmanj 51.850 evrov.

Fo
to

: Ž
ig

a 
In

tih
ar

, N
ej

c 
Pe

rn
ek

BMW je leta 2018 predstavil nov model, ki je utelešal 
njihovo vizijo in rešitve za mobilnost v prihajajočih 
letih. Simbol nove ere, ki je prvič združeval vse 
strateške cilje skupine BMW (dizajn, avtonomnost, 
povezljivost, elektrifikacija, storitve), so poimenovali 
Vision iNEXT. Sedaj se vizija spreminja v resničnost, 
saj je iz študije nastal BMW iX, ki je že zapeljal na 
slovenske ceste kot novi tehnološki zastavonoša 
BMW-ja. Model iX je vse od začetka zasnovan kot 
povsem električno vozilo, ki uporablja 5. generacijo 
znamkine tehnologije eDrive, ki jo je uvedel iX3.
BMW iX je na voljo v dveh različicah, pri čemer sta 
obe opremljeni z električnim štirikolesnim pogonom, 
ki pri iX xDrive40 razvija 326 konjskih moči, pri 
zmogljivejšem iX xDrive50 pa 523 KM. Pozneje se bo 
ponudbi pridružil tudi model iX M60 z okroglimi šesto 
konji, ki napovedujejo izredno športno električno 
vozno izkušnjo. Bavarci na račun napredne polnilne 
tehnologije in visokonapetostne baterije obljubljajo 
odlično učinkovitost in radodaren doseg. Izvedenka 
40 omogoča doseg do 425 kilometrov, 50-ica pa do 
630 km. Ob tem nova tehnologija na hitri polnilnici 
omogočala napolnitev od 10 do 80 odstotkov v 
približno pol ure, v le 10 minutah pa iX pridobi dovolj 
energije za prevoz dodatnih 95 do 150 kilometrov.
Za iX xDrive40, ki do 100 kilometrov na uro pospeši 
v 6,1 sekunde, bo treba odšteti 81.800 evrov, za iX 
xDrive50, ki stotko osvoji 1,6 sekunde prej, pa bo 
treba pristaviti dodatnih 26 tisočakov.
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Leta 1991 se je na avtomobilski sceni prvič pojavilo 
ime Astra, ki je zamenjalo prej izjemno popularni 
model Kadett. V 30-letni prodajni poti so prodali kar 
15 milijonov primerkov po vsem svetu. Skoraj 30 tisoč 
primerkov se vozi po slovenskih cestah, s čimer je 
Oplova Astra peti najpogostejši avtomobil pri nas.
Popolnoma nova Astra je zunanjo obliko v osnovi 
povzela po Mokki, katera je začela trend novega 
Oplovega oblikovanja; kasneje se je oblikovalski jezik 
prenesel na Grandlanda, sedaj pa ga je deležna še 
Oplova najobetavnejša strela, nova Astra. Karoserijske 
linije so ostre, kar avtomobilu doda dinamiko in 
mladostniško športen videz, za res atraktiven izgled pa 
poskrbijo številni kontrastni elementi v črni barvi, kot 
so maska, streha, logotip in ohišja ogledal. Kupci bodo 
lahko izbirali med sedmimi barvami karoserije in več 
dizajni platišč.
Tudi notranjost nove Astre je popolnoma prenovljena, 
kjer je v ospredju nova ergonomija z dvema 
povezanima ekranoma, število stikal je zmanjšano na 
minimum in v večini je delovno okolje digitalizirano.
V novi generaciji se je Astro kakopak dotaknila tudi 
elektrifikacija, kar pomeni, da bo na voljo kot hibrid 
ali kot popolnoma električno vozilo, poleg seveda že 
poznanih konvencionalnih pogonov. Astra je s tem 
že šesti Oplov predstavnik, na voljo z električnim 
pogonom. Pri proizvajalcu pravijo, da bodo do leta 
2028 prav vsi njihovi modeli električni. Povsem 
električna Astra bo med slovenske kupce zapeljala v 
letu 2023.
Vstopni motor predstavlja 1,2-litrski bencinar s 110 
KM, najmočnejši v ponudbi pa je priključni hibrid, ki 
razpolaga z 225 konjskimi močmi.

Opel Astra
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DOMAČE NOVOSTI Kia EV6

Model EV6 je Kiino prvo električno vozilo, zgrajeno 
na električni modularni platformi E-GMP, ki je 
pripravljeno, da s svojimi številnimi aduti prevzame 
vlogo prvega avtomobila pri hiši.
Oblikovno gre za zelo drzno in dinamično oblikovano 
vozilo, ki bo narekovalo tudi smer oblikovanja 
pri preostalih prihajajočih Kiinih modelih. Tudi 
notranjost je popolnoma na novo zasnovana, z 
dvema povezanima ekranoma na dotik, s prosto 
lebdečo osrednjo konzolo, z novim volanom in na 
pol digitaliziranimi stikali za upravljanje klimatske 
naprave. Potniška kabina je na račun dolgega 
medosja izjemno prostorna, prav tako prtljažni 
prostor s svojimi 520 litri prostornine. 
Ena največjih prednosti platforme, na kateri sloni že 
Hyundaijev futuristični Ioniq 5, je nedvomno njegova 
izjemna hitra moč polnjenja, saj lahko s pomočjo 
800-voltne tehnologije na 350 kW polnilni postaji 
baterijo od 10 do 80 % napolnite v vsega 18 minutah. 
Kupci bodo lahko izbirali med dvema baterijama: 
manjša omogoča doseg do 394 kilometrov, medtem 
ko večja razpolaga s 528 kilometri električnega 
dometa. Za slednjo bo treba odšteti 4.900 evrov.
V najbolj siromašnem primeru EV6 razvija 125 
kilovatov moči na zadnji osi, v različici GT, katere 
proizvodnja je zamaknjena za eno leto, pa generira kar 
430 kW moči. Do stotice različica GT pospeši v zgolj 
3,5 sekunde in doseže maksimalno hitrost 260 km/h. 
Cena zanj bo postavljena na 62.999 evrov, medtem 
ko lahko osnovni EV6 odpeljete za 44 tisočakov.

Jeep Gladiator

Znamka Jeep je po 30 letih ponovno obudila ime 
Gladiator, katero označuje pick-up model na osnovi 
legendarnega Wranglerja. Ta je od sedaj na voljo zgolj 
v priključno-hibridni konfiguraciji 4xe s sistemsko 
močjo 380 KM in s štirikolesnim pogonom. 
Jeepov novi poltovornjak Gladiator je pravi cestni 
tank, v dolžino ga je za kar 5,6 metra, pri čemer je za 
več kot 70 centimetrov daljši od Wranglerja, prav tako 
je med osema pri Gladiatorju dodatnih 48 cm. Na 
cesti ga ne bo težko spregledati, je tipičen štirivratni 
Jeep z dodatnim meter in pol dolgim kesonom. Prav 
tako mu je možno sneti streho, vrata in vetrobransko 
steklo, s čimer postane kabina praktično povsem 
odprta. Notranjost je popolnoma pralna s tipičnim 
ameriškim videzom z veliko stikali in mehanskima 
ročkama za prestave. Pri nas bo na voljo le s 
3,0-litrskim turbodizelskim šestvaljnikom, ki razvije 
več kot zadovoljivih 264 konjskih moči in kar 600 Nm 
navora, ter z dvema paketoma opreme  – Overland 
in Launch Edition. Vstopna cena znaša 62.116 evrov.
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Ford Ranger

Fordov Ranger, najbolje prodajani poltovornjak v Evropi, je zaživel v novi generaciji, ki prinaša izboljšano zmogljivost 
in vsestranskost ter pametno povezljivost. Pri kreiranju nove izvedbe so Fordovci upoštevali mnenja aktualnih pet 
tisoč voznikov in lastnikov Rangerja, med drugim kmetov, družin, pustolovcev in upraviteljev flot gospodarskih vozil. 
V svojem bistvu popularni pickup ostaja vsestranski partner za delo in preživljanje prostega časa, vendar so ga pri 
znamki modrega ovala naredili še bolj trpežnega in žilavega, pri čemer so se osredotočili na vrhunsko terensko vožnjo. 
Zato so izboljšali podvozje, ki zagotavlja 50 milimetrov daljšo medosno razdaljo in 50 milimetrov širši kolotek kot 
pri prejšnjem Rangerju, in obogatili ponudbo pogonskih sklopov s turbodizelskim šestvaljnikom, ki je z več moči in 
navora odličen za vleko težkih tovorov.

Toyota Aygo X

Konceptno vozilo Aygo X prologue se je brez večjih oblikovnih modifikacij prelevilo v serijsko različico, ki v segment 
vozil razreda A prinaša svež veter. Novi urbani kompaktnež s povečanim odmikom od tal je Toyotina reakcija na 
povečano povpraševanje po križancih, katerih delež na evropskem avtomobilskem trgu še vedno vztrajno raste, saj 
združuje vsestranskost in okretnost majhnih mestnih avtomobilov z udobjem in s prostornostjo športnih terencev. 
Ker je Aygo X prilagojen potrebam in željam strank na stari celini, so ga tu zasnovali in tudi tu ga bodo proizvajali. 
Kot brat Yaris, ki je bil letos izbran za Evropski avto leta, Aygo na hoduljah sedi na novi Toyotini arhitekturi, na katero 
so pozicionirali drzno karoserijo. Njen videz bodo kupci lahko personalizirali s štirimi vpadljivi barvnimi zasnovami 
(Cardamom, Chilli, Ginger, Juniper), ki gradijo zabaven in mladosten karakter vozila. 

Suzuki S-Cross

Suzuki je popolnoma prenovil SUV-ja S-Cross, ki se zdi veliko bolj odločen s predrugačeno črno masko, z modernimi 
novimi žarometi in z oglatimi črnimi blatniki. Čeprav ni zrasel v dolžino, Suzuki obljublja bolj prostorno in udobno 
notranjost, ki je pri višjem paketu opreme Ultra pridobila panoramsko streho, 9-palčni zaslon na dotik, satelitsko 
navigacijo in usnjeno oblazinjenje. Sicer je že serijska oprema kar bogata s povezljivostjo Apple CarPlay in Android 
Auto, z dvojno klimatsko napravo, z ogrevanimi sedeži, s parkirnimi senzorji in z določenimi varnostnimi pomagali. 
Novi S-Cross z mišičasto postavo in večjo prezenco nadaljuje z znamkino elektrifikacijo z uporabo 48-voltne blage 
hibridne tehnologije pri že poznanem 1,4-litrskem turbopolnjenem bencinskem motorju, sposojenemu iz Swifta. Na 
prednja kolesa (oziroma na vsa štiri ob izbiri izvedenke Allgrip) pošilja 127 KM in 235 Nm navora s pomočjo ročnega 
ali avtomatskega menjalnika s šestimi prestavami. Suzuki je posebej ponosen na nizke emisije in nizko porabo goriva 
S-Crossa, kar so omogočili s hibridno tehnologijo in shujševalnimi ukrepi.
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POSTREZI SI SAM, ZATO 
TOČI Z VESELJEM PRI NAS. 
TOČENJE GORIVA BREZ 
POGOJA PCT. 
VEČ O PRODAJNIH MESTIH NA 

WWW.MAXEN.SI

BENCINSKI SERVISI MAXEN

Mercator d.d., sektor M-Energija, Pot k sejmišču 32, 1231 Ljubljana Črnuče



Družba BTC na Expo Dubai 2020

Na svetovni razstavi Expo 2020 v Dubaju se je med 7. in 14. novembrom 2021 v slovenskem paviljonu v sklopu tematike 
»Razvoj mest in podeželja ter pametne zgradbe« mednarodni javnosti kot razvojno naravnana družba predstavil tudi 
BTC. Ključni del programa družbe BTC na Expo Dubai 2020 je bila otvoritev AI Driving Hub-a in podpis sporazuma o 
sodelovanju na področju razvoja simulacij treningov voznikov. Gre za prizadevanja družbe BTC, ki izhajajo iz njene 
nove strategije Družba 5.0, ki zasleduje usmeritve pospešene tehnološke preobrazbe in globalizacije. V AI Driving Hub 
so predstavili tehnologijo daimTM, ki so jo razvili slovenski strokovnjaki s področja umetne inteligence. Ta tehnologija 
predstavlja rešitev (simulator, strojno in programsko opremo) za napredno ocenjevanje in trening voznikov v realnem 
času s pomočjo umetne inteligence. Namen te tehnologije je zagotoviti varnejše ceste v regiji GCC, ki vključuje 6 držav.

Trgovina z naftnimi gorivi Maxen je avtomatski bencinski servis, ki obratuje 24 ur na dan in 7 dni v tednu (24/7) 
in ne potrebuje osebja. Bencinski servis Maxen strankam ponuja odlično storitev, k čemur pripomoreta inovativna 
arhitekturna zasnova in uporaba najsodobnejše tehnologije. Servisi so okolju prijazni in presegajo vse varnostne 
zahteve in standarde. Samopostrežni bencinski servisi Maxen so na voljo po vsej Sloveniji. Na večini lokaciji so poleg 
samega objekta za točenje goriva postavljeni tudi samopostrežni prodajni avtomati, ki so napolnjeni z artikli široke 
potrošnje. Plačevanje je možno s plačilnimi karticami in z mobilnimi telefoni. Vsi, ki pa ste imetniki Mercator Pika 
kartice, prejmete tudi bonitetne pike 2 EUR = 1 PIKA.

Točite brez pogoja PCT – bencinski servisi Maxen
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ZANIMIVOSTI

Stara do 5 let, temeljito 
preverjena

Možnost odkupa vašega 
vozila

 Preko 100 rabljenih vozil 
Volvo Selekt

Izberite najboljše, kar nudi Volvo svet

CELOTNO PONUDBO PREVERITE NA VOLVOCARS.SI IN SELEKT.VOLVOCARS.SI 

Zakaj bi čakali na inflacijo in podražitve, ki prihajajo? Pri Volvu nas v luči globalnega pomanjkanja polprevodnikov in 
močno okrnjenih dobavnih verig v avtomobilski industriji veseli, da vam lahko ponudimo bogato opremljena vozila iz 

razpoložljive zaloge po starih cenah in takoj.

Volvo Car center Ljubljana, Leskoškova 2 (BTC), 01/58 43 205, ljubljana.volvocars.si  |  Volvo Car center Maribor, Zagrebška 38, 02/292 78 50, maribor.volvocars.si

Za še lažji nakup vam je na voljo prilagodljivo in ugodno Volvo Car Financiranje. Zahtevajte ponudbo po meri pri 
svojem Volvo zastopniku v Ljubljani ali Mariboru.

Izkoristite priložnost, saj je ponudba na voljo le do razprodaje zalog, ki hitro kopnijo.

Hkrati vam je na voljo tudi naš bogat izbor vozil Volvo Selekt z več kot 100 skrbno izbranimi vozili na zalogi. Vabimo 
vas, da izkoristite priložnost.

Povprečna poraba goriva: 5,43 – 9,36 l/100 km. Emisije CO₂: 142 - 213 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d-ISC-FCM. Emisije NOx: 0,0194 - 0,0417 g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih 
motorjih: 0,00002 - 0,00072 g/km, število delcev: 0E+11 – 1,72E+11. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz 
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Priporočene 
maloprodajne cene so v EUR in vsebujejo DMV, 22% DDV in ekološko takso. Cene veljajo za vozila s serijsko opremo. Cene ne vsebujejo stroška kovinske barve in priprave vozila. Modelno leto 2022. Za tipkarske 
napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. Več informacij o ponudbi in pogojih Volvo Car Financiranja na volvocars.si ali pri pooblaščenem Volvo prodajnem zastopniku. VCAG d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.
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VOZNIKOVI MODNI DODATKI

Kolekcija Maserati Fragment 

Lanskega junija je svet uzrl prve sadove partnerstva Maseratija 
in pionirja ulične mode Fragment, sedaj pa je napočil čas za 
zimsko kolekcijo, ki bo prav tako narejena v omejenih kosih.
Kreativni direktor japonske znamke in multidisciplinarni 
umetnik Hiroshi Fujiwara, ki je v preteklosti že sodeloval z 
velikimi imeni, kot so Converse, Moncler, Levi’s in Supreme, si je 
tokrat zamislil linijo, ki preoblikuje konvencije pop kulture. Svoj 
občutek za sodobno ulično kulturo je združil z Maseratijevo 
novodobno drznostjo, s čimer sta tako Maserati kot Fragment 
dokazala, da se ne bojita biti drugačna in samozavestno 
izzivata status quo. Kolekcija obsega dva stila puloverjev, majic 
in kap, ki seveda nosijo emblem trizoba.

Ura Porsche Design 718 Cayman GT4 RS

Ob lansiranju novega kralja družine 718 je sestrsko podjetje Porsche Design predstavilo časomer, ki je tako 
ekskluziven, da bo na voljo le lastnikom tega športnega avtomobila. Kronograf, ki perfektno uteleša dirkaški 
DNK vročekrvnega Caymana GT4 RS, poganja hišni kaliber 01.200, opremljen s funkcijo »flyback«, s 
katero je mogoče štoparico z enim samim pritiskom na gumb ustaviti, resetirati in ponovno zagnati. 
Avtomatsko gibanje je certificiral švicarski testni inštitut COSC, kar garantira najvišjo preciznost in 
zmogljivost ure.

Zimska kolekcija Dedoles

Nobenega dvoma ni, da zimo zaznamujejo topla in 
udobna oblačila, toda tudi v tem letnem času želijo moški 
izgledati elegantno in modno. Oblačilnim kombinacijam 
dodajte nekaj posebnega s pisanimi dodatki, ki naj vas 
na vsakemu koraku ščitijo pred mrazom. Ravno takšne 
tople puloverje, kape, trake, rokavice in šale je pripravila 
znamka Dedoles, poznana po svojih barvitih oblačilih in 
prikupnih dodatkih z najrazličnejšimi zabavnimi motivi, 
ki nositelja razveselijo tudi na najbolj turoben dan.  

ZNAMKA OBLAČIL ZA SVOBODNE LJUDI,  KI DAJEJO PREDNOST KVALITETI

WWW.IAMPANDA-WEAR.COM

oglas 1s.indd   47 26. 11. 2021   16:19:32
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EKSKLUZIVA
za milijarderje

NOVOSTI

18  Avto+šport

F e r r a r i  D a y t o n a  S P 3

Na svetu je čedalje več milijarderjev, ki želijo stalno nove limitirane edicije zmogljivih športnikov. In kdo jim 

bo to omogočil, če ne Ferrari? Za nov model so izbrali ime Daytona, po legendarnem dirkališču in razprodani uri 

Rolex. To oznako so Italijani uporabili tudi zaradi trojne zmage Ferrarija na dirki v Daytoni leta 1967.
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po pričakovanju so že 
vseh 599 primerkov 
prodali, preden so 
avtomobil z osnovno 
ceno 2 milijona evrov 
brez dajatev sploh 
prikazali. 

sedeža tvorita 
sestavni del 
šasije, s čimer 
so omogočili 
reduciranje 
teže in 
zagotovitev 
voznega 
položaja kot 
pri pravih 
dirkalnikih. 

Ferrarijevi komercialisti na raznih predstavitvah 
lansirajo novice o novih modelih, bogataši, 
zbiratelji in preprodajalci pa te avtomobile 
kupijo, ne da bi jih sploh videli. In v tem je 

moč velike svetovne znamke iz italijanskega škornja. 
Razproda vse, kar proizvede. Mali poduk, kaj je blagovna 
znamka in kako jo tržiti, našim vrlim gospodarstvenikom, 
ki trošijo velike denarce v Dubaju na Expu, kjer so glavni 
obiskovalci slovenski politiki in državni direktorji.
Najnovejši Ferrarijev avtomobil Daytona SP3 je 
po modelih Monza SP1 in SP2 iz leta 2018 še tretji 
predstavnik serije »Icona«, pri kateri so glavni poudarki 
predvsem trije. Prvi je oblikovalski pristop do zadka 
super športnika, ki bolj kot na serijske, spominja na 
konceptne avtomobile, drugi je Ferrarijev atmosferski 
dvanajstvaljnik in tretji vrtoglava cena vozil te omejene 
serije. Po pričakovanju so sicer že vseh 599 primerkov 
prodali, preden so avtomobil z osnovno ceno dva 
milijona evrov brez dajatev sploh prikazali.
Športna linija s targa streho in z dvižnimi stranskimi 
vrati, pod katero se je podpisal vodja oblikovalske 

ekipe Flavio Manzoni, v trupu skriva najzmogljivejši 
klasični motor do zdaj iz Maranella, ki razvija več kot 800 
vzpenjajočih konjičev. 6,5-litrski atmosferski motor je 
poznan že iz Formule 1, ko so bili dovoljeni atmosferski 
agregati V12. 618 kilovatov oziroma 829 konjičev pri 
9.250 vrtljajih na minuto in skoraj 700 njutonmetrov 
navora je več moči po litru prostornine, kot jih je razvil 
ta isti motor v F1. Moč se na zadnji kolesi prenaša prek 
sedemstopenjskega menjalnika z dvojno sklopko z 

brzinsko hitrim prestavljanjem. 100 kilometrov na uro ta 
prestižni model doseže v 2,85 sekunde, do 200 km/h se 
požene v 7,4 sekunde, končna hitrost preko 340 km/h pa 
ni nič nenavadnega za takšna vozila.
Tudi šasijo je navdihnilo najbolj prestižno motošport 
tekmovanje na svetu, saj je v celoti narejena iz kompozitnih 
materialov s pomočjo tehnologij iz F1, ki jih nismo 
videli v serijskem avtomobilu vse od revolucionarnega 
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Pri novi Daytoni SP3 je bilo 
oblikovanje podrejeno dosegu 
maksimalne učinkovitosti.



LaFerrarija. Sedeža tvorita sestavni del šasije, s čimer 
so omogočili reduciranje teže in zagotovitev voznega 
položaja kot pri pravih dirkalnikih. Delovno okolje je 
medtem zasnovano minimalistično, da voznika ne bi nič 
zmotilo pri njegovi nalogi premagovanja ovinkov.
Pri Daytoni SP3 je bilo oblikovanje – tako kot pri 
bolidih iz 60. let, ki so jo navdihnili, podrejeno dosegu 
maksimalne učinkovitosti, in to zgolj z uporabo pasivnih 

aero rešitev. Zahvaljujoč poglobljenim raziskavam in 
inovacijam na področju odvajanja toplote iz mehanskih 
komponent, se nova umetnina pohvali z nazivom 
najbolj aerodinamičnega avtomobila, kar jih je Ferrari 
kdajkoli izdelal, ne da bi se zatekel k pomoči aktivnih aero 
elementov.

Tekst: Matjaž Tomlje, Foto: ISC

Sposobnost: 100 kilometrov na uro ta prestižni 
model doseže v 2,85 sekunde.
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Le kdo ne ve, da se pod najbolj športne in dirkaško fokusirane BMW-je podpisujejo v zmogljivostni 

diviziji M? A le redki pomnijo, da so Bavarci nekoč ustvarili lasten, čistokrvni model M, ki je postal 

heroj med superavti 70. let. In sedaj se saga nadaljuje…

24  Avto+šport

SAGA SE

NOVOSTI BMW Concept XM

nadaljuje...
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M1 je bil tehnični pionir in stilistični mejnik, 
zato še toliko let po lansiranju ostaja 
osrednji sestavni del zgodovine BMW M. 
Z zmogljivim šestvaljnim motorjem in 

osupljivo klinasto obliko, ki jo je zarisal priznani dizajner 
Giorgio Giugiaro, je M1 instantno postal pomemben 
igralec v avtomobilskem svetu, ko pa je debitiral še kot 

dirkalnik, je bil njegov kultni status zacementiran.
Stopinjam najbolj zaželenega in ekskluzivnega 
zbirateljskega avtomobila bavarske družbe sledi drugi 
samostojni produkt oddelka M, superavto za 21. stoletje, 
ki pa svojo dominanco ne izraža s kupejevskim, temveč 
z izklesanim SUV-telesom. Da se kdo ne bi zmotil, da je 
XM čisto klasičen »bemfeln«, so mu oblikovalci nadeli res 

Začetniku nove dobe dizajna 
bodo sledili tudi drugi člani 
terenske zasedbe X.

sektorja M bi računali na temačno vzdušje z veliko 
karbona, a namesto tega koncept XM uvaja prvovrstno 
rjavo oblazinjenje, kombinirano z luksuznim turkiznim 
žametom in s tridimenzionalnim skulpturiranim stropom, 
ki na račun ambientalne osvetlitve predstavlja vrhunec 
prostora. V času, ko si praktično celotna prodajna paleta 
BMW-ja deli identiteto kabine, nova vizija predstavlja 
veter svežine in odraz ekstravagance.

masivne in celo iluminirane nosnice, na račun katerih 
izgleda kot preteča žival. Takšne konture obraza bodo 
zaznamovale prihajajoče luksuzne serije, stilu začetnika 
nove dobe dizajna pa bodo sledili tudi drugi člani 
terenske zasedbe X.
Edinstvenemu dizajnu zunanjosti, ki izžareva dinamičnost, 
agilnost in preciznost, sledi nova zasnova notranjosti, ki 
je precej nepričakovana. Glede na zmogljivostno naravo 

nova vizija bmw-jevega interierja predstavlja veter svežine in odraz ekstravagance.
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V skladu z elektrifikacijsko 
strategijo skupine BMW 
bo prvi pravi M po štirih 
desetletjih priključni hibrid, 
za katerega obljubljajo 
moč, ki presega vse 
konvencije. Šlo bo namreč 
za najzmogljivejše serijsko 
vozilo M doslej, ki bo poleg 
izrednih voznih akrobacij 
ponujalo možnost jadranja 
v čisti tišini. V novo razvitem 
pogonskem sistemu M 
Hybrid sta moči združila 
osemvaljni bencinar in 
električni motor, ki na 
cesto dostavljata 750 
poskočnih konjev, ob 
tem pa omogočata do 80 
kilometrov vožnje brez 
emisij.
Ko bo prihodnje leto serijska 
inkarnacija XM-a zapeljala 
v proizvodnjo, bo stopila 
na prste Bentleyju, Aston 
Martinu in Lamborghiniju. 
Pa bodo kupci pripravljeni 
odšteti dvesto tisočakov za 
BMW-jev SUV?

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Prvi pravi M po štirih desetletjih bo priključni hibrid, za 
katerega obljubljajo moč, ki presega vse konvencije.

DESIGNED TO LAST
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Seven je Hyundaijev odgovor na 

elektrificirano in avtonomno 

prihodnost, ki se skriva za 

vogalom. Slej kot prej bomo 

vozniki postali potniki, ki lahko 

svoj čas optimalno izkoristimo. In 

če lahko svoje naloge opravljamo 

v udobnem, prostornem in drzno 

oblikovanem SUV-ju, kakršen 

zagotovo je Seven, še toliko bolje.

NOVOSTI Hyundai Seven Concept

&
PRIHODNOST
TUKAJ
ZDAJ



Štirikolesna izpeljanka Cross 
Turismo bo z veseljem zapeljala 
tudi na zahteven teren.
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Dizajn kabine je osredotočen na dobro 
počutje potnikov in premijsko izkušnjo.

Pri Hyundaiju so sprva oznako Ioniq namenili 
prvemu avtomobilu na svetu, ki je na voljo v 
treh eko različicah, združenih pod eno karoserijo. 
Šlo je za neposredni odziv hibridnemu pionirju 

Priusu, pri čemer je Ioniq z dobro vstopno ceno in s 
tremi različnimi pogoni postal Hyundaijev ključni adut. Ta 
uspeh je botroval temu, da so se kravatarji južnokorejske 
firme odločili, da bodo ime Ioniq uporabili za svojo novo 
podznamko baterijskih električnih vozil, katera je lansiranje 
doživela letošnje leto z debijem prvega predstavnika, 
brezemisijskega križanca srednjega razreda Ioniq5.
Ker se želi Hyundai uveljaviti kot eden glavnih igralcev 
na področju elektrifikacije, ki si je zadal cilj, do leta 2045 
doseči ogljično nevtralnost, že pridno širi ponudbo 
znamke s študijo Seven, ki služi za predogled serijskega 
športnega terenca večjih dimenzij. Sedmica bo kot petica 
sedela na novi platformi koncerna Hyundai Motor Group, 
ki so jo zasnovali izključno za električna vozila. Brata druži 
tudi progresivna oblikovna filozofija, ki v ospredje postavlja 
inovativno svetilno tehnologijo. Oblikovalci so zopet 
implementirali koncept luči, katerega tvorijo kocke v retro 
stilu, ki osvetljujejo tako obraz kot zadek avtomobila.
Kljub napredni, minimalistični formi karoserije, je večjega 
pomena dizajn kabine, ki je osredotočen na dobro počutje 
potnikov in premijsko izkušnjo, za katero poskrbijo udobni 
naslanjači, ki so v skladu z znamkino eko naravnanostjo 
odeti v trajnostne materiale. Kreativna vizija transformira 
vozilo v bivalni prostor na kolesih.
A da bi se to lahko uresničilo, mora biti voznik razrešen 
stresa, ki ga v določenih situacijah vožnja prinaša. Šele 
s svobodo, da lahko čas, ki ga preživi v avtomobilu, 
izkoristi za druge dejavnosti – pa naj bodo to službene ali 
prostočasne – se bo potnik v Ioniqovi sedmici počutil tako 
udobno kot v domači dnevni sobi. Zato so si pri Hyundaiju 
koncept z radodarno 3-metrsko medosno razdaljo zamislili 
z dovršenimi varnostnimi tehnologijami, ki utirajo pot 
povsem avtonomni mobilnosti.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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NOVOSTI

Igracka za
entuziaste

Porsche 718 Cayman GT4 RS

Če kdo ne verjame, da se po običajnih cestah peljejo čistokrvni dirkalniki, naj samo pogleda, kaj je za entuziaste 
zakuhal Porsche. Najnovejši in hkrati najboljši član družine Cayman je namreč skoraj identičen svojemu bratu 
Clubsport, ki se bo v naslednji sezoni želel uveljaviti kot šampion mnogokaterih državnih in mednarodnih 
dirkaških serij.



Že samo podatek, da je na legendarni stezi 
Nürburgring GT4 premagal svojega brata 
718 Cayman za osupljivih 23 sekund, nam da 
vedeti, da imamo opravka z najbolj ekstremnim 

Caymanom doslej. Pri Porscheju so resnično ustvarili 
brezkompromisni avtomobil, ki je zasnovan, da navduši. 
S čim, vprašate? Z izredno lahko konstrukcijo, z agilno 
nastavljenim vzmetenjem, s sofisticirano aerodinamiko 
in z edinstvenim zvočnim podpisom. Vse to, zapakirano 
v seksi telesce, ki izžareva moč.
Vladar Caymanov si konkurente namerava podrediti s 
pomočjo sredinsko nameščene pogonske enote z geni 

dirkalnika. Ko se okroglih 500 konjev, kolikor jih generira 
atmosferski šestvaljnik, že poznan iz dirkalnika 911 GT3 
Cup in serijskega modela 911 GT3, sreča z manekensko 
težo 1.415 kg, je treba užitek v vožnji definirati na novo. 
Ker je zmogljivost, v primerjavi z eno stopničko nižje 
rangirano izvedenko GT4, povišana za 80 KM, dobimo 
impresivno razmerje med maso in močjo – 2,83 kg/KM. 
Ne dvomimo v besede proizvajalca iz Zuffenhausna, ki 
ponosno trdi, da se novi zastavonoša odlično znajde tako 
na ozkih serpentinastih cestah kot dirkalnih progah. Pri 
teh avanturah nabildanemu agregatu asistira hišni športni 
menjalnik z dvojno sklopko, s katerim je opremljen vsak 

sodoben RS in katerega odlikuje bliskovito pretikanje 
med sedmimi prestavami. Zahvaljujoč njemu, bodo tri 
sekunde in pol dovolj za naskok do stotice, adrenalinsko 
pospeševanje pa se bo zaustavilo pri 315 km/h.
Z drastično zmogljivostjo je usklajen eksterier, ki uteleša 
načelo forma sledi funkciji. V zasledovanju ambicioznih 
aerodinamičnih ciljev je kralj kompaktne serije prejel 
nekaj vizualnih in tehnoloških posebnosti. Nihče 
ne bo spregledal novega večsmerno nastavljivega 
fiksnega krila iz aluminija, ki temelji na dirkalniku GT 
911 RSR, oboževalci modela pa bodo prepoznali tudi 
aerodinamično optimizirana difuzorja in za 30 milimetrov 

znižano karoserijo v primerjavi z vstopno inačico. Še 
ena markantna posebnost so odprtine, ki zamenjujejo 
majhna stranska stekla in ki poleg naloge dodatnega 
dovoda zraka predstavljajo estetski okras. Ti aero elementi 
v nastavitvi »Performance«, ki je rezervirana za vročično 
vožnjo na dirkališčih, s skupnimi močmi ustvarijo za 25 
odstotkov večji potisk k tlom kot 718 Cayman GT4.
Komur se dopade opisano, lahko svojo garažo okiti 
z novim Porschejevim briljantom, za katerega bodo 
prodajalci pri nas zahtevali nič manj kot 155 tisočakov.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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ZDRUŽENA
NASPROTJA

NOVOSTI
Novo poglavje Kiine trajnostno naravnane zgodbe predstavlja športni terenec EV9, povsem električni koncept z 
brezemisijskim pogonom, robustnim oglatim eksterierjem ter inovativno zamišljeno kabino, ki združuje naravo in 

napredno tehnologijo.
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K i a  C o n c e p t  E V 9

impozantnega suv-ja EV9 opredeljuje oblikovalski slog, poimenovan »združena nasprotja«.



Oglata, drzna in robustna oblika sporoča, 
da je športni terenec EV9 pripravljen na 
potepanje daleč stran od mestnih središč. 

Kia nima nič kaj skromnih ambicij za 
bodočnost, katere že uresničuje. Leto so 
začeli s predstavitvijo novega imena; korejsko 
podjetje se namreč sedaj imenuje Kia in ne 

več Kia Motors, s čimer želijo nakazati svoj prehod 
od tradicionalnega proizvajalca vozil v ustvarjalca 
trajnostnih rešitev za mobilnost prihodnosti. Drugi korak 
na agendi je bilo razkritje načrta, ki bo do leta 2027 
prinesel 7 novih električnih vozil. Nastop ere brez emisij 
je sprožil model EV6, ki uvaja drastično drugačen dizajn 
tako zunaj kot znotraj, ki bo značilen za vse prihajajoče 
električarje z značko Kia.
In res nov oblikovalski slog, poimenovan »združena 
nasprotja«, opredeljuje tudi drugega člana kolekcije, 
impozantnega SUV-ja EV9, ki se je pokazal v konceptni 

formi. Osnovo predstavlja nova konstrukcija za baterijska 
električna vozila, ki jo je Kia razvila skupaj s Hyundaijem, 
nanjo pa so oblikovalci poveznili oglato, drzno in robustno 
obleko. Ta sporoča, da je družinam prijazni športni 
terenec s tremi vrstami sedežev pripravljen na potepanje 
daleč stran od mestnih središč. Značilna tigrova maska je 
bila v želji prilagoditve novi dobi digitalizirana, medtem 
ko so na pokrov pametno umestili solarno ploščo, ki 
nudi alternativni vir energije. Informacije o pogonu so še 
zavite v tančico skrivnosti, so pa pri Kii napovedali, da bo 
doseg znašal približno 480 km in da se bo baterija preko 
ultra hitre polnilne tehnologije lahko napolnila od 10 do 
80 odstotkov v manj kot pol ure.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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K E N Z O  S U P P O R T S

O R I N  H A R D Y,  F O U N D E R  O F  B A M B O O  U ,

S U S T A I N A B LY  R E T H I N K I N G  A R C H I T E C T U R E 

F O R  A  B E A U T I F U L  W O R L D .
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ELEKTRIKA
IN PIKA!

ZANIMIVOSTI Losangeleški avtosalon 

Mesto angelov ni le epicenter filmske 

industrije, ampak tradicionalno gosti tudi 

enega največjih avtosalonov na zahodni 

polobli. Ker povpraševanje po okolju 

prijaznih alternativah vztrajno raste in se 

svet premika k elektrificirani prihodnosti, 

praktično ni bilo ne duha ne sluha o 

požrešnih ameriških mišičnjakih.



Pandemija koronavirusa je koledar avtomobilskih 
dogodkov pahnila v kaos, saj so se saloni 
in festivali začeli množično odpovedovati 
ali prestavljati. Med drugim so fani vroče 

pločevine lani ostali brez losangeleške razstave, ki se je 
sprva prestavila na mesec maj, kasneje pa na klasičen 
novembrski termin. In glede na to, da je Kalifornija 
zaradi strožjih omejitev glede avtomobilskih emisijskih 
standardov eden od največjih trgov za električna vozila, 
je povsem logično, da so številni proizvajalci v L.A. prišli 
oboroženi z najnovejšimi zelenimi modeli in koncepti.
Presenetljivo, na dogodku niso dominirali domači igralci, 
temveč je največ pozornosti požel koncern Hyundai 
Group z dvema ekološko ozaveščenima študijama, ki 
napovedujeta serijska športna terenca. Bratranca EV9 in 
Seven sedita na isti arhitekturi, vendar je slednji precej 
bolj oddaljen od realnosti in bo v prehodu v proizvodnjo 
gotovo izgubil nekaj futurističnega čara, ki ga ustvarjata 
inovativna svetilna tehnologija in kreativna vizija 
interierja.
Iz azijske celine je v Ameriko pripotoval tudi Subarujev 
prvi globalni električni avtomobil, križanec Solterra, ki so 
ga razvili skupaj s Toyoto, zato ne preseneča vizualna in 
tehnična podobnost z modelom bZX4. Dvojčka bosta 
na trg vstopila leta 2022, ko bosta kupce začela osvajati 
tudi športna terenca izpod rok vietnamskega podjetja 
VinFast, ki se je za pomoč pri oblikovanju obrnilo na 
slovito dizajnersko hišo Pininfarina. Ti so tistemu, ki bo 
nasprotoval Volkswagnu ID.4, namenili kupejevsko 
formo, drugemu, ki bo želel odgrizniti prodajo Tesli 
Model X, pa škatlasto.
Ameriško čast so v prvi vrsti branili pri Fiskerju, ki so 
avtosalon izkoristili za debi serijske inačice svojega 
brezemisijskega SUV-ja Ocean, ki ga bodo sestavljali 
v avstrijskem Gradcu in ga Evropejcem ponudili v 
prihodnjem letu. Konkurenca v tem razredu je težka, 
a Fisker bo želel prepričati z ugodno začetno ceno, 
relativno visokim dosegom in eko interpretacijo luksuza 
z veganskim interierjem, ki se poslužuje recikliranih in 
predelanih materialov.
Zastavo s 50 belimi zvezdami so vihteli tudi na štantu 
kalifornijske firme Mullen, ki je prezentirala križanca Five, 
ki ni navdušil s svojim malce generičnim stilom, temveč 
s tehnologijo prepoznave obrazov, ki naj bi zamenjala 
tradicionalni avtomobilski ključ in hkrati prilagajala 

nastavitve vozila preferencam trenutnega uporabnika. 
Da so pametne rešitve ključna razlikovalna prednost 
pred bolj uveljavljenimi tekmeci, verjame tudi ameriško 
zagonsko podjetje Edison Future, ki je v vedno sončno 
metropolo pripeljalo unikatno oblikovan poltovornjak 
EF1-T z implementiranim solarnim pokrivalom za keson.
V morju električarjev je izstopal tradicionalno gnani par 
Porschejev – 718 Cayman GT4 RS in njegov dirkaški 
ekvivalent brez dovolilnice za vožnjo po cestah – ki bo na 
račun lahke konstrukcije, agilnega vzmetenja, dovršene 
aerodinamike in seveda zmogljivega šestvaljnika, v 
prahu pustil malodane vsakega zasledovalca.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Glavne zvezde losangeleškega 
avtosalona so bili električni SUV-ji, ki 
združujejo dva pomembna trenda – porast 
segmenta športnih terencev in elektrifikacije.
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TESTI B M W  5 4 5 e  x D r i v e  M  S p o r t

BMW-jevo serijo 5 smo preizkusili praktično v vseh mogočih motorizacijah, katerih niti približno ni malo, in zdi 
se, da je ravno priključno-hibridna z oznako 545e tista najboljša, v kateri petica preprosto blesti, seveda pod 
določenimi pogoji in z nekaj kompromisi.

najboljsa je prikljucno-hibridna5 ka

Pogonski sklop 545e s šestvaljnikom in z elektro motorjem ustvarja 394 KM sistemske moči.
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Lansko leto so BMW-jevi petici namenili prenovo 
in malce dodelali prednje ledvičke tako, da so 
jih raztegnili in ostro nagnili v zgornjem delu, 
da se lepše zajedajo v sam pokrov motorja.  

Malenkost so predrugačili tudi dizajn odbijačev, zožili 
prednje žaromete in zadnjim namenili prenovljeno 
grafiko. Poleg tega je s prenovo prišlo nekaj novosti 
pod samim drobovjem, kjer so praktično vsi motorji 
postali blagi hibridi. Serija 5 je prvič dobila priključno-
hibridni pogonski sklop z oznakama 530e in 545e.
Naša testna petica, odeta v cestno sivo barvo s črnimi 
poudarki, je bila pravi magnet za oči, z oznako 545e na 
zadku, ki je rezervirana zgolj za limuzinsko karoserijsko 
različico in je na voljo izključno s štirikolesnim pogonom, 
pa tudi pravi avtomobilski tehnični biser.
Na naših cestah boste večinoma videvali petice z 
2,0-litrskimi dizelskimi motorji, nekaj je tudi takih, ki so 
opremljeni s spodobnimi šestvaljnimi trilitrskimi dizli, ki 
so do prihoda priključnih hibridov veljali za najboljšo 
izbiro, a bi se to sedaj znalo spremeniti. V veliki meri 
naj bi priključni hibridi po porabi bili bolj učinkoviti 
od dizlov, a je pri tem treba seveda upoštevati cel kup 
faktorjev.
Veliko je odvisno od dnevnih relacij, ki jih voznik 
opravlja, od dolžine same, do tega, ali je vožnja po 
regionalkah, avtocesti ali mestu, treba je vzeti v zakup 
še sam stil vožnje, kakor tudi redno polnjenje baterije, ki 
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dobre vožnje, kot jo zna pričarati bmw 545e xDrive, se težko naveličaš.
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bo še najbolj učinkovito na domačem omrežju, ali pa kar 
med samo vožnjo z motorjem na notranje izgorevanje, 
saj bo zaradi zgolj 3,7-kW sprejemne moči polnjenje na 
mestnih polnilnicah počasno in zamudno.
Pogonski sklop 545e sestavlja šestvaljni trilitrski 
bencinski motor z 286 konji, na električni strani pa 
mu pomaga še elektromotor z dodanimi 80 kilovati in 
skupaj tako ustvarjata 394 KM sistemske moči. Ne glede 
na napolnjenost baterije, bo avtomobil vedno speljal 
na elektriko, nato pa se mu bo po potrebi povsem 
neopazno in tekoče priključil bencinski motor. Polna 
baterija omogoča nekje med 40 in 50 kilometri električne 
avtonomije, vožnja zgolj z električnim motorjem pa je 

mogoča do hitrosti 135 km/h in tako je 109 električnih 
konjičev za vsakodnevno mestno premikanje vrh 
glave. Ob polnem plinu seveda na plano nemudoma 
skoči skoraj 400 konjev in 600 Nm navora, ki se spravijo 
optimalno na vsa štiri kolesa in poskrbijo za 4,6-sekundni 
pospešek iz nič do sto, kar je praktično v rangu 
čistokrvnih športnih avtomobilov, mi pa govorimo o 
priključno-hibridni, poslovno-športni limuzini. Podvozje 
tako zagotavlja dober kompromis med udobjem in 
dinamiko, bi pa rekel, da je podvozje vseeno prilagojeno 
bolj dinamični vožnji, kar potrjujejo tudi nizkopresečna 
velika platišča, ki niso najbolj na strani udobja.
Dobre vožnje, kot jo zna pričarati BMW, še posebej če 

oznaka 545e 
je rezervirana 
za limuzinsko 
karoserijsko 

različico in je na 
voljo izključno 
s štirikolesnim 

pogonom.



motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

šestvaljni, vrstni, turbobencinski + električni
2.998 ccm
290 kW (394 KM)
600 Nm pri 1.600 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
4,6 s (0-100 km/h)
250 km/h

6,4 l/100 km
48 g/km 
4.963 / 1.868 / 1.483 mm
2.020 kg
46 l
410 l
109.165 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 1.138,06 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

je ta pospremljena s prestižnim interierjem z najboljšimi 
materiali, kot so vrhunski sedežni fotelji v usnju, in 
s tehnološko najnaprednejšo tehnologijo, se težko 
naveličaš in zato je bil ta avtomobil idealen za izlet v 
sončno Dalmacijo, natančneje v Zadar. 350 kilometrov 
je bila razdalja, ki jo je 545e prevozil z dobrimi šestimi 
litri porabe, kar je pomenilo, da se je na cilj pripeljal 
s še polovico bencina v sicer relativno (pre)majhni, 

46-litrski posodi za gorivo. S pogonskim sklopom se 
fantastično ujame tudi 8-stopenjska avtomatika, ki znova 
in znova dokaže, da je preprosto ena izmed najboljših 
v avtomobilskem svetu. Gladko, hitro prestavljanje, 
predvsem pa vedno ob pravem času, omogoča vozniku 
tisti brezskrbni, edinstven uživaški občutek v vožnji.

X2 oblikovno še vedno ostaja 
bavarski posebnež, še vedno je 
vizualno zanimiv, atraktiven in 
dovolj svežega videza, da bo 
med pločevino na cesti izstopal.

BMW-jevi petici so namenili prenovo –
malenkost so predrugačili dizajn 
odbijačev in grafiko zadnjih žarometov. 

Tekst in foto: Jan Grobelšek

WWW.SLOWATCH.SI
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TESTI BMW M3 COMPETITION

ŠPORTNA
LIMUZINA S
ČUSTVI
Že dolgo nisem vozil avtomobila, ki bi v meni prebudil toliko čustev in občudovanja. Je morda kriva zeleno-oranžna 
barvna kombinacija? 510 konjev pod havbo? Nabildana postava? Precizna vozna lega? Dirkaški školjkasti karbonski 
sedeži? Morda dodaten par vrat za vsakodnevno uporabnost…

M3, verjetno najprepoznavnejša kombinacja 
črke in številke na svetu. Že ob sami 
izgovorjavi tega imena se mi postavijo 
kocine pokonci. Prav tako se v meni 

prebudijo čustva že ob samem pogledu na to prečudovito 
športno limuzino s širokimi boki, s poudarjenimi blatniki, 
z agresivnim, jeznim pogledom z vitkimi žarometi in z 
velikansko, sedaj nič več kontroverzno masko. 
Tu so še karbonska streha, karbonska ogledala, karbonski 
difuzor in karbonski zaključki športnih odbijačev, 
vse skupaj obelodanjeno s strupeno zeleno barvo in 
poudarjenimi linijami. Atraktivni zunanji podobi sledi 
tudi notranja v oranžno-črni kombinaciji, v ospredju 
pa seveda prednjačita čistokrvna školjkasta sedeža iz 
ogljikovih vlaken.
Biser avtomobila je nedvomno trilitrski šestvaljnik, ki v 
različici Competition razvija 510 konjskih moči in 650 

Nm navora, katere preko izjemnega 8-stopenjskega 
menjalnika prenaša na asfalt preko zadnjih koles, ki pa se 
rade zavrtijo v prazno tudi pri hitrostih okoli 100 km/h, za 
kar avtomobil iz mirovanja potrebuje zgolj 3,9 sekunde. 
Je pa novi M3 vozniško nedvomno najbolj predvidljiv 
in nadzorljiv M3 do sedaj, kar pomeni, da ga hitro lahko 
vozi marsikdo, ne glede na to, ali ima izkušnje s takšnimi 
avtomobili ali ne. Še vedno je treba vedeti, kje so meje 
zdravega razuma, saj zakonov fizike ne more pretentati 
niti 10-stopenjska nastavitev varnostne elektronike, ki 
določa, koliko vrtenja v prazno dovoli zadnjim kolesom. 
Drsenje z M3 je sila zabavno in enostavno, po drugi strani 
pa voznik hitro prestopi mejo limita, zato previdnost in 
spoštiljvost do mehanike vseeno ni odveč.
Da lahko voznik nastavlja posamezno delovanje zavor, 
motorja, menjalnika in podvozja, že vemo, prav tako, da 
lahko poljubno nastavljene parametre preprosto shrani 
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menjalnik
pospešek

največja hitrost
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emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

šestvaljni, vrstni, turbobencinski
2.993 ccm
375 kW (510 KM)
650 Nm pri 2.750 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
3,9 s (0-100 km/h)
250 km/h

15,0 l/100 km
223 g/km 
4.794 / 1.903 / 1.433 mm
1.805 kg
59 l
480 l
126.652 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 1.351,64 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

v predprogramu, katerega nato s preprostim klikom na 
volanu aktivira v obliki gumbkov M1 ali M2.
In čeprav številke na papirju namigujejo na to, da je 
avtomobil primeren zgolj za na dirkalno pisto, to ni 
tako. Prav prijetno ga je voziti tudi počasneje in uživati 
v globokem, sicer prirejenem zvoku, poslušati vrtljaje 
motorja in se z njimi igrati. Seveda je vse to mogoče 

početi v mejah hitrostnih omejitev, za kar ima zasluge 
tudi podvozje, ki je v načinu Comfort ravno prav čvrsto 
oziroma relativno udobno, da vsakodnevna vožnja ne bi 
predstavljala vozniku prevelikega napora.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

M3 z letnico 2021 je prečudovita športna 
limuzina s širokimi boki, z jeznim pogledom in 
z velikansko, sedaj nič več kontroverzno masko. 
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TESTI Mazda CX-30 Skyactiv-X 186 GT Plus

CX-30 je Mazdin tretji SUV v 
ponudbi, ki se po velikosti 

umešča med manjšega CX-3 in 
večjega CX-5. Tako je dopolnil 

manjkajočo vrzel med 
modeloma in hitro postal 

Mazdin prodajni hit.kompromis
Drugi največji SUV v Mazdini 

ponudbi v dolžino meri 
manj kot 4,4 metra, s 
čimer gre še vedno za zelo 

kompaktnega križanca, kar se odraža 
v kabini, ki je bolj športno utesnjena, 
in nenazadnje tudi v sami legi na 
cesti, saj se avtomobil na cesti ne 

obnaša nič kaj SUV-jevsko, temveč 
je njegova lega bolj podobna tistim 
avtomobilom z nižjim težiščem. 
Podvozje je bolj čvrste narave, a 
ravno prav trdo, da je razmerje med 
udobjem in lego na cesti kar se da 
optimalno.
Za premik testne Mazde je skrbel 

kot so to obljubljali pri Mazdi. Moč 
se prenaša na prednji kolesi preko  
kratke in kompaktne prestavne 
ročice, ki se ponaša s hitrimi in z   
natančnimi prestavnimi razmerji.
Kljub temu da se 186 konjskih moči 
na papirju ne sliši malo, je kot že 
rečeno, motor bolj lene narave. Če 

najnovejši Mazdin motor Skyactive-X, 
katerega tehnologija združuje 
način delovanja bencinskega in 
dizelskega motorja. S to inovacijo je 
motor nedvomno eden izmed bolj 
uglajenih in tudi tihih na tržišču, je pa 
daleč od tega, da bi ga lahko opisal 
kot zmogljivega in hkrati varčnega, 

ga kot takega sprejmeš in svojo 
vožnjo prilagodiš njegovemu 
tempu, je vožnja lahko zelo udobna 
in prijetna, čeprav je potrebno kar 
nekaj mentalnega privajanja, da 
atmosferski bencinski motor voziš, 
kot da bi vozil dizelskega.
Ker gre za križanca, je karoserija 

seveda oddaljena malenkost bolj od 
tal kot sicer in ima tako imenovane 
terenske zaščitne plastike na 
obrobah koles, stranskih pragovih, 
na zadku in spredaj, a je vse skupaj 
bolj kot ne lepotna šminka.
Paket opreme GT Plus je drugi najvišji 
nivo opreme in doprinese še nekaj 
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menjalnik
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
8,3 s (0-100 km/h)
204 km/h

7,6 l/100 km
127 g/km
4.395 / 1.795 / 1.540 mm
1.368 kg
51 l
430 l
28.920 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 321,59 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

Paket opreme GT Plus je drugi najvišji nivo opreme in doprinese kar nekaj bonbončkov.

bonbončkov, za katere je prikrajšan 
že sicer dodobra založen osnovni 
paket GT. 
Plus doda ogrevane sedeže in volan, 
vzvratno kamero in parkirne senzorje, 
odpiranje vrat s sistemom Smart Key 
in dvopodročno klimatsko napravo. 

Na seznamu dodatne opreme 
najdemo še ozvočenje Bose z 12 
zvočniki, paket Style s prilagodljivimi 
LED žarometi, zatemnjena stekla, 
električni dvig prtljažnih vrat in še kaj. 
Z vsemi dodatki takole opremljena 
CX-30 pripleza skoraj do meje 30 

tisočakov, a bo tako dober paket s 
kakovostno izdelavo in premium 
ergonomijo v kabini težko najti.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

CX-30 je z dolžino manj kot 4,4 metra 
drugi največji SUV v Mazdini ponudbi.
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TESTI Hyundai Tucson PHEV 1.6 T-GDI Impression 

Pred nami je sedaj že tretja generacija modela, 
najbolj izpopolnjena do sedaj, tako na področju 
oblikovanja in pametnih tehnologij kot v sami 
paleti pogonskih sklopov, podprtih z elektriko. 

Novi Tucson je eden redkih, če ne edini model, ki ima 
v svoji ponudbi praktično vse možnosti pogonskih 
sklopov, razen povsem električnega. Na voljo je lahko 
kot blagi hibrid (bencinar ali dizel), klasični ali priključni 
hibrid, v ponudbi pa sta tudi klasični bencinski in dizelski 
motor.
Preizkusili smo priključni hibrid, ki je kot tak verjetno 
najboljša izbira med pogoni. Gre za kombinacijo 
1,6-litrskega bencinskega štirivaljnika in elektromotorja, 
ki skupaj dostavljata kar 265 konjev sistemske moči. 
Dvosklopčni samodejni menjalnik svojo vlogo opravlja 
z odliko, moč pošilja v večini prednjima kolesoma, ob 
odločnejšem pritisku na plin pa se navor prenese tudi 
na zadnji kolesni par. Zgolj na elektriko je mogoče 

prevoziti do približno 40 kilometrov, pa še ti so omejeni 
bolj na mestno vožnjo. Je pa vožnja sama oziroma lega 
avtomobila na cesti vrhunska za takšen tip avtomobila. Z 
eno besedo bi jo najlažje opisal kot udobno.
Oblikovni navdih je novi Tucson povzel po konceptnem 
modelu Vision T, ki ga je Hyundai pokazal leta 2019 
na avtomobilskemu sejmu v L.A.-ju in vse čestitke 
oblikovalcem, da je praktično futuristična oblika 
koncepta dejansko zaživela na serijskem Tucsonu.
Močno izklesane površine in dinamične, ostre linije, 
odlikujejo novega Tucsona, seveda na čelu s povsem 
na novo zasnovano temno kromirano masko s 
parametričnim vzorcem, ki v sebi skriva tudi parametrične 
žaromete, kar pomeni, da ko so luči izklopljene, so 
praktično zlite z masko v eno celoto, ob vklopu pa maska 
ob robovih zažari in tako ustvari edinstven svetlobni 
podpis. Prepoznaven svetlobni podpis nosi Tucson tudi 
na zadku, kjer sta na strani dva vertikalna žarometa v 

temna kromirana maska s parametričnim vzorcem je vizualni vrhunec novega tucsona.

ABSOLUTNI
PRVAK
RAZREDA

Hyundaijev model Tucson je že sam po sebi zgodba o uspehu, v dobrih 16 letih so po svetu prodali več kot 7 milijonov 
primerkov, s čimer je postal osrednji steber Hyundaijeve prodaje, prav tako pa eden izmed najbolj priljubljenih 
SUV-jev na globalni ravni. Novi Tucson ni zgolj evolucija prejšnjega modela, gre za popolnoma predrugačen, lahko 
bi rekli celo revolucionaren model v vseh pogledih, ki bo pisal LASTNO zgodbo o uspehu.



informativni izračun mesečnega obroka: 522,87 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

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

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbobencinski + električni
1.598 ccm
195 kW (265 KM) 
350 Nm pri 1.500 vrt./min.
6-stopenjski samodejni
9,1 s (0-100 km/h)
191 km/h

5,7 l/100 km
31 g/km
4.500 / 1.865 / 1.650 mm
1.893 kg
52 l
616 l
47.020 EUR

Tehnični podatki

obliki dveh krempljev med seboj povezana s svetlobno 
črto, ki dejansko sveti po celi dolžini in nima zgolj vloge 
odsevnika, kot recimo sestrska Kia Sportage.
Ostre linije so najbolj razvidne iz profila avtomobila, v 
skladu z njimi so tudi koloteki, ki so oglate oblike in ne 
ovalne, kot smo vajeni pri večini avtomobilov. Seveda so 
v duhu terenske šminke prevlečeni v plastično zaščito. 
Športni izgled novega Tucsona še poudarja kromirana 
okrasna linija, ki se prične na stranskih ogledalih, nato 
pa se v loku razteza vse do prtljažnih vrat, ki pod seboj 
skrivajo 620 litrov prtljažne prostornine, kar bo z lahkoto 
zadovoljilo tudi potrebe zahtevnejše družine.
Tudi v notranjosti so poskrbeli za manjšo revolucijo z 
dvema 10,25-palčnima ekranoma. Eden služi namesto 
merilnikov, drugi je v vlogi multimedije lepo integriran 
v osrednjo konzolo, ki se ponaša z gladko površino in 

gumbi, občutljivimi na dotik, sicer pa so armaturko 
izredno elegantno zapeljali in ustvarili ergonomijo, ki 
je na nivoju prestižnejših znamk. Tudi tehnologija, tako 
zabavna kot varnostna, sodi v sam vrh avtomobilizma. 
Voznik si na primer lahko kadar koli prikliče živo sliko 
okolice avtomobila med samo vožnjo, prav tako je 
revolucionaren sistem, ki ob vklopu smernika pokaže v 
merilnikih sliko z boka vozila v 50-stopinjskem kotu.
Tucson je brez dvoma eden izmed boljših cestnih 
terencev ta hip, odlikujejo ga drzno oblikovanje, vodilni 
varnostni sistemi, napredni in zmogljivi pogoni ter 
kar je najpomembnejše, dobro razmerje med ceno in 
dobljenim. Hyundai, kapo dol.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

POBRIJ, PRIREŽI, OBLIKUJ…
IN ZAMENJAJ BRITVICO ŠELE PO 5-IH LETIH.

Uredite svoje telo od glave do pet z Omniblade urejevalniki za obraz
in telo. Omniblade urejevalniki poskrbijo za izboljšano natančnost in 

popolno kontrolo oblikovanja vaših dlak. Narejeni tako, da omogočajo 
britje blizu kože. Novo brušeno rezilo omogoča britje do 0,15 mm* od 

kože za gladko pobrit videz, vsakič, ko si ga zaželite.

* Ne brije tako blizu obraza kot tradicionalno rezilo
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V STIlU

popolnosti

testi Ford Puma 1.0 EcoBoost ST-Line X Vignale

Fordovo Pumo smo že preizkusili v njeni bolj športno obarvani različici ST-Line X in o njej zapisali samE pohvale. 
Tokrat smo sedli za volan bolj prestižno naravnane Pume, ki daje prednost udobju.

KORAK K
Avto+šport  65  



Glavni aduti Fordove Pume so nedvomno 
atraktiven videz in odlične vozne lastnosti, za 
večjo mero udobja pa so ji končno namenili 
še dvosklopčni samodejni menjalnik, ki je že 

lep čas manjkal v ponudbi.
Tokrat smo Pumo preizkusili v različici ST-Line X Vignale, 
katera ohranja športne vozne lastnosti Pume in jim 
dodaja bolj elegantno podobo in vse skupaj deluje bolj 

prefinjeno in prestižno.
Športni videz, ki je bil v različici ST-Line X poudarjen s 
črnimi detajli, so v inačici ST-Line X Vignale zamenjali v 
večini kromirani detajli. Tako je črno satovje in črna obroba 
maske odstopila mesto kromiranim pikam in kromirani 
obrobi maske, prav tako kromirani vložki zamenjujejo 
črnino na odbijačih in stranskih pragovih. Vseeno pa je 
ostalo nekaj kontrastne črnine na strehi, stebričkih in 

ohišjih stranskih ogledal. Elegantnost modela zaokrožijo 
tudi koloteki in pragovi v barvi karoserije, medtem ko so 
pri večini konkurence ti v obliki črne zaščitne terenske 
šminke.
Pri ST-Line X je športnost poudarjena tudi z vidnim 
zaključkom izpušne cevi, medtem ko so jo pri ediciji 
Vignale skrili pod odbijač, nanj pa umetno zrisali dva 
kromirana zaključka za bolj prefinjen izgled. Bolj umirjen 
je še dizajn platišč, ki s svojimi 18 palci ne pripomorejo 
ravno k izdatnemu udobju, kakor tudi bolj čvrste 
vzmeti na račun ST-Line X-a ne. Res, da je ravno zaradi 
ojačanega vzmetenja Puma tako dobra in odločna na 
cesti, pravzaprav blesti in nima konkurence v svojem 
razredu na področju vožnje, vendar so glede na karakter 
opreme Vignale in po novem samodejnega menjalnika 
ojačane vzmeti povsem odveč in bi »serijsko« podvozje 
verjetno bilo bolj smiselno.
Za premik Pume v prestižni obleki je skrbel ne ravno 
najbolj prestižen motor, ki se je vseeno že večkrat dokazal 
kot odličen. Gre za trivaljni litrski turbobencinski motor, ki 
v svoji šibkejši verziji razvija 92 kW oziroma 125 konjskih 
moči in se ob pomoči blago-hibridne tehnologije kar 
dobre ujame z dvosklopčno, 7-stopenjsko avtomatiko. 
Blaga 48-voltna hibridizacija, zaradi katere je sama vožnja 
še bolj uglajena, prav tako vpliva na delovanje sistema 
start/stop. V praksi to pomeni, da se motor izklopi, še 

preden avtomobil popolnoma ustavimo, ob ponovnem 
speljevanju pa se povsem neslišno in uglajeno prižge 
nazaj. Seveda blago-hibridna tehnologija s tem 
pripomore tudi k manjši porabi goriva, saj motorju 
pomaga z navorom, ob popustitvi stopalke za plin pa 
voznik občuti blag pojemek. A v praksi smo porabo 
težko spustili pod mejo 7 litrov, kar ne priča ravno v prid 
varčnosti te motorizacije.
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Za premik Pume je skrbel odličen trivaljnik s pomočjo blago-hibridne tehnologije.



Oprema ST-Line X Vignale 
ohranja športne vozne 
lastnosti Pume in jim dodaja 
bolj elegantno podobo.

informativni izračun mesečnega obroka: 329,60 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

trivaljni, vrstni, turbobencinski
999 ccm
92 kW (125 KM) 
210 Nm pri 1.750 vrt./min.
7-stopenjski samodejni
9,8 s (0-100 km/h)
191 km/h

7,3 l/100 km
123 g/km
4.207 / 1.805 / 1.544 mm
1.280 kg
42 l
402 l
29.640 EUR

Tehnični podatki

Oprema ST-Line X Vignale doda svoj pečat seveda tudi 
v notranjosti, ki je tako kot zunanja podoba elegantno 
uglajena s kakovostnimi, z mehkejšimi, z bolj prestižnimi 
materiali. Tako so športne rdeče šive na volanu, prestavni 
ročici, ročni zavori, na sedežih in vratnih oblogah, 
zamenjali bolj elegantno umirjeni v sivi barvi. Najbolj 
izstopajo usnjeni sedeži, ki so prešiti z reliefnim vzorcem 
in podajo kabini pravi občutek prestiža, piko na i pa v 
kabini dodajo še vratne obloge in celotna armaturna 
plošča, oblečena v umetno usnje, s prav tako sivimi 
kontrastnimi šivi.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

WWW.SLOWATCH.SI
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Kdor hoče v modernem stilu in absolutnem udobju s 
skupino najboljših prijateljev prekrižariti Mediteran in 
mu na bančnem računu sedi nekaj odvečnih milijončkov, 

bo navdušen nad novim paradnim konjem znamke Custom 
Line, ki je genialni primerek italijanskega dizajna, 

pripravljen vzbujati neskončne emocije.

NAVTIKA

NAVTICNA MODA
po meri

Custom Line 140’
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Moda po meri je filozofija Custom Line, 
ki uresničuje prav vse želje lastnikov s 
pomočjo neštetih personalizacijskih 
možnosti. Za tiste, ki zahtevajo največ in so 

za to pripravljeni tudi pošteno plačati, so sedaj Italijani 
kreirali model 140’, ki v prodajnem portfelju na mestu 
največjega zamenjuje 120-ico. Če smo še nedolgo nazaj 
trdili, da je slednja prava paša za oči in vir užitka za tiste, ki 
so na krovu, lahko sedaj brez zavajanja z istimi besedami 
opišemo njeno naslednico, prečudovito flybridge jahto, 
ki se razteza na kar treh palubah in 42 metrih ter s tem 
ponuja vse, kar bi si premožni lastnik in njegovih dvajset 
gostov lahko zamislilo. Če bi se ti na primer naveličali 
frajarjenja v luki Hercules monaške kneževine in si zaželeli 

prečudovita flybridge 
jahta se razteza na 
kar treh palubah in 
42 metrih ter s tem 
ponuja vse, kar bi si 
lastnik in njegovih 

dvajset gostov 
lahko zaželelo.

pristne neapeljske pice, lahko v slastni tradicionalni 
pogruntavščini uživajo še v istem dnevu. Custom Line 
140’ se namreč navkljub svoji obilni velikosti ponaša 
s potovalno hitrostjo 18 vozlov, ob tem pa prepriča 
z radodarnim dosegom 700 navtičnih milj. Pogonski 
partner je MTU, ki ima sloves dobavitelja vse večjemu 
številu hitrih megajaht. Tokrat so izbrali dvojec motorjev 
s 2.638 konjskimi močmi, ki so ga vgradili na podlagi 
podrobne analize posameznega vira hrupa. Kot del 
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prizadevanj za čim večje udobje križarjenja, so namreč 
dovršili karakteristike akustike, pa tudi zasebnosti, saj 
so poseben poudarek dali na ločevanje življenjskega 
okolja gostov od bivalnih prostorov posadke.
Glamurozni model 140' je že tretja jahta znamke, ki 
jo je zasnoval studio Francesco Paszkowski Design, 
zato je oblikovalski jezik športne estetike že poznan, 
vendar tokrat dosega nove višine zaradi impresivnih 
mer, ki preprosto zahtevajo spoštovanje. Sodobna in 
drzna forma ladijskega trupa očara z minimalističnimi 
linijami, katere lepo dopolnjujejo obsežna okna, ki na 
glavnem krovu segajo vse od tal do stropa, kar poskrbi 
za nepozaben pogled s profila.
Oblikovalce je zopet navdihnila rezidenčna arhitektura, 
zato notranji ambient spominja na vrhunsko opremljeno 
penthouse stanovanje, pri katerem niso pozabili niti 
na najmanjše podrobnosti. Osnovo vseh treh palub 
gradijo naravni bež in sivi odtenki, katere razblinjajo 
lični poudarki modre in rdeče. Izbrane materiale in 
dizajnersko pohištvo dopolnjujejo slikarska in kiparska 
dela, na račun katerih Custom Line 140' postane meka 
umetnosti ter zavetišče za vse s prefinjenim okusom.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

NOVA JAHTA ZNAMKE 
CUSTOM LINE JE PRAVA 
PAŠA ZA OČI IN VIR UŽITKA 
ZA TISTE, KI SO NA KROVU.

Ambient spominja na vrhunsko 
opremljeno penthouse stanovanje.
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Dominantna
predstava
Verstappna 

Mehiško dirko je tretjič v svoji karieri dobil Max Verstappen. Dirkač Red Bull Honde je z dominantno predstavo za 
sabo pustil tako Lewisa Hamiltona, ki je končal na drugem mestu, kot svojega moštvenega kolega Sergia Pereza, ki 
je kot prvi Mehičan stal na domači dirki na stopničkah.

ŠPORT Formula 1 - VN Ciudad de Mexica

Dirka se je začela spektakularno. S prvega 
štartnega mesta je speljal Valtteri Bottas. 
Za njim sta dirko začela oba konkurenta za 
naslov, Lewis Hamilton ob boku svojega 

moštvenega kolega v prvi vrsti in Max Verstappen 
iz druge vrste. Štart je najbolje uspel Hamiltonu in 
Verstappnu, ki sta vsak s svoje strani oblegala Bottasa. 
Po kilometru juriša proti prvemu zavoju so bili praktično 
poravnani. Odločilo je pozno zaviranje, kjer je bil najbolj 
pogumen Verstappen in se tako iz tretjega mesta prebil 
na prvo. Hamilton je ostal na drugem mestu, medtem 

ko je Bottasa od zadaj zadel Ricciardo in nesrečni Finec 
se je zavrtel. Na tretje mesto se je tako prebil domačin 
Sergio Perez. Zaradi nesreče v ozadju in odpadlih delcev 
dirkalnikov, je na stezo zapeljal varnostni avto. Ta je na 
stezi ostal do petega kroga, ko se je z letečim štartom 
dirka nadaljevala. Verstappen ni dovolil presenečenja in 
je brez težav ohranil vodilni položaj. Še več, z lahkoto se 
je začel oddaljevati Hamiltonu ter Perezu in jasno je bilo, 
da bo tokrat Nizozemca zelo težko premagati. Hamilton 
je večkrat moštvu sporočil, da je dirkač Red Bulla tokrat 
enostavno prehiter. Začel se mu je približevati tudi Sergio 

Pierre Gasly
AlphaTauri

Charles Leclerc
Ferrari

Carlos Sainz
Ferrari

7.

8.

9.

Max Verstappen
Red Bull Racing

Lewis Hamilton
Mercedes

Sergio Perez
Red Bull Racing

Sebastian Vettel
Aston Martin

Kimi Räikkönen
Alfa Romeo

Fernando Alonso
Alpine

4. 

5.

6.

1. 

2.

3.

Rezultati VN Ciudad de Mexica:



Perez. Na četrtem mestu je svojo dirko vozil Pierre Gasly, 
za njim pa z nekaj sekundnim zaostankom še Ferrarija.
V želji, da bi se Hamilton vsaj malce bolj lahko približal 
Verstappnu, so ga na menjavo gum poklicali pred 
tekmecem. Tako je Britanec edini postanek v boksih 
opravil v 30. krogu, dirkač Red Bulla pa štiri kroge 
kasneje. Taktični poskus ni uspel, razlika med obema 
rivaloma je le še narasla. Vmes se je v vodstvu znašel 
Sergio Perez. Rojaki na tribunah so ponoreli, »Checo« je 
postal prvi Mehičan z vodstvom na domači dirki. Seveda 
je vodstvo med svojim postankom v 41. krogu izgubil, 
a z novim kompletom gum se je hitro začel približevati 
Hamiltonu na drugem mestu. Enajst krogov pred 
koncem ga je tudi ujel. Iz moštva so mu sporočili, da 
njegov dirkalnik deluje odlično in da naj gre po drugo 
mesto. Na tribunah je završalo, domačemu junaku pa 
podvig vseeno ni uspel. Kljub temu je spisal zgodovino. 
Postal je namreč prvi Mehičan na stopničkah na domači 
dirki. Rajanje se je začelo.
Zelo zadovoljni so lahko bili tudi pri AlphaTauriju, kajti 
na odličnem četrtem mestu je končal Pierre Gasly, pred 
Leclercom in Sainzem v Ferrariju. Na sedmo mesto 
je prišel Sebastian Vettel, osmi je bil njegov nekdanji 
kolega pri rdečih, Kimi Räikkönen. Do točk sta prišla še 
Alonso na devetem mestu in Norris na desetem.
Z devetnajsto zmago v karieri je Verstappen povečal 
vodstvo v skupnem seštevku na spoštljivih 19 točk.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

Sergio Perez je bil junak dirke, 
saj je postal prvi Mehičan na 
stopničkah na domači dirki.
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Naša ponudba gurmanskih burgerjev temelji na vrhunskem 
slovenskem pašnem govedu, ki ga pečemo na najboljšem “open 
flame” žaru na svetu, kar daje mesu posebno sočnost ter prefinjeno 
žar aromo. Vedno znova, ne glede na to, kdo vam ga pripravlja.  

7 Burger Kamnikwww.7burger.si

7 Burger. Slastni burgerji in odlična piva.

Kamnik: Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik
Zmajeva votlina: Nizka 15, 3332 Rečica ob Savinji

oglas 1s.indd   21 2. 12. 2021   13:37:54
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sijajna 
ZMAGA
HAMILTONA 

Veliko nagrado Sao Paula je s fantastično predstavo dobil sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton. Brez moči 
je bil tokrat tudi vodilni v prvenstvu Max Verstappen, ki je dirko končal na drugem mestu. Tretje mesto je osvojil 
Valtteri Bottas.

ŠPORT FORMULA 1 - VN Sao Paula

Sergio Perez
Red Bull Racing

Charles Leclerc
Ferrari

Carlos Sainz
Ferrari

7.

8.

9.

Lewis Hamilton
Mercedes

Max Verstappen
Red Bull Racing

Valtteri Bottas
Mercedes

Pierre Gasly
AlphaTauri

Esteban Ocon
Alpine

Fernando Alonso
Alpine

4. 

5.

6.

1. 

2.

3.

Rezultati VN Sao Paula:
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ŠPORT FORMULA 1 - VN Katarja

Povratek 
veterana
Alonsa
Prva Velika nagrada Katarja je zasluženo pripadla Lewisu 
Hamiltonu. Družbo na stopničkah sta mu delala Max Verstappen na 
drugem in veteran Fernando Alonso na tretjem mestu.

Sergio Perez
Red Bull Racing

Esteban Ocon
Alpine

Lance Stroll
Aston Martin

7.

8.

9.

Lewis Hamilton
Mercedes

Max Verstappen
Red Bull Racing

Fernando Alonso
Alpine

Carlos Sainz
Ferrari

Charles Leclerc
Ferrari

Lando Norris
McLaren

4. 

5.

6.

1. 

2.

3.

Rezultati VN Katarja:
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ŠPORT formula 1 - vn savdske arabije

Komedija
zmešnjav

Prva dirka Formule 1 v Savdski Arabiji je prinesla izredno napeto in dramatično dogajanje, ki se ga ne bi sramoval 
niti kultni Alfred Hitchcock. Na koncu prvo mesto za Lewisa Hamiltona, drugo za Maxa Verstappna in tretje za 
Valtterija Bottasa. Na zadnjo dirko v Abu Dabi sta tako Hamilton kot Verstappen potovala z enakim številom točk.

Esteban Ocon
Alpine

Daniel Ricciardo
McLaren

Pierre Gasly
AlphaTauri

7.

8.

9.

Lewis Hamilton
Mercedes

Max Verstappen
Red Bull Racing

Valtteri Bottas
Mercedes

Charles Leclerc
Ferrari

Carlos Sainz
Ferrari

Antonio Giovinazzi
Alfa Romeo

4. 

5.

6.

1. 

2.

3.

Rezultati VN Savdske Arabije:
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svetovni   prvak
MAX je
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Nizozemec Max Verstappen z Red Bull Hondo je novi svetovni prvak Formule 1. Na zadnji, odločilni dirke sezone, je po 
še enkrat več spornem ravnanju vodstva dirke, prav v zadnjem krogu uspel priti mimo Lewisa Hamiltona in pripeljal 
v deželo tulipanov prvi naslov prvaka. Spremljali smo izjemno zanimivo sezono, atraktivno, nepredvidljivo, 
kontroverzno, zloglasno, torej vse, kar ta šport lahko ponudi. Želimo si lahko le, da bo tudi sezona 2022 tako 
zanimiva. Začela se bo 20. marca v Bahrajnu.

ŠPORT formula 1 - vn abu dabija
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Začetek dirke se je odvil po želji Hamiltona. 
Dirkač Mercedesa, ki je v Yas Marino prišel z 
enakim izkupičkom točk kot Verstappen, je z 
odličnim štartom takoj prehitel voznika Red 

Bulla, ki je štartal s »pole positiona«. Prvič je postalo vroče 
že nekaj trenutkov kasneje, ko je iz zavetrja Verstappen 
hotel mimo Hamiltona. Seveda ponovno v svojem 
slogu pretirane agresivnosti in v izogib trčenju se je 
Hamilton spet moral umakniti na izletno cono. Vodstvo 
dirke tokrat ni ukrepalo, Verstappen je ostal nekaznovan, 
Hamilton pa v vodstvu. Prednost je vseskozi rahlo 
povečeval, Nizozemec pa je že po desetih krogih tarnal, 
da njegove gume popuščajo. Nameščeno je imel namreč 
najmehkejšo opcijo, Mercedesov dirkač pa srednjo, a si je 
vseeno privozil 5-sekundno prednost.
V 14. krogu se je tako Verstappen prvič ustavil v boksih. Pri 
Mercedesu niso želeli ničesar tvegati in so Hamiltona na 
menjavo gum poklicali že v naslednjem krogu. Morda je 
bila to napaka strategov Mercedesa, saj je vodilni na dirki 
vseskozi postavljal najhitrejše čase, nazaj v dirko pa se je 
vrnil za drugim dirkačem Red Bulla, Sergiom Perezom. 
Tudi z novimi gumami je letel po progi, v nekaj krogih 
ujel Mehičana, nato pa kar dva kroga ni mogel priti mimo 
»Checa«. Ta je po navodilih ekipe izjemno borbeno branil 
svoje mesto, na meji trčenja. Hamilton je ob tem izgubil 
kar sedem sekund in ko mu je končno uspelo priti nazaj 
v vodstvo, je bil tik za njim že Verstappen. Vseeno se 
Nizozemcu nikoli ni uspelo tako približati, da bi napadel 
Britanca.

V 36. krogu se je zaradi ustavljenega dirkalnika Giovinazzija 
vodstvo dirke odločilo za virtualni varnostni avto. Pri Red 
Bullu so takoj reagirali in Verstappna ponovno poklicali v 
bokse. Hamilton je ostal na progi in jasno je bilo, da nas 
čaka dramatičen zaključek. 17 sekund razlike med obema 
dirkačema, Max na svežih gumah, Lewis na 20 krogov 
starih. A sledilo je izjemno dirkanje sedemkratnega 
prvaka, ki je na starejših pnevmatikah ohranjal varno 
razdaljo. Pet krogov pred koncem je prednost Hamiltona 
še vedno znašala več kot deset sekund, a boginja sreče 
tokrat ni bila na njegovi strani. 
Tekel je 53. krog, ko je svojega Williamsa v ogrado poslal 
Nicolas Latifi. Na stezo je zapeljal varnostni avtomobil, 
Red Bull pa je še enkrat hazardiral. Drugega jim niti ni 
preostalo, saj do tega trenutka niso bili konkurenčni 
Mercedesu. Verstappen je bil še tretjič v boksih, takrat 
so mu nataknili najhitrejšo različico gum. Pri srebrnih 
puščicah seveda v tistem trenutku niso mogli pokriti 
Nizozemčevega postanka, lahko so le upali, da bo 
varnostni avto ostal na progi do konca. S tem bi do 
naslova prvaka prišel Hamilton.
A svojo (ne)sposobnost je, žal, spet pokazala FIA 
oziroma direktor dirk Michael Masi. Med Hamiltonom in 
Verstappnom se je namreč nahajalo pet za krog zaostalih 
dirkačev, še nekaj za krog zaostalih dirkačev pa je bilo za 
dirkačem Red Bulla. Vodstvo dirke se je najprej odločilo, 
da se za krog zaostali dirkači ne bodo vrnili v krog 
vodilnega, odločitev pa po nekaj trenutkih spremenili. 
Vse bi bilo v okviru pravil, če bi se vsi za krog zaostali 
dirkači vrnili v isti krog, a vodstvo dirke je to dovolilo le 
tistim petim, ki so bili med obema tekmecema za naslov. 
Seveda je to popolnoma v nasprotju s pravili in verjetno 
ne bomo nikoli izvedeli, kaj je botrovalo taki nespametni 
odločitvi, ki pod vprašaj postavlja regularnost naslova 
prvaka. Verstappen je namreč v edinem preostalem krogu 
po umiku varnostnega avtomobila prehitel do tedaj 
suverenega Hamiltona, ki se s starejšimi pnevmatikami 
ni mogel enakovredno kosati z Nizozemcem in je moral 
le kakšen kilometer pred ciljem naslov prvaka prepustiti 
24-letnemu dirkaču Red Bulla. Res neverjeten razplet 
zadnje dirke in prvenstva. Tretje mesto je osvojil Carlos 
Sainz s Ferrarijem.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC
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ŠPORT wrc - rally Monza
Zadnja postaja letošnje sezone svetovnega prvenstva je bilo že drugič 

zapored kultno italijansko dirkališče Monza in valovite cestice
 hribovja nad Bergamom. V izjemni jesenski kulisi si je zmago in s 

tem že osmi naslov svetovnega prvaka privozil 38-letni 
francoski as Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC).

PRVAK
Sebastien 
Ogier osmič 
svetovni 
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Finale letošnje sezone v WRC-ju je potekalo 
v znamenju dvoboja za naslov med obema 
dirkačema Toyote. Ali Sebastien Ogier že osmič 
ali Elfyn Evans drugič? Oba sta v letošnji sezoni 

pokazala največ, razred zase pa sta bila tudi v Monzi. Od 
prve do zadnje hitrostne preizkušnje sta se izmenjavala 
v vodstvu, razlike pa so bile vedno zelo majhne. Petkov 
del je dobil Evans s prednostjo 1,4 sekunde, po sobotnih 
hitrostnih preizkušnjah je vodil Ogier s prednostjo pol 
sekunde. V nedeljo je celotno dogajanje potekalo na 
dirkališču v Kraljevem parku. Evansu bi naslov lahko 
prinesla le napaka Ogierja ali tehnične težave Yarisa WRC. 
A izjemni dirkač iz Gapa, kjer poteka tudi legendarni 
Rally Monte Carlo, je še enkrat več pokazal, zakaj sodi 
med največje v tem atraktivnem športu. Na koncu je 
zmagal s prednostjo 7,3 sekunde in pospravil v žep 
54. zmago. Krona letošnje sezone je že osmi naslov 
svetovnega prvaka, s čimer zaostaja le še en naslov za 
največjim, rojakom Sebastienom Loebom. Ta bo verjetno 
ostal rekorder, saj Ogier naslednje leto naj ne bi branil 
naslova. Po njegovih besedah bo odpeljal nekaj izbranih 
rallyjev, celotne sezone pa ne. Zagotovo ga mika, česa 
bodo sposobni novi dirkalniki razreda Rally1, kot se 
bodo imenovale rally specialke od sezone 2022 naprej. 
Zagotovo pa športno pot zaključuje njegov sovoznik, 
Julien Ingrassia, nepogrešljiva polovica tega izjemnega 
dueta.
Ob vseh teh dogodkih so preostali dirkači ostali malce v 
senci. Resno se v boj z Ogierjem in Evansom niso mogli 

spustiti. Najprej jima je bil najbližje Thierry Neuville 
(Hyundai i20 Coupe WRC), po njegovem vrtenju v 
sobotnem dopoldnevu, pa je na tretje mesto prišel 
njegov moštveni kolega, Dani Sordo. Do konca rallyja 
je ohranil dober ritem in na koncu zaostal za obema 
Toyotama za 21 sekund.
Poleg vozniškega naslova je Toyota osvojila tudi 
konstruktorski naslov, prvega pod vodstvom bivšega 
dirkača Jari-Mattija Latvale. Z rallyjem v Monzi se ni 
končala samo sezona 2021, pač pa tudi obdobje aktualnih 
dirkalnih strojev, ki so trgali ceste v letih od 2017 do 2021. 
Po besedah nekdanjega dirkača Hyundaija, Haydena 
Paddona, se končuje ena od zlatih dob rallyja. Prav vsi 
tovarniški dirkači so z obžalovanjem zaključili rally v 
Monzi in še poslednjič uživali na hitrostnih preizkušnjah s 
temi dirkalniki. Nova specifikacija dirkalnikov zaenkrat še 
ne navdušuje, a do januarskega Monte Carla se to lahko 
še spremeni. Nekaj pa je jasno že sedaj; naslednje sezone 
znajo biti izjemno zanimive, saj trenutno med dirkači ni 
nikogar, ki bi tako izstopal, kot sta v zadnjih dvajsetih 
letih izstopala oba Francoza, oba Sebastiena. Pobrala sta 
17 od zadnjih 18 naslovov, začenši z letom 2004. Loeb 
kar devet zapored med leti 2004 in 2012, Ogier pa osem 
med 2013 in 2021. Spodletelo mu je le s Citroënom v 
letu 2019.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC
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Poleg vozniškega naslova je Toyota 
osvojila tudi konstruktorski naslov, 
prvega pod vodstvom bivšega 
dirkača Jari-Mattija Latvale.
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SLOVO OD 
LEGENDE

po 26. sezonah in devetih naslovih svetovnega prvaka se poslavlja motociklistična legenda Valentino Rossi ali 
drugače »The doctor«. Pred zadnjo dirko v Valencii je bil Rossi deležen številnih presenečenj in čustvenih srečanj, 
med katerimi so bili tudi vsi motorji, ki so ga popeljali do statusa dirkaške legende. Dirkači iz njegove akademije 
pa so se poklonili z lepo gesto, in sicer so nosili čelade, s katerimi je Rossi osvajal naslove. Še celo datum dirke, 
14. november 2021, se lepo sklada s slovesom, saj seštevek datuma prinese število 46 (14 + 11 + 21 = 46), številko, 
ki jo je Rossi prevzel od očeta Graziana in jo uporabljal celotno kariero, sedaj pa se je skupaj z njo tudi upokojil. 
42-letni Valentino Rossi bo v spominu ljubiteljev motociklizma zagotovo ostal po mnogih mejnikih, ki jih je postavil, 
pogrešali bomo tudi njegovo dobro in pozitivno energijo, ki jo je vseskozi izžareval in zanesel v dirkaški paddock.

ŠPORT motogp - Valentino Rossi
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Poleg devetih naslovov je dirkač iz Tavullie edini, ki 
se lahko pohvali, da je osvojil naslov svetovnega 
prvaka v kar štirih jakostnih razredih. Poleg 
rojaka Giacoma Agostinija je tudi edini dirkač, 

ki je osvojil prvenstvo tako na 2- kot tudi na 4-taktnem 
motorju. 89 zmag v elitnem razredu Rossija postavlja 
v sam dirkaških vrh in je dirkač, ki je največkrat stal na 
stopničkah. V svoji karieri si je Rossi stopničke delil s 55 
različnimi dirkači. V okviru velikih nagrad je Rossi nastopil 

na 38 različnih dirkališčih, od tega je na 29 vsaj enkrat v 
karieri tudi slavil zmago. Sedaj se po 26 letih, 432 dirkah, 
115 zmagah in 235 stopničkah Valentino Rossi za vedno 
poslavlja od dirkaške karavane, in to z desetim mestom 
na zadnji dirki za VN Valencie. K zadnjemu dejanju je 
velikega asa pospremilo okoli 75 tisoč navijačev, od 
katerih se je Rossi poslovil z zelo solidno dirko.

Tekst: Jana Mihor, Foto: ISC


