V novembru sem kontaktiral Elektro Ljubljana in Elektro Maribor,
da bi skupaj sestavili članek o problemu elektromobilnosti v zvezi
s polnjenjem baterij za električne avtomobile. Obe podjetji nista pokazali interesa. Se pa resno sprašujem, kako bo naša država
kos zavezam za elektromobilnost do leta 2030. Do takrat je samo
8 let in čas beži hitreje kot nekoč. Predsednik vlade in ministri v
svojih nastopih niso niti enkrat javno omenili pomembnosti elektromobilnosti in kako bomo to uresničili. In o resnem državnem
programu ni ne duha ne sluha. Pred kratkim sem se ustavil na
Petrolovi črpalki na Kozini in samo sreča mi je bila naklonjena, da
je bila električna polnilnica prazna in da sem lahko polnil. A kaj,
če bi bil tam priključen drug avtomobil? Nič drugega kot čakanje
kakšno uro ali dve. Takšno čakanje v sodobnem, hitrem svetu je
nezamisljivo ... Kaj se bo zgodilo čez nekaj let, ko se bo v turistični
sezoni iz Nemčije usulo tisoče turistov z električnimi vozili? Kje se
bodo polnili ti avtomobili? Treba bo zagotoviti ogromno število
polnilnih mest. Vendar polnilna mesta ne moreš kar priključiti na
omrežje. Za to potrebuješ novo električno napeljavo z močnimi
žicami, ki zmorejo moč 50 do 350 kW, kolikor potrebuje hitra polnilnica. Tudi po hišah in stanovanjskih blokih varovalke s 3-krat
25 A ne morejo zdržati, če se na povprečno omrežje priključi še
avtomobil s 15 A. Treba bo polniti avtomobile izključno ponoči,
ko omrežje ni obremenjeno. Seveda bo treba v stanovanjske
bloke pripeljati nove močnejše kable za moči, ki jih potrebuje
nova realnost. Domače počasne polnilnice delujejo z močjo 22
kW in zato omrežja posebno ne obremenjujejo. Če pa se vključijo
vse avtomobilske polnilnice poleg normalne uporabe, bo skok
moči v kratkem času povzročil izpad omrežja in tega si ne moremo privoščiti. Sedaj je večina električne energije umazane in nič
nam ne pomaga električni avtomobil, če je elektrika pridobljena
iz fosilnih goriv. Šaleški lobi se krčevito bori za svoj TEŠ, ki je do
danes Slovence z investicijo in vsakoletnimi ogromnimi izgubami
oškodoval za več milijard evrov. Slovenci pa ne premoremo moči,
da bi zahtevali, da se zgubaš in onesnaževalec okolja TEŠ takoj zapre. Slovenci moramo takoj zahtevati, da se prepove pridobivanje energije iz fosilnih goriv, pa naj bo to les ali plin, in da tako ne
dovolimo lažni eliti, da zavira zaprtje umazanih tehnologij. Tudi
projekt ministra za okolje o novem jedrskem bloku je usmerjen
proti naravi. Jedrska energija ni zelena energija, je nevarna in nihče na svetu nima pravice razbijati najmanjšega delca snovi. To
je proti zakonom narave! In kako do energije? Edina kolikor toliko
nesporna energija je pridobljena od vode, sonca in vetra. Kljub
temu da so tudi te energije sporne za ohranitev narave, nam drugega ta trenutek ne preostane. Seveda obstajajo Teslini patenti za
svobodno, čisto in brezplačno energijo, a kaj, ko ti patenti ležijo
zaprašeni v predalih in jih nihče ne želi odpreti, jih uporabiti in
rešiti človeštvo!
Matjaž Tomlje
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Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost
(ur.l. RS št. 89/98) sodi mesečnik med proizvode,
za katere se obračunava DDV po stopnji 5 %.
Za vse prispevke veljajo avtorske pravice in so
zaščiteni. Nenaročenih rokopisov ne vračamo.
Vse pravice so pridržane. Ponatis celote ali
posameznih delov je dovoljen samo s pisnim
privoljenjem uredništva, enako kot vsako drugo
mehansko ali elektronsko razmnoževanje.
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DOMAČE NOVOSTI
Kia Sportage
Na slovenske ceste je zapeljala že peta generacija
priljubljenega Kiinega SUV-ja, modela Sportage, ki je
tokrat izdelan izključno za evropski trg, od globalne
pa se razlikuje po dolžini medosne razdalje – evropska
različica ima krajšo.
Ni pa z novo generacijo prav nič evropsko oblikovanje
novega modela. Njegov izgled tako močno spominja
na avtomobile, ki so oblikovani izključno za azijski trg,
zato se ga bo treba na slovenskih cestah navaditi,
predvsem njegovega prednjega dela, kjer izstopa
maska vzdolž cele širine prednjega dela, predvsem
so nenavadno oblikovani tudi žarometi, ki spominjajo
na nekakšen bumerang. Povsem predrugačen je tudi
zadek, ki deluje bolj všečno s prečiščenim dizajnom,
kjer so vitke luči povezane s tanko črno lamelo, pod
njo pa najdemo nov Kiin logotip.
Temeljito so prevetrili tudi delovno okolje novega
Sportagea, kjer glavno vlogo igrata dva vodoravna
ekrana v velikosti 12,3 palca, povezana v ukrivljeno
enoto. Nekaj podobnega, kar je predstavil Mercedes
v vozilih pretekle generacije. Nov je volanski obroč,
kakor tudi stikala oziroma površina na dotik za
upravljanje klimatske naprave. Pri izbiri samodejnega
menjalnika – ta je sedaj v obliki vrtljivega gumba, je
lično oblikovana tudi medsedežna konzola z novimi
stikali in gumbom za zagon motorja.
Novi Sportage si deli platformo s sestrskim
Hyundaijevim modelom Tucson, ki je prilagojen
hibridnemu pogonu in tako je Sportage prvič
v zgodovini dobil klasični in priključno-hibridni
pogon. Pri uvozniku pravijo, da je še vedno največje
povpraševanje po klasično gnanih – predvsem
bencinskih različicah, ki bodo na voljo tako z dvo- kot
tudi s štirikolesnim pogonom. Na voljo je tudi sedem
povsem novih varnostno-asistenčnih sistemov, od
pametnega tempomata, daljinskega pametnega
parkiranja do asistenta pri avtocestni vožnji.
Vstopni model bo na voljo od 22 tisočakov naprej, ob
pogoju, da bo kupec izbral Kiino financiranje.
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DOMAČE NOVOSTI
Škoda Fabia

Suzuki S Cross

Nova, četrta generacija Fabie, ki predstavlja vstopno točko v Škodin svet, nadaljuje s prepoznavnimi značilnostmi
znamke, kot so prepričljivo razmerje med ceno in kakovostjo in rešitve »simply clever«, in jim dodaja aerodinamično
oblikovanje. Med tekmeci nova Fabia, ki prvič presega mejo štirih metrov, prepriča tudi na področju prostornosti;
prtljažnik, ki je bil pri predhodnici že tako največji v segmentu, se je povečal za 50 litrov.
Avtomobil temelji na modularni platformi MQB-A0 koncerna Volkswagen in oblikovno gledano sledi aktualnemu
oblikovalskemu jeziku znamke Škoda s proporcionalnimi razmerji ter z ostro oblikovanimi žarometi in zadnjimi lučmi
z LED tehnologijo.
V notranjosti glavno vlogo prevzemata armatura s prostostoječim osrednjim zaslonom velikosti do 9,2 palca in opcijski
aktivni informacijski zaslon. Fabia je prvič lahko po želji opremljena z ogrevanim vetrobranskim steklom in ogrevanim
usnjenim dvokrakim volanom. Za večje udobje so dodali tudi nove varnostne in asistenčne sisteme.
Pet bencinskih motorjev aktualne generacije EVO koncerna Volkswagen pokriva razpon moči od 65 KM do 150 KM.

Volkswagen Taigo
Novi Taigo je Volkswagnov prvi model, ki se uvršča v segment tako imenovanih kupejevskih SUV-jev. Odlikuje ga torej
karoserija križanca s povišanim sedalnim položajem in kupejevsko spuščajočim se zadkom, pri čemer ne omejuje
prostora za glavo v zadnjem delu potniške kabine. Taigo se po velikosti uvršča v razred najmanjših, saj je baziran na
modelu T-Cross, kateri temelji na modelu Polo. Sedaj so ponudbi dodali še Taiga – kupejevskega brata T-Crossa, od
katerega je sicer daljši za 15 centimetrov, od Pola pa celo za 26 centimetrov.
Temu primerna je tudi njegova prostornost, kar se pozna predvsem pri prtljažnem prostoru, kjer je na voljo za tovrstni
model kar konkretnih 440 litrov prostornine. V notranjosti je že znano delovno okolje iz bratskega T-Crossa, z izjemo
posodobljenih stikal za klimo. Digitalni merilniki so na voljo v dveh velikostih, serijski merijo 8 palcev, opcijski pa 10,25
palca, medtem ko je osrednji zaslon na dotik na voljo v treh velikostih, odvisno od paketa opreme.
Pogonsko paleto sestavljata bencinska motorja: litrski trivaljnik v različici s 70 oziroma z 81 kW in 1,5-litrski štirivaljnik
s 110 kW, ki je na voljo zgolj z opremo R-Line in s samodejnim menjalnikom DSG. Cene se začnejo pri 19.461 evrih.
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Suzuki je predstavil že tretjo generacijo modela SX4
S-Cross, ki bo v imenu opustil predoznačbo SX4 in bo sedaj
poimenovan zgolj kot S-Cross. Pri znamki pravijo, da gre za
popolnoma novo generacijo, a prihod novega S-Crossa bi
lahko označili kot temeljito nadgradnjo prejšnjega modela,
glede na to, da je grajen na popolnoma enaki platformi kot
predhodni model in si z njim tudi v večini še vedno deli
tehnično zasnovo.
Vizualno je novi S-Cross veliko bolj SUV-jevsko oblikovan,
ponaša se z novo, večjo masko, ki je dobila povsem
drugačno obliko in vozilo od spredaj dodatno optično
razširi. Opustili so vertikalne kromirane vložke in kromirano
obrobo maske prejšnjega modela in masko naredili
bolj skladno s satastim vzorcem in z enojno vodoravno
lamelo, ki lepo združuje bolj vitke prednje LED žaromete.
Preoblikovan je tudi zadnji del vozila, kjer najbolj izstopa
nova grafika žarometov, ki so med seboj povezani s pasom,
odetim v črno barvo.
Osvežena je tudi notranjost novega S-Crossa, kjer najbolj
izstopa nov osrednji zaslon, ki zdaj meri 9 palcev, ponaša
se z novim vmesnikom in nudi brezžično povezavo z
aplikacijo Apple CarPlay, medtem ko je funkcija Android
Auto povezljiva preko kabla. V kabini so uporabljeni novi
materiali, izstopa predvsem občutno mehkejša armaturka.
V začetku prodaje je na voljo le ena pogonska opcija, in
sicer 1,4-litrski turbo bencinar Boosterjet z 90 kilovati
in blago hibridno tehnologijo, ki je na voljo z ročnim
6-stopenjskim menjalnikom ali s 6-stopenjsko avtomatiko.
Za štirikolesno različico Allgrip se po navadi odloči več kot
90 % vseh kupcev, v prihodnje pa bo na voljo tudi klasični
hibrid z 1,5-litrskim bencinskim motorjem.
Cene za osnovno različico, pri čemer je treba poudariti, da
je ta že dobro založena z varnostnimi asistenti, se začnejo
pri 20.455 evrih, za štirikolesno gnanega S-Crossa pa bo
treba odšteti vsaj 25.355 evrov.
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DOMAČE NOVOSTI

Cupra Born je prvi popolnoma električni model
španske športne znamke Cupra, ki uteleša popolno
usklajenost med elektrifikacijo in zmogljivostjo.
Cuprin 100-odstotni električar je nastal na platformi
Volkswagnovega modela ID.3, kar je nekako razvidno
iz same oblikovne zasnove. A Cupra ima vseeno
povsem samosvoj španski, športni temperament,
ki temelji na številnih detajlih, kateri poskrbijo za
unikatnost in nedvomno izstopajočo podobo na
cesti. Tako na karoseriji, kot v notranjosti prevladujejo
tako imenovani 3D elementi, kakor tudi značilni
detajli v barvi brona, ki so postali močno prepoznaven
zaščitni znak znamke Cupra.
Trenutno je na voljo zgolj srednja različica z baterijo
kapacitete 58 kWh, ki naj bi omogočala za 420
kilometrov dosega, električni motor pa zadnjima
kolesoma dostavlja 150 kW moči. Kasneje se bo
ponudbi pridružila še različica z večjo, 77 kWh
baterijo, katere doseg naj bi znašal preko 500
kilometrov. Na voljo bo tudi baterija s kapaciteto 45
kWh s 300-kilometrskim dosegom in z električnim
motorjem s 110 kW. Bateriji s kapaciteto 58 in 77 kWh
bo na hitri polnilnici z enosmernim tokom mogoče
polniti s hitrostjo do največ 120 kW, pri bateriji s
45 kWh pa bo moč polnjenja omejena na 50 kW.
Različice z 58 in 77 kWh bodo imele opcijsko na voljo
tudi funkcijo eBoost, katera bo za 30 sekund moč
povečala za dodatnih 20 kW.
Z upoštevajočo subvencijo se cene za trenutno edini
aktualni model začnejo pri približno 32 tisočakih.
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MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU

Cupra Born

NOVOSTI

Porsche Cayenne Platinum Edition
Za nepozaben vtis so v Stuttgartu svojega športnega terenca Cayenne opremili z novo serijo Platinum Edition, ki jo
odlikuje bogatejša serijska oprema kot tudi posebni poudarki v platinasti barvi: lakirani vstavki v lamelah odprtin za
dovod zraka na sprednjem delu, napis Porsche, integriran v svetlobni pas na zadku, oznaka modela zadaj in 21-palčna
platišča z dizajnom RS Spyder, ki so rezervirana za dotično serijo. Športno-elegantno zasnovo dopolnjujejo v črno
odeto izpušne cevi in letvice ob stranskih steklih ter znotraj v odtenek krede obarvani varnostni pasovi in vstopne
letvice iz aluminija. V posebni izvedbi so na voljo skoraj vsi člani družine: Cayenne, Cayenne E-Hybrid in Cayenne S v
klasični in kupejevski različici. Naročila že potekajo, pri nas planirajo začetek dobave maja letos. Cene se začnejo pri
98.399 evrih za Cayenna s 340 KM, medtem ko bo za inačico S s 440 konjskimi močmi potrebno plačati 166 tisočakov.

Range Rover SV
Pri razvoju nove generacije Range Roverja so pri znamki nadaljevali po začrtani smeri. Dizajn SUV-ja je tako 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 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 pripomorejo k izčiščenosti oblikovanja. To pa
je doseglo nov nivo v različici SV, kjer inovativni in prefinjeni materiali kreirajo sodobno razkošje. V oddelku za razvoj
posebnih vozil so poskrbeli, da bo novi Range Rover SV nudil še več možnosti za osebne prilagoditve kot kdaj koli prej;
ocenjujejo, da ga je mogoče prilagoditi na več kot 1,6 milijona različnih načinov.
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Kia Niro
Novi Niro, ki je naredil korak naprej k trajnostni prihodnosti, zaradi povečanega telesca dosega vodilni položaj
v razredu na področju prostornosti v prtljažniku in kabini. Ta je prejela eko materiale, ki skupaj z minimalistično
zasnovo ustvarjajo prijeten ambient za voznika in potnike. Preoblikovani so sedeži, volan, prestavna ročica in
armatura z diagonalnimi linijami, v katero je integriran osrednji zaslon v velikosti 10,25 palcev, katerega spremljajo
prav tako digitalni merilniki. Drugi generaciji modela so pri Kii namenili celoten seznam svojih varnostnih sistemov
kot tudi nabor povezljivostnih funkcij za mobilnostno izkušnjo brez stresa. V središču Nirove zelene identitete je trio
elektrificiranih motorjev, ki ga sestavlja hibridni, priključno-hibridni in baterijsko-električni pogonski sklop. Naprej gre
v prodajo hibrid, katerega poganja 1,6-litrski motor GDI, ki v povezavi z elektromotorjem razvija 139 KM.

Toyota Hilux GR SPORT
Toyotin žilavi pickup Hilux je ena od legend rallyja Dakar, ki so ga mnogi oklicali za najbolj zahtevnega na svetu.
Uspeh moštva Toyota Gazoo Racing na tem ekstremnem tekmovanju je navdahnil kreacijo posebne izvedenke GR
Sport, ki bo med Hiluxi stala na prvi stopnički. Idealno vozilo za podvige na zahtevnem terenu je prejelo nadgradnje
vzmetenja, ki omogočajo povečano odzivnost in oprijem, skupaj z novimi značilnostmi stila, ki podkrepljujejo
robusten značaj Hiluxa GR Sport. Za pogon zanesljivega pickupa, ki bo na voljo zgolj v štirivratni izvedenki, bo skrbel
2,8-litrski turbodizelski motor, ki smo ga spoznali ob osvežitvi modela leta 2020. 201 konjskih moči se prenaša na
vsa štiri kolesa preko 6-stopenjske avtomatike. Različica GR Sport ohranja impresivne sposobnosti Hiluxa, ki so med
najboljšimi v segmentu: ponaša se s 3,5-tonsko vlečno zmogljivost in z 1-tonsko nosilnostjo.
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ZANIMIVOSTI

Najbolj varni avti v Evropi
Vsako leto pri organizaciji Euro NCAP sporočijo seznam avtomobilov evropskega trga, ki so se na testih varnosti izkazali
kot najboljši v svoji kategoriji. Izmed 33 preverjenih novih avtomobilov, jih je 22 doseglo najvišje število zvezdic. Kot
najbolj uspešna se je izkazala Mercedesova brezemisijska limuzina EQS, ki je slavila v kategoriji poslovnih vozil kot
tudi v kategoriji povsem električnih vozil, pri čemer je za las ugnala zasledovalca Polestarja 2. Zmagovalec v kategoriji
manjših vozil off-road je postal Nissanov Qashqai, ki je navdušil z dovršenimi funkcijami pasivne varnosti, medtem ko
se je kot najboljši med velikimi off-roaderji izkazal Škodin prvi povsem električni SUV Enyaq iV. V kategoriji majhnih
mestnih avtomobilov je prednjačil križanec Toyota Yaris Cross, med majhnimi družinskimi vozili pa je žirijo prepričala
Škoda Fabia, ki se pohvali z največjim prtljažnikom v segmentu.

Slovenski avto leta je Toyota Yaris Cross
V jubilejnem tridesetem izboru Slovenski avto leta je naslov prvič v zgodovini osvojila Toyota s kompaktnim cestnim
terencem Yarisom Cross. Avtomobil je zmagal s prednostjo 15 točk pred Renaultovim hibridnim križancem Meganom
Conquest. Tretje mesto je prav tako prvič v zgodovini izbora osvojil električni avtomobil – Škoda Enyaq iV. Četrto mesto
je pripadlo Oplovi Mokki, na peto mesto pa se je uvrstil še en električni križanec – Volkswagnov ID.4. Z glasovanjem
medijev in s točkami iz glasovanja bralcev, poslušalcev in gledalcev je Toyota Yaris Cross dobila 50 točk, pri čemer ji
je šest uredništev podelilo največje število točk v finalnem glasovanju. Toyota je šele druga japonska avtomobilska
znamka, ki se v 30-letni zgodovini izbora Slovenski avto leta lahko pohvali s tem naslovom; pred Yarisom Cross sta
naslov dobila le dva japonska avtomobila, oba znamke Mazda: leta 2003 Mazda6, leta 2004 pa Mazda3.
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Goodyear razvil pnevmatiko iz 70 % trajnostnih materialov
V letu 2020 so si v podjetju Goodyear zastavili ambiciozen cilj: v desetih letih razviti pnevmatiko, ki je 100-odstotno
izdelana iz trajnostnih materialov, čemur so se zelo približali. Predstavljena pnevmatika je izdelana iz 70 odstotkov
trajnostnih materialov in vsebuje 13 posebnih sestavin v devetih različnih komponentah. Kazalniki uspešnosti podjetja
so pokazali, da lastnosti teh komponent na splošno zelo povečujejo zmogljivost pnevmatik. Za utrditev zmesi in
daljšo življenjsko dobo pnevmatike vsebujejo saje, ki se proizvajajo iz metana, ogljikovega dioksida in rastlinskega olja.
Uporaba sojinega olja v pnevmatikah je pomembna Goodyearova inovacija, ki ohranja prožnost zmesi pnevmatike
pri spreminjajočih se temperaturah. Goodyearova nova pnevmatika vsebuje tudi edinstveno vrsto silike, izdelano iz
pepela riževih plev, stranskega proizvoda predelave riža, ki se največkrat zavrže in pristane na odlagališčih odpadkov.

Ferrari praznuje svojo 75-letnico
V zgodnjih povojnih letih je bil množični avtomobilski trg tik pred tem, da se na široko odpre, vendar se je ustanovitelj
znamke Enzo Ferrari premišljeno odločil, da ne bo delal serijskih vozil, temveč bo sledil svojim sanjam o izdelavi
dirkalnih avtomobilov. Pri razvoju 125 S, avtomobila, ki je bil manifestacija ne le tehnoloških inovacij, ampak tudi
Ferrarijevih dirkaških ambicij, ni delal kompromisov, kar se mu je obrestovalo, saj je model postavil temelje danes
slovite zgodbe o motošport dominaciji, ki obsega več kot 5.000 zmag in med drugim 15 osvojenih prvenstev Formule
1 med vozniki in 16 med konstruktorji. In še vedno iz Maranella, mesta le nekaj deset kilometrov iz Modene, prihajajo
za mnoge najboljši avtomobili na svetu, katerih masko krasi Ferrarijev simbol, vzpenjajoči se konjič. Ker letos znamka
praznuje častitljivih 75 let obstoja, so kreirali novo verzijo svojega emblema, posvečeno prelomni obletnici.
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Zanesljivost v
ekstremnih
razmerah
Q Max Polar Diesel.
Nemoteno obratovanje
pri najzahtevnejših
temperaturah.

Tudi to zimo so pravi sopotnik goriva Q Max
Nizke temperature in slabo vreme naj vas ne ovirata pri kakovostnem izvajanju vaših storitev. Tudi v najbolj
ekstremnem mrazu poskrbite za prevoz delavcev ali blaga na izbrano lokacijo ter za delovanje strojev.
C

M

Da vaša vozila nemoteno delujejo tudi v
najzahtevnejših razmerah, pa je ključno, da vanje
natočite kakovostno gorivo – takšno, ki se bo odlično
odrezalo ne glede na vreme. Ravno zato Petrol v
zimskem času nudi nizkim temperaturam prilagojen
zimski dizel nove generacije.
Ta se v najboljši različici za tovorna vozila in
mehanizacijo imenuje Q Max Polar Diesel, za osebna
in kombinirana vozila pa bo pametna izbira premium
gorivo Q Max iQ Diesel.
Q Max Polar Diesel za najzahtevnejše zimske
pogoje
Polar Diesel je gorivo iz Petrolove družine Q Max, ki je
izdelano s poudarkom na dodatni zaščiti in povečani
zanesljivosti delovanja motorjev. Zraven nudi še
izboljšano ekonomiko in učinkovitost ter znižuje
negativne vplive rabe goriv na okolje.
Namenjeno je uporabi v najzahtevnejših zimskih
pogojih, zato se lahko zanesete, da bodo vaša vozila
ali stroji nemoteno delovali tudi v temperaturah pod
-20°C. Tudi na smučiščih ali pri čezmejnih prevozih v
temperaturno izpostavljene kraje.
Q Max iQ Diesel za najboljši zagon hladnega
motorja
Nova generacija visokokakovostnih goriv Q Max vam
z inteligentnimi molekulami in tehnologijo zaščite
motorja prinaša še več moči in več kilometrov. Tudi
ko gre za Petrolovo najnaprednejše dizelsko gorivo
Q Max iQ Diesel.
Zagotovo že veste, da imajo dizelska goriva zaradi

svoje naravne sestave omejeno uporabnost pri nižjih
temperaturah. Inteligentna sestava goriva Q Max iQ
Diesel, po drugi strani, zagotavlja brezhibno uporabo
vozil v vseh zimskih razmerah, tudi tistih najbolj
ekstremnih. Zaradi visokega cetanskega števila bo
iQ Diesel namreč omogočil hitrejši vžig motorja in
boljše obratovanje avtomobila. Poskrbel bo za lažji
zagon hladnega motorja ter tih in mirnejši tek v še
tako nizkih temperaturah, inovativna molekularna
sestava goriva pa zagotavlja še nižjo porabo in boljšo
ekonomiko vožnje ter manj vplivov na okolje. In kar
50 prevoženih kilometrov na rezervoar več!
Pozimi vedno izberite kakovost
Ne pozabite tudi, da so, ne glede na letni čas, motorni
deli v motorju zaradi visokih temperatur, naravnih
lastnosti goriva ter zunanjih vplivov podvrženi
nastajanju zelo viskoznih in trdih oblog. Te pa,
seveda, vplivajo na vse ključne procese v motorju.
Posledica je izguba moči in pospeškov, povečana
poraba in višje emisije. V končni fazi pa lahko pride
tudi do resnejše poškodbe motorja.
Zato je nova generacija goriv Q Max izdelana z
inteligentnim delovanjem čiščenja in zaščite površin,
ki ga zagotavlja Dual Action Technology. Gre za
edinstven pristop, kjer z unikatnim in inteligentnim
učinkovanjem molekul dosežemo dvojni učinek –
površine očistimo že nastalih oblog ter jih istočasno
zaščitimo pred nastajanjem novih. Rezultat je hitra
restavracija razmer v motorju, s tem pa maksimalno
razpoložljiva moč in odzivnost motorja. Tudi v
najhladnejšem vremenu.
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Tesla HyperLight

VOZNIKOVI MODNI DODATKI

HyperLight. HyperLife.

Set prtljage Santoni for AMG
Z lansiranjem novega SL je usklajen debi kolekcije
prtljage izpod rok znanega italijanskega kreatorja čevljev
in modnih dodatkov Santoni, ki se perfektno prilega
prtljažnemu prostoru luksuznega roadsterja. Tridelni
set, ki ga sestavljajo potovalka, nahrbtnik in kozmetična
torbica, je narejen iz prvovrstnega nappa usnja, v katerega
so odeti tudi sedeži SL-a, ki so ga tokrat samostojno
pripravili v zmogljivostni diviziji AMG. Kosi, ki so na voljo v
črni, rjavi in rdeči barvi, ponosno nosijo emblem znamke
Santoni for AMG; ta je luč sveta ugledala že pred 17 leti,
ko so Nemci Italijane zaprosili za oblikovanje pravih
dirkaških čevljev z odobritvijo organizacije FIA kot tudi
modnih čevljev za prosti čas.

Ura Bovet 1822 Battista Tourbillon
Za klientelo, ki išče ultimativni avtomobil za
postavljanje, so v oblikovalski hiši Pininfarina kreirali
električni hyper GT Battista, ki razpolaga s kar 1.900
konjskimi močmi in se do 100 km/h izstreli v manj kot
dveh sekundah. Po najnovejšjih italijanskih modnih
smernicah preoblečeni Rimac Nevera je brez dvoma
presežek za cesto, ki si zasluži tudi ekvivalenta, ki krasi
zapestje. Po željah Pininfarinine so časomer zasnovali v
švicarski manufakturi Bovet 1822, ki se je ob snovanju
naslonila na skoraj 200 let znanja in tradicije. Urar, ki
mi zaupa tudi Rolls-Royce, je kreiral zmogljiv, precizen,
prefinjen in eleganten izdelek, ki bi ga s ponosom
nosil vsak ljubitelj ur. Glavni element predstavlja novo
tourbillon gibanje z 10-dnevno rezervo navitja.

Kolekcija oblačil I AM PANDA
Okoljsko in modno ozaveščeni moški bodo veseli nove
linije oblačil I AM PANDA, katere poslanstvo je s svojim
delom preobračati zakonitosti modne industrije in
spremeniti navade potrošnikov za lepši, Zemlji prijaznejši
jutri. Navdih črpa iz narave, ki že milijone let neomajno
stoji, ustvarja nova življenja, se spreminja in išče boljše
načine za obstoj vsega živečega. Slovenska znamka oblačil
za svobodne ljudi, ki dajejo prednost kvaliteti, je nedavno
lansirala kolekcijo Panda Teddy, pri oblikovanju katere so
uporabili posebne tehnike vezenja in apliciranja, ki jih
zaradi dolgotrajne priprave redko kje vidimo. Edinstvene
efekte puloverjev, trenirk in majic ustvarjajo motivi iz nitk
z neon mat, zlatim in celo diamantnim leskom.
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V i s i o n

E Q X X

Mercedesov vizionarski električni koncept EQXX kaže, da bosta energijska učinkovitost in
doseg redefinirala električno prihodnost, saj bodo vozila z obvladovanjem daljših razdalj
brez zamudnega ustavljanja za polnjenje omogočila množičen prehod uporabnikov na
e-mobilnost, ki pa je na dolgi rok tako ali tako neizbežen.
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Vision EQXX so v Stuttgartu
oklicali za najbolj energetsko
učinkovit avtomobil v zgodovini.

Š

e vsaka od Mercedesovih študij z oznako Vision
je gledala daleč naprej, njihov glavni cilj pa je
bil predvsem spodbujanje razmišljanja, kaj vse
je mogoče. Samo spomnimo se na predlansko
izvenzemeljsko študijo Vision AVTR, ki je rezultat
holistične združitve napredne tehnologije, trajnostnih
materialov in intuitivno povezane vozne izkušnje, ki se vrti
okoli simbioze človeka in narave. Gre torej za drastično

drugačna vozila, ki bi se na svetovnih cestah lahko znašla
kvečjemu v oddaljeni bodočnosti. Meje potiska tudi nov
koncept Vision EQXX, ki so ga v Stuttgartu oklicali za
najbolj energetsko učinkovit avtomobil v zgodovini. In
četudi v tovrstni formi ne bo prispel v prodajne salone,
smo lahko gotovi, da bo večina uporabljene tehnologije
nekoč implementirana v vozila serijske proizvodnje. In
glede na to, da si je proizvajalec s simbolom trikrake

S pionirskim duhom Carla Benza v mislih so se odločili za uporabo recikliranih materialov.
zvezde zadal cilj, postati vodilni globalni inovator
na področju novih mobilnostnih trendov na čelu z
elektrifikacijo, bomo morda vozila s tovrstnimi rešitvami
srečali že v tem desetletju.
Čeprav se ovire za odločitev za nakup električnega
avtomobila z leti znatno zmanjšujejo oziroma celo
izginjajo, glavna ostaja. In to je doseg. Voznike, ki na
dnevni bazi ali večkrat mesečno premagujejo daljše
razdalje, namreč moti (pre)kratek doseg električnih avtov,
ki so trenutno v prodaji. S tem povezana je tudi težava
22 Avto+šport

glede števila polnilnic in časa polnjenja. A vse to želi
rešiti Mercedes, ki raziskuje možnosti za izrazito povišano
energijsko učinkovitost in doseg vozil. Že sedaj je njihov
luksuzni potovalnik EQS z 245 kW moči na testiranjih na
pravih cestah organizacije Edmunds zabeležil najdaljše
potovanje z enim polnjenjem v razdalji 680 kilometrov,
kar je 124 kilometrov več kot katerikoli do sedaj testirani
avtomobil. Toda njihova najnovejša študija Vision EQXX
te specifikacije dviga na nov nivo, kajti ponaša se z
dosegom okroglih tisoč kilometrov in s porabo energije
Avto+šport 23

Mercedesova najnovejša študija se ponaša z
dosegom okroglih tisoč kilometrov.

manj kot 10 kWh na 100 kilometrov, kar je dovolj, da
zapre usta vsem nasprotnikom električnih vozil, ki
se pritožujejo nad njihovo neprimernostjo za dolga
potovanja in visoke hitrosti. Mercedes želi torej zrušiti
stereotip, da je električni avto dober zgolj za mestno
vožnjo. A da bi resnično dosegli domet, ki so si ga zadali
v tem konceptnem avtomobilu, bo treba narediti skok
in ne le korak naprej na številnih področjih; ključnega
pomena je oklestiti težo baterije in hkrati povečati
njeno energijsko gostoto kot tudi izpopolniti vozilo
z vidika aerodinamičnosti in lahke gradnje ter uvesti
inteligentne tehnološke rešitve programske opreme.
Naloga je vse prej kot lahka, zato so najboljše glavce iz
svojih centrov za raziskave in razvoj združili z inženirji iz
Mercedesovih programov Formule 1 in Formule E, da bi
izkoristili rešitve iz motošporta, kjer so pogonski sklopi
elektrificirani. Cilj je sestaviti revolucionaren cestnolegalni raziskovalni prototip, ki dostavlja več z manj.
Na njegovi podlagi želi nato podjetje, katerega
ustanovitelj je zaslužen za prvi avtomobil na planetu,
kreirati prvi serijski električni avtomobil, ki bi zadovoljil
potrebe vseh voznikov. In ne samo glede zmogljivosti,
temveč tudi dizajna. Kljub temu da je Vision EQXX
precej futuristično in tudi aerodinamično oblikovan
(koeficient zračnega upora znaša le 0,17), ostaja v
skladu z znamkino filozofijo modernega luksuza in
senzualne purističnosti, zato ne bi bili šokirani, če
bi nečemu podobnemu kravatarji dali zeleno luč za
proizvodnjo. Osupljiva je tudi kabina, ki je v skladu z
zeleno mentaliteto trajnostno naravnana. S pionirskim
duhom Carla Benza v mislih so se odločili za striktno
uporabo recikliranih in rastlinskih materialov, s čimer
sledijo svoji glavni dolgoročni tarči – minimaliziranju
svojega celotnega ogljičnega odtisa. Poleg tkanin
iz kaktusa, veganskega usnja iz gob ter plastike, ki je
iz životarjenja na odlagališčih dobila novo življenje,
interier zaznamuje radikalno velik zaslon, raztezajoč se
čez celotno širino vozila, ki s pametnim uporabniškim
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vmesnikom pomaga avtomobilu in vozniku delati skupaj
kot ena celota; pri tem se sistem zanaša na tehnologijo,
ki posnema delovanje človeških možganov.
Kar se mene tiče, dam pred Mercedesom kapo dol, saj
je na dobri poti, da se transformira v povsem električno
in programsko vodeno podjetje, ki postavlja standarde v
sferi trajnostne mobilnosti.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

www.slowatch.si

NOVOSTI

BMW iX M60

NAJBO LJSE
TREH S

VETOV

Prvič v zgodovini BMW-ja skupaj ponosno stojijo
črke i, X in M. Bavarski proizvajalec je namreč
združil tri popolnoma različne svetove: električno
mobilnost linije i, terensko spretnost družine X in
športno zmogljivost, za katero stoji slovita črka M.
Dame in gospodje, predstavljamo vam iX M60.
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N
V diviziji BMW M so kreirali produkt, ki
postavi kocine pokonci.

obena skrivnost ni, da pri BMW-ju polagajo upe na
svojega električnega SUV-ja iX, katerega so oklicali
za pionirja nove dobe, kajti nakazuje prihodnost
osebne mobilnosti v stilu znamke belo-modrega
propelerja. Tehnološki zastavonoša, ki se loteva novih trendov
avtonomnosti, povezljivosti in elektrifikacije, je že zapeljal na
svetovne in slovenske ceste v dveh izvedenkah, ki uporabljata
peto generacijo tehnologije eDrive, katero je uvedel manjši
eko športni terenec iX3. Za tiste bolj zahtevne, katerim se zdi
326 ali celo 523 konjev različic xDrive40 in xDrive 50 premalo,
so v diviziji BMW M kreirali produkt, ki postavi kocine pokonci.
Resda ne gre za prvi popolnoma električni model, ožigosan z
emblemom M (ta čast pripada štirivratnemu Gran Coupéju i4
M50), toda lahko rečemo, da iX M60 dokončno razbija mit, da
električno vozilo ni namenjeno ljubiteljem športne vožnje. Le
kako bodo pogledali prijatelji novega lastnika iX M60, ko jim
bo povedal, da njegov novi brezemisijski avtomobil ni Renault
Zoe niti Nissan Leaf, temveč čistokrvni BMW M, ki razpolaga z
norimi 619 konjskimi močmi in iz mirovanja do stotke prileti le
4 desetinke sekunde kasneje kot Ferrari Roma?
Brez skrbi lahko rečemo, da atraktivni iX M60 predstavlja novo
dimenzijo užitka v vožnji, ki je pisana na kožo posameznikom, ki
so zeleno naravnani, želijo prostoren in vsestranski avtomobil,
ne želijo pa delati kompromisov glede zmogljivosti.
Oddelek M svojega pečata ni pustil samo na ekstremno
naviti pogonski enoti, športno nastavljenem vzmetenju
in optimizirani aerodinamiki, temveč je izvedel rigorozen
shujševalni program z uporabo materialov prihodnosti –
polimerov, ojačanih z ogljikovimi vlakni, ki niso botrovali zgolj
manekenski postavi, temveč tudi povečani rigidnosti telesca.
Končni rezultat so značilne vozne karakteristike BMW M,
katerim vladajo moč, agilnost in preciznost.

2021

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

čistokrvni BMW M razpolaga z norimi 619 konjskimi
močmi in iz mirovanja do stotke prileti le 4
desetinke sekunde kasneje kot Ferrari Roma.

Sedaj na voljo tudi za 6 oseb!
Izberi svojega:
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P o r s c h e

T a y c a n

S p o r t

T u r i s m o

ELEGANTEN
KARAVAN
À LA PORSCHE
Sport Turismo se želi uveljaviti kot najbolj vsestranski član rodbine Taycan, ki združuje vsakodnevno uporabnost
izvedenke Cross Turismo in dinamičen karakter originalne športne limuzine, ki je leta 2019 inavgurirala električno
ofenzivo Porscheja, v katero je bilo doslej investiranih več kot šest milijard evrov.

P

restižna električna limuzina Taycan, predhodno
znana pod imenom Mission E, je ob debiju
požela mnogo pohval, od tedaj pa družinica
pridno raste in je ravnokar pozdravila novega
člana, ki nosi oznako Sport Turismo. Slednjo poznamo
že iz kolekcije Panamera in se nanaša na karoserijsko
zasnovo s podaljšanim zadkom.
Elegantno dizajnirana iteracija karavana po Porschejevo
je v nasprotju z avanturistom Cross Turismo ustvarjena
za ceste in ne brezpotja, zato se poslavlja od plastične
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razdeljena na devet delov, katere je mogoče individualno
upravljati, zato lahko voznik posamezne ali vse elemente
iz transparentnih spremeni v motne.
Pogonska paleta je identična kot pri ostalih Taycanih, kar
pomeni, da bo Sport Turismo na voljo v petih inačicah, od
katerih bo kot prvi na trg vstopil atlet GTS (Gran Turismo
Sport), ki ga bomo prepoznali po številnih elementih,
odetih v črnino. Najbolj vroč pa bo seveda zlogasni

Turbo S, ki bo s pomočjo 751 konjskih moči, speljanih na
vsa štiri kolesa, do 100 km/h poletel v vsega 2,8 sekunde
in nato nadaljeval pospeševanje, dokler digitalni števci
ne izpišejo številke 260.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Novinec je ohranil
prostorno kabino
s povečanim
prtljažnikom (ob
podrtju sedežev
1.200 litrov).

zaščite na telescu, kot tudi od povišanega odmika od
tal, s čimer je omogočena izredno šik podoba. Novinec
je medtem ohranil prostorno kabino s povečanim
prtljažnikom (ob podrtju sedežev 1.200 litrov), pri čemer
bodo višji potniki, z zadnjicami parkiranimi na zadnjih
sedežih, cenili dodatnih 45 milimetrov prostora za glavo,
v primerjavi z limuzinsko izvedenko. Posebna zanimivost
Sport Turisma, katero bo treba obkljukati na seznamu
dodatne opreme, je panoramska streha z električno
zaščito pred bleščanjem. Velika steklena površina je
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ASTON MARTIN DBX707

OBLJUBA
MOČI

Aston Martin je obljubljal novo definicijo moči, in to je tudi dostavil z zmogljivostno različico svojega športnega
terenca DBX, ki je nadvladala svoja največja rivala: rojaka Bentleyja in njegovo Bentaygo Speed ter italijanskega
Lamborghinija, ki je z Urusom skoval besedo SSUV in tako odprl segment superavtomobilov na hoduljah.

MOČ

697
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EKIPA INŽENIRJEV JE
UTRIPAJOČE SRCE AVTA
DOCELA REKALIBRIRALA, S
ČIMER STA MOČ IN NAVOR
POLETELA V VIŠAVE.

Kljub teži dveh ton se dramatično zmogljivejši DBX707 do stotke premakne v samo 3,3 s.

''
6

26 konjskih moči? Morda 641? Tistim, ki so
zaradi lastnih visokih zahtev na oba vprašanja
odgovorili nikalno, ni ostala prav nobena
alternativa na trgu luksuznih športnih terencev.
Do tega trenutka. Aston Martin je namreč ustvaril
produkt, ki si s specifikacijo 697 KM zasluži krono najbolj
zmogljivega SUV-ja na svetu. Za kateri model pa gre?
Po 106 letih obstoja je tudi prestižni proizvajalec iz
Gaydona, znan po kreacijah, s katerimi se okoli prevaža
najbolj slavni agent na svetu, podlegel avtomobilski
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modni muhi in lansiral prvega športnega terenca z
logotipom slovitih kril – model DBX. Glede na to, da so
ga do limita potisnili na mrzličnih testiranjih na arktičnem
krogu, v puščavah Bližnjega vzhoda, v gorskih prelazih
Alp in na legendarnem dirkališču Nürburgring, ni bilo
presenečenje, da gre za avtomobil, ki odlično združuje
značilne športne karakteristike znamke z do tedaj še ne
raziskanimi vidiki off-road vsestranskosti. Toda ti atributi
se ne morejo primerjati z novo inkarnacijo vozila, ki je
prejelo hudo injekcijo moči. Če bi klasičnega DBX-a

opisali z besedami luksuz za vsak dan, bomo pri verziji
DBX707 morali uporabiti drugačen vokabular. Se kralj
zverinske moči sliši primerno?
Osnova ostaja turbopolnjeni osmak s prostornino štirih
litrov, ki brni tudi pod pokrovom k tlom prisesanih bratov
DB11 in Vantage, a tokrat ni govora o igri 542 ponijev,
saj so povsem izkoristili potencial pogonske enote.
Ekipa inženirjev pod vodstvom Ralpha Illenbergerja je
utripajoče srce avtomobila docela rekalibrirala, s čimer
sta moč in navor poletela v višave. Temu primerno so

zamenjali tudi formo prenosa moči, ki so ga zaupali
novemu 9-stopenjskemu avtomatskemu menjalniku,
ki je kos impresivnim 697 konjem in 900 Nm navora.
Kljub nič kaj fit teži dveh ton se dramatično zmogljivejši
DBX707 do stotke premakne v samo 3,3 sekunde, kar
je čisto na nivoju 500 kilc lažjega Vantagea, ki so ga pri
proizvajalcu oklicali za svoj najbolj športen model v
prodajni paleti.
Z novo pridobljenim dramatičnim karakterjem
osemvaljnega motorja je usklajena modifikacija
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Z dramatičnim karakterjem motorja je usklajen
izgled, ki z vsakega kota izžareva agresivnost.
izgleda, ki z vsakega kota izžareva agresivnost. Spredaj
pripravljenost na dvoboj izraža večja kromirana maska z
novimi škrgami in splitterjem, ki niso zgolj estetski okras,
ampak znatno prispevajo k večji aerodinamičnosti in bolj
učinkovitemu hlajenju pogonske enote, menjalnika in
zavor. Samozavest paradnega konja terenske linije DBX
odlično komunicira tudi skulpturirana stranska linija z
velikanskimi 23-palčnimi platišči, medtem ko za vizualno
dramo poskrbita vpadljiv strešni spojler in karbonski
difuzor, ki se druži s kvartetom cevi novega izpušnega
sistema, za katerega obljubljajo dostavo pošastnega
rjovenja za perfekten zaključek mokrih sanj po navodilih
režiserja Aston Martina.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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NOVOSTI

Porsche 911 Edition 50Y Porsche Design

pok lon

911

Tiste, ki želijo na vsakem koraku izražati pripadnost svoji najljubši avtomobilistični znamki z značko črnega
konjiča, že dolgih petdeset let razveseljuje podaljšek nemške družbe Porsche Design, ki DNK športnih avtomobilov
prevaja v svet luksuznega življenjskega stila. Letos praznuje zlati jubilej, kar so Nemci obeležili z unikatnima
serijama legendarne devetstoenajstice.
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posebna targa nosi poudarke, navdihnjene s strani
večnega oblikovanja Ferdinanda Alexandra Porscheja.
Zgodovinski ekvivalent novi klasiki z dušo Porsche
Designa je 911 S 2.4 Targa z letnico 1972, ki je tedaj
na račun 190 ponijev predstavljal vrh ponudbe.
Strokovnjaki oddelka za historična vozila so ga
izpopolnjevali dolgih 24 mesecev, saj je bil avtomobil
v precej slabem stanju in je bila naloga restavriranja
otežena.
Kot da poklon gospodu Ferdinandu v obliki
enkratnega dueta 911-ic ne bi bil dovolj, so si za povrh
zamislili še novo različico športno-elegantnega
časomera Chronograph I, ki je prav tako precizen in
dizajnerski kot cestni zverini iz Stuttgarta. Nastal je kot

Med 911-icami današnje dobe bo
posebno mesto zasedala omejena
izdaja Porsche Design, ki bo šla
med zbiratelji gotovo kot za med.

L

eta 1963 je Ferdinand Alexander Porsche ustvaril
eno najbolj seksapilnih oblik v moderni zgodovini:
športni kupe 911. Desetletje kasneje je tovrstna
oblikovna načela razširil izven avtomobilske
industrije in ustvaril prestižno življenjskostilno znamko
Porsche Design, ki od samega začetka ustvarja izdelke
z visoko stopnjo tehnoloških inovacij, ki brezhibno
združujejo funkcionalnost in purističen dizajn. Ker letos
sestrsko podjetje, ki navdih črpa iz sfere zmogljivih
športnih vozil, praznuje abrahama, se mu proizvajalec iz
Stuttgarta poklanja z dvema edinstvenima kreacijama.
Ob ogledovanju svoje prodajne palete in izbiri
primernega modela, je bila izbira kot na dlani: odločili
so se za tato mato znamke, svoj najbolj prepoznaven
in ikoničen model – 911. Poleg ekskluzivne predelave
modernega športnega kupeja, so se lotili tudi pedantne
restavracije historičnega primerka iz leta 1972, ko je luč
sveta ugledala manufaktura raznolikih luksuznih izdelkov.
Vozili, ki sta sami po sebi vrhunska primerka roda 911,
druži princip minimalistične estetike, saj se zgledujeta
po čisto prvemu produktu Porsche Designa, zapestni uri
Chronograph I, katero je dominirala večna črna.
Med 911-icami današnje dobe bo zagotovo posebno
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mesto zasedala omejena izdaja Edition 50Y Porsche
Design, ki bo šla med zbiratelji za med. Hitro se bo treba
postaviti v vrsto, če želite eno od 750 enot v izvedbi
Targa, ki nosijo poudarke, navdihnjene s strani večnega
oblikovanja Ferdinanda Alexandra Porscheja. Poleg
temačne zunanjosti, ki jo razblinja strešni element v
barvi platine, so znaki preteklosti tudi sedeži z vzorcem
kariraste zastave in rdeč sekundni kazalec na merilcu
časa, ki poleg srebrne značke 911 krasi armaturno ploščo.
Da gre za posebno edicijo, nakazujeta tudi napis Porsche
Design na karoseriji in podpis ustanovitelja, vtisnjen v
centralno konzolo.
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plod sodelovanja inženirjev Porscheja in urarjev Porsche
Designa, ki so poskrbeli, da funkcionalni zapestni okras
na mojstrski način združuje tradicionalne oblikovne
elemente in novodobne materiale. Najboljše od vsega
pa je, da lahko lastniki kupeja naredijo vzporednico z
ujemajočo se uro preko vgraviranja številke omejene
serije v transparenten hrbet ohišja. Ta je zaradi dizajna

5-krakega platišča s sredinskim logotipom in pogleda
na dovršen mehanizem resnično nekaj posebnega ter
tako perfektno zaključuje praznovanje okrogle obletnice
Porsche Designa.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Zgodovinski ekvivalent novi klasiki z dušo Porsche
Designa je 911 S 2.4 Targa z letnico 1972 , ki je
na račun 190 ponijev predstavljal vrh ponude.
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VALENTINOVA
modna pravljica

Ponudba velja v Slowatch prodajalnah
od 4. 2. do 15.2.2022.

NA VOL JO V

W W W.SLOWATCH.SI

ZANIMIVOSTI

CES 2022

INOVACIJE ZA

BOLJSI SVET
Nikoli speči Las Vegas je zopet postal dom največjega tehnološkega šova na
našem planetu, saj se je po lanskoletni selitvi v digitalni prostor vrnil sejem
CES. In to na veliko, saj so inovacije ključnih igralcev kot tudi obetavnih
start-upov pritegnile več kot 45 tisoč obiskovalcev z vseh vetrov.
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S

edmega januarja so se po petih vznemirljivih
dneh, napokanih s tisoči debijev novih
zanimivih produktov, zaprla vrata sejma CES
(Consumer Electronics Show), katerega namen
je predstaviti inovacije s potencialom spremeniti svet na
boljše in rešiti globalne izzive. Resda je bil zopet poudarek
na temah pametnega doma, umetne inteligence,
avtomobilske tehnologije in digitalnega zdravja, a
so si svoje mesto izborile tudi kategorije vesoljske in
prehrambene tehnologije, virtualnega sveta metaverse
in z njim povezanih nezamenljivih žetonov (NFT).
Bilo je precej za videti, saj je v zabaviščnem epicentru
Zemlje razstavljalo okrog 2.300 podjetij, ki so se
razporedila na enajstih notranjih in zunanjih prizoriščih.
Poleg tega, da so obiskovalcem iz kar 119 različnih
držav prezentirali sadove svojega dela, so mednarodni
dogodek izkoristili za nova poznanstva in sklepanje
partnerstev, kar nikoli ne bo tako preprosto kot v živo.
Zaradi vsem poznane situacije, so se poveljniki raznolikih
industrij namreč na štiri (ali več) oči srečali šele pod
dolgem času.

raznolikim življenjskim stilom s pomočjo razširitev
zmožnosti avtomatizacije. V tej smeri med drugim gradijo
tudi firme Luminar (vodja na področju tehnologije
LIDAR), Googlov Waymo (pionir samovozeče taksi sužbe)
in TuSimple (razvojnik avtonomnih tovornjakov).
Priložnost za prikaz rešitev pametne mobilnosti so
izkoristili tudi tradicionalni avtomobilski proizvajalci,
med katerimi je bil najbolj velikopotezen Hyundai z
vstopom v prihodnost robotike in metaversa. Na eni
strani je opozoril na svojo vizijo ustvarjanja sinergij
med virtualnim in realnim svetom, na drugi strani pa
je pritegnil obiskovalce z razstavo dveh vozil, baziranih
na enaki platformi. M.Vision Pop je urbani avtomobilček
za deljeno mobilnost, ki ga je mogoče personalizirati
preko pametnega telefona, medtem ko je M.Vision
2Go zamišljen kot dostavnik z gorivnimi celicami, ki
omogočajo doseg 200 kilometrov.
Če potegnemo črto, CES se je zopet izkazal kot najbolj
aktraktivna tehnološka prireditev daleč okrog in kot
odlična platforma za direktno povezavo podjetij s
končnimi potrošniki ter s potencialnimi poslovnimi
partnerji in investitorji.

Japonski Sony je nadaljeval z
raziskovanjem evolucije mobilnosti
z novim konceptom Vision-S 02, s
prostornim 7-sedežnim SUV-jem.

Korporacije, ki so zahtevale največ pozornosti, so
bile: Bosch, Canon, HTC, LG, Nvidia, Samsung, Sony,
Panasonic in Qualcomm. Mnoge od naštetih so se
lotile tudi avtomobilskega sektorja in so predstavile
svoj pogled na transformativne tehnologije, vezane
na trende elektrifikacije, avtonomnosti in umetne
inteligence, ki bodo pretresle ekonomijo jutrišnjega dne.
Multinacionalka Qualcomm, znana po svoji programski
opremi, je pokazala svoje najnovejše izsledke na
področju čipov umetne inteligence, tehnološki gigant
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Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

LG pa je dogodek izkoristil za premiero koncepta
Omnipod, mobilnostne rešitve, ki briše razlike med
domom in avtomobilom. Predstavlja vozeči se podaljšek
posameznikovega osebnega bivalnega prostora, kajti
lahko deluje kot domača pisarna, razkošni lounge
ali zabaviščni center. Po tem, ko je predlani na CES-u
navdušil s prototipom povsem električnega avtomobila,
je japonski Sony nadaljeval z raziskovanjem evolucije
mobilnosti z novim konceptom Vision-S 02, s prostornim
7-sedežnim SUV-jem, ki promovira prilagoditev
Avto+šport 49

TESTI

BMW 530e xDrive Touring

Tudi
kot
priključni hibrid
je BMW 5
eden izmed
boljših
TOURINGOV
Označba e ob imenu modela pri BMW-ju predstavlja elektrificirano verzijo oziroma priključni hibrid in skorajda
pri vseh modelih v ponudbi je mogoče izbrati priključno-hibridno izvedenko. Tokrat smo v verziji 530e preizkusili
družinski potovalnik v obliki karavana.

292 KM zadostuje za dokaj dinamično vožnjo in soliden, 6,1-sekundni pospešek z mesta do sto.
50 Avto+šport
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MW-jevo petico smo v njeni najmočnejši
elektrificirani verziji z oznako 545e preizkusili
pred kratkim, je pa takšna motorizacija na
voljo le v limuzinski izvedenki, medtem ko je
najmočnejša označba pri karavanu oziroma touringu,
530e, na voljo pa je še nekoliko šibkejša, 520e. V obeh

primerih je govor o štirivaljnem motorju s prostornino
dveh litrov, čeprav zna biti oznaka 530e varljiva in bo
marsikdo pomislil, da označuje 3-litrski motor, a to ni
tako.
Pogonski sklop tako sestavljata elektromotor z močjo 80
kW (109 KM) in 2,0-litrski turbobencinar z močjo 135 kW

oziroma 184 KM. Sistemska moč pogona tako znaša kar
zajetnih 215 kW oziroma po domače 292 konjskih moči,
kar zadostuje za dokaj dinamično vožnjo in kar soliden,
6,1-sekundni pospešek z mesta do sto.
Ne glede na napolnjenost baterije, bo priključno-hibridna
petica vedno štartala na elektriko, tudi če je baterija
povsem izpraznjena, a se bo potem nemudoma povsem
neopazno in tekoče pogonu priključil še bencinski
motor. Kapaciteta baterije znaša 12 kWh in ob polni
napolnjenosti v praksi zadostuje za okoli 40 električnih
kilometrov, ki pa bodo bolj ali manj uresničljivi zgolj
ob mestni vožnji. Ker vgrajeni polnilnik omogoča moč
polnjenja z zgolj 3,7 kW, bo polnjenje edino učinkovito
na domači polnilni postaji čez noč, druga alternativa pa
bo polnjenje baterije kar med samo vožnjo s pomočjo
motorja na notranje izgorevanje. Slaba stran tega je
velikost rezervoarja, ki znaša zgolj 41 litrov, zaradi česar
bodo obiski bencinskih črpalk ob vožnji s prazno baterijo

na daljših relacijah kar pogosti.
Štirikolesni pogon, karavanski zadek in sklop baterij,
seveda vozilu dodajo dodatno težo, kar se na volanu
občuti kar konkretno, še posebej ko je baterija povsem
prazna in avtomobil poganja zgolj motor na notranje
izgorevanje. Takrat je avtomobil malce podhranjen in se
konkretno občuti, da se 2 litra prostornine napreza ob
poganjanju vse teže. Ob tem seveda hitro naraste tudi
poraba goriva, kot že zgoraj omenjeno, majhen rezervoar
pri tem prav nič ne pomaga.
Baterije seveda svoj davek terjajo tudi pri prostornini
prtljažnega prostora, ki je manjši za 130 litrov. Skupno
tako prtljažni prostor za karavana nudi izredno skopih
430 litrov prostora, s čimer se priključno-hibridna
karavanska petica ne mora ravno hvaliti. Je pa vsekakor
prtljažnik bolj uporaben kot pri limuzinski različici, kjer
je ta izredno nizek in je tako njegova uporabnost zelo
omejena.

Vozniku temeljito pomagajo izredno napredni
asistenčni sistemi, med katerimi je vredno
izpostaviti samodejno vožnjo.

Vožnja je kljub dodatni teži in »zgolj«
dvolitrskemu motorju zelo udobna in prijetna.
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Vožnja je sicer kljub dodatni teži in »zgolj« dvolitrskemu
motorju udobna in prijetna, k čemur v veliki meri
pripomore elektronsko uravnavanje blažilnikov, ki pred
seboj samodejno predvidi neravnine in tako podvozje
sproti prilagaja situaciji na cesti. Za dobro počutje vseh
potnikov pa vseskozi skrbi izjemno udoben, z najboljšimi
materiali in tehniko opremljen interier. Črni usnjeni
fotelji so odlični, za dodatno razvajanje pa je interier tudi
odišavljen in ambientalno osvetljen. Vozniku pri vožnji
temeljito pomagajo izredno napredni asistenčni sistemi,
med katerimi je vredno izpostaviti samodejno vožnjo,
kjer avtomobil dobro drži smer znotraj voznega pasu,
omembe vredni so tudi prilagodljvi laserski žarometi.
Takšen komplet seveda ni poceni, z vsemi dodatki
končna cena namreč preseže mejo 100 evrskih tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

modna pravljica

Razveselite svoje najbližje z elegantnim darilom!
Ustvarite čudovit komplet ure in nakita Fossil in
mi vam ob nakupu podarimo

20% popust.

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

VALENTINOVA

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

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

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

informativni izračun mesečnega obroka: 1.148,50 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

*Ponudba velja v Slowatch prodajalnah od 4.2. do 15.2.2022

TESTI

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic

ELEKTRIČNA
zvezda
EQC je prvi model iz družine povsem električnih Mercedesovih avtomobilov z oznako EQ, temelji na obstoječi
platformi srednje velikega SUV-ja GLC, ki so jo za vgradnjo električnega pogonskega sklopa seveda prilagodili
in ni zanj prav posebej razvita.
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EQC-jev 5,1-sekundni pospešek
do 100 km/h je primerljiv z
Mercedesovimi modeli AMG.

razlikuje po malček drugačnih zračnikih, predvsem
po številnih bakrenih okrasnih elementih, ki lepo
dopolnjujejo netipično modro oblazinjeno armaturko
in obloge vrat. Namesto posamezno postavljenega
osrednjega zaslona, je ta povezan v eno enoto, ki jo
tvorita skupaj z digitalnim prikazom merilnikov. Tudi
obvolanske ročice imajo drugačno vlogo kot tiste
v neelektričnih Mercedesih, služijo namreč stopnji
rekuperacije, od katere je odvisno, kako močan bo

E

QC je tehnološko dovršen Mercedes z
dvema elektromotorjema, z vsakim na svoji
osi in s skupno močjo 400 KM, z uporabnim
500-litrskim prtljažnikom in realnim dosegom
med 300 in 400 kilometri, njegov 5,1-sekundni
pospešek pa je primerljiv z Mercedesovimi modeli
AMG. Temelji na obstoječi platformi razreda GLC,
s katerim si tako v večini deli tehnično zasnovo z
nekaj dodatnimi prilagoditvami. Da ni zanj posebej
razvita platforma, se pozna v nekaj centimetrskih
primankljajih v kabini, čeprav je dimenzijsko karoserija
EQC-ja v primerjavi z GLC-jem nekoliko večja.
Z veliko zvezdo na nosu je tipičen Mercedes, ima pa
seveda povsem zaprto masko, prav tako je v podpori
aerodinamiki prednji odbijač opremljen z dvojno
zračno zaveso, ki se samodejno odpira in zapira.
Aerodinamičnih rešitev tu še ni konec, EQC se ponaša
tudi s tridelnim strešnim usmerjevalnikom zraka in
z aerodinamično oblikovanimi platišči, s posebnimi
»dvojnimi« platišči AMG, ki sicer izstopajo predvsem
zaradi svoje oblike in ne velikosti, s svojimi 19 palci
sodijo namreč med manjše za takšen tip vozila.
Prednje luči so povezane z LED svetlobnim trakom,
ki v temi markantno zaznamuje prednji del vozila.
Svetlobni LED trak se bohoti tudi na zadku vozila skozi
celotno širino avtomobila in prav tako elegantno
povezuje zadnje luči.
Notranjost je bolj zadržana in ni oblikovana tipično
futuristično, kot je večinoma v praksi pri popolnoma
električnih avtomobilih, temveč je skorajda na las
podobna tisti v klasičnem GLC-ju, čeprav se od nje
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pojemek moči ob spuščeni stopalki za plin.
Podvozje je zasnovano za absolutno udobje, kakršna
vožnja tudi je, pretirano divjanje EQC-ju ne odgovarja
najbolje, saj je avtomobil s svojimi skoraj 2.500 kilogrami
kar težak na volanu in posledično tudi problematičen
za ustaviti, saj s 5,1-sekundnim pospeškom do sto hitro
izgubimo občutek za hitrost in posledično kaj hitro
zgrešimo zadnjo točko zaviranja.
Baterijski sklop je skrit v dnu vozila in se ponaša s
kapaciteto 80 kWh, kar naj bi v idealnih pogojih
zadostovalo za preko 400 električnih kilometrov, a bo
realnih verjetno nekje do 350. Baterijo bomo na domači
vtičnici polnili 40 ur, na klasični javni polnilnici z močjo
11 kW se bo napolnila v približno sedmih urah in pol, na
hitri polnilnici, ki omogoča polnjenje z močjo 110 kW, pa
se bo baterija do 80 % napolnila v le 40 minutah.
Pospeški so kljub izdatni teži avtomobila, ki se čuti na
volanu, impresivni, avtomobil pa silovito pospešuje vse
do elektronsko omejenih 180 kilometrov na uro. A kot
smo že zapisali, v ospredju je udobna in ležerna vožnja,
če oziroma ko je potreba prehiteti počasnejše vozilo, pa
bo EQC to storil odločno in brez kakršnih koli zadržkov.
Z vsemi dodatki bo za dotično, prvo popolnoma
električno zvezdo, treba odšteti 84.250 evrov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Notranjost se od klasičnega GLC-ja razlikuje
predvsem po bakrenih okrasnih elementih.

Tehnični podatki
motor
baterija
moč
navor
menjalnik
pospešek

električni
80 kWh
300 kW (408 KM)
760 Nm
brezstopenjski samodejni
5,1 s (0-100 km/h)

največja hitrost
poraba
mere
teža
prtljažni prostor
cena vozila

180 km/h
22,3 kWh/100 km
4.762 / 1.624 / 1.624 mm
2.495 kg
600 l
31.910 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 936,87 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

TESTI

Renault Zoe R135 L Edition One

PIONIR
OSTAJA
ZVEST
SAMEMU
SEBI

Renault je eden izmed pionirjev električnih avtomobilov in ravno Zoe je model, s katerim se je leta 2010 vse začelo.
Takrat je bil praktično brez konkurence, dobrih 10 let kasneje pa se s številnimi tekmeci še vedno zelo dobro drži
in je eden izmed boljših mestnih električarjev, kar kažejo tudi prodajne številke.
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P

red dvema letoma je Renault končno predstavil
drugo generacijo popularnega električnega
malčka, baziranega na priljubljenem modelu
Clio. Na prvo žogo je še vedno zelo podoben
pionirju, a so že v prvo obliko zadeli v nulo, zato pri
snovanju druge generacije niso imeli pretiranega dela,
da bi mogli za seboj drastično popravljati njegov videz.
Od spredaj še najbolj izstopa spodnji del odbijača, ki po
novem vsebuje veliko mrežo z izstopajočim vzorcem,
zadek je praktično ostal identičen, povsem na novo
pa je zasnovana notranjost, ki je povzeta po najnovejši
generaciji modelov Clio in Captur, s to razliko, da se
zaradi baterij v dnu vozila sedi izredno visoko, višine
voznikovega sedeža pa ni mogoče prilagajati.
V kabini je povsem nov volanski obroč in nova zasnova
armaturke s prosto lebdečim osrednjim zaslonom
in z lebdečo medsedežno konzolo, kjer se nahaja
elektronska prestavna ročica. Analogne merilnike
so zamenjali digitalni v
velikosti 10 palcev, novi so
tudi materiali v kabini, ki
so občutno mehkejši in na
otip bolj prijetni.

A kar je najpomembneje, je izboljšana uporabnost
modela Zoe na račun povečave njegovega električnega
dometa. Novi brezemisijski Zoe, ki ima večjo baterijo z
zmogljivostjo 52 kWh, lahko namreč z enim polnjenjem
prevozi krepko preko 300 kilometrov. Serijski polnilnik
ima moč 22 kW, za kar bo na hitri polnilnici potreboval
približno 3 ure do polne napolnjenosti, druga možnost
pa je še doplačilo za 50-kilovatni polnilnik. V tem primeru
bo 80-odstotno napolnjenost mogoče doseči v 70
minutah. Z novo generacijo je na voljo tudi 135-konjska
izvedba, v ponudbi pa še vedno ostaja različica s 110
konjskimi močmi.
Tako kot pri predhodniku, je baterijo mogoče najeti ali
kupiti. Letni najem baterijskega sklopa znaša med 74 in
124 evri na mesec, odvisno od količine zakupljene letne
kilometrine. V primeru nakupa baterije je končni ceni
treba prišteti še 8 tisočakov in pol. Cena testnega Zoe-ja
z vključenim najemom tako znaša 32 tisočakov, računate
pa lahko še na 6 tisočakov
subvencije.

Tekst in foto:
Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
baterija
moč
navor
menjalnik
pospešek

električni
52 kWh
100 kW (135 KM)
245 Nm
brezstopenjski samodejni
9,5 s (0-100 km/h)

največja hitrost
poraba
mere
teža
prtljažni prostor
cena vozila

140 km/h
19,2 kWh/100 km
4.087 / 1.787 / 1562 mm
1.502 kg
338 l
31.910 EUR

KENZO
ORIN

SUPPORTS

H A R D Y,

S U S TA I N A B LY

informativni izračun mesečnega obroka: 354,84 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si
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TESTI

Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Hybrid Allgrip Elegance Top

Pravi
delovni STROJ
Suzukijev delovni stroj SX4 S-Cross se med pisanjem testa po slovenskih cestah že vozi v popolnoma novi, že
tretji generaciji in po novem sliši zgolj na ime S-Cross. Mi pa smo še zadnjič preizkusili model druge generacije,
64 Avto+šport

ki ima poleg konkurenčne cene in štirikolesnega pogona še enega novega aduta, in to je pogonski sklop z blago
hibridno tehnologijo.
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Eden izmed večjih adutov modela je štirikolesni pogon.

S

uzuki je blago-hibridni pogon prvič predstavil v svojem mestnem
malčku Swiftu, že lep čas pa je na voljo tudi v drugi, sedaj že v
pokoj odhajajoči drugi generaciji SX4 S-Crossa. Kljub temu da na
zadku avtomobila najdemo označbo Hybrid, ne gre za pravega
hibrida, temveč za pogon, ki uporablja 48-voltno tehnologijo. To pomeni,
da SX4 S-Crossu pri vožnji pomagata še manjša baterija in elektromotor,
katerega delovanje pa med vožnjo ni moč zaznati.

SX4 S-Cross pripleza tja, kamor si
večina mestnih terencev ne bi upala.

S pomočjo zagonskega alternatorja je
tako olajšano speljevanje, kjer je na voljo
večja mera navora, prav tako elektromotor
poganja bencinskega v prostem teku
in mu povsem neslišno in nezaznavno
pomaga pri ponovnem zagonu, ko se ta
zaradi sistema start-stop pridno ugaša.
Posledično nezaznavna blago-hibridna
tehnologija prispeva k bolj uglajeni in
predvsem varčnejši vožnji, vozniku pa delo
lajša tudi dobra, 6-stopenjska avtomatika.
Eden izmed večjih adutov tega modela
je tudi štirikolesni pogon, v katerega
delovanje posegamo preko vrtljivega
gumba, s katerim preklapljamo med več
programi, pri čemer lahko vklopimo zaporo
sredinskega diferenciala, ki porazdeli navor
enakomerno med obe osi. Za bolj robusten
videz skrbijo plastične zaščite okoli vozila,
poudarjene s sivimi okrasnimi elementi,
terenski pa je tudi 18-centimetrski odmik
karoserije od tal.
Delovno okolje je že poznano in se v drugi
generaciji ni kaj prida spremenilo. V kabini
tako še vedno prevladujejo bolj robustni
materiali, je pa kabina izredno prostorna,
prtljažni prostor s 430 litri prostornine pa
bi moral zadovoljiti potrebe povprečne
4-članske družine. V kabini rad znova
in znova izpostavim ponastavitev
potovalnega računalnika, ki je še zmeraj
postavljena zelo nerodno s t. i. palčkami tik
ob analognih merilnikih. Osrednji ekran se
ponaša z zelo dobro ločljivostjo, ni pa med
najbolj hitrimi in inuitivnimi. Podpira vso
multimedijo in tudi navigacijo, upravljiv pa
je zgolj na dotik.
S ceno 21 tisočakov z vključenim popustom
je nanj nedvomno treba biti pozoren, če
je prioriteta pri nakupu klasičen, zmogljiv
štirikolesni pogon, s pomočjo katerega
SX4 S-Cross pripleza tja, kamor si večina
mestnih terencev ne bi upala oziroma ne
bi zmogla zapeljati.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.373 ccm
95 kW (130 KM)
235 Nm pri 2.000 vrt./min.
6-stopenjski samodejni
10,2 s (0-100 km/h)
190 km/h

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

7,2 l/100 km
141 g/km
4.300 / 1.785 / 1.580 mm
1.290 kg
47 l
430 l
25.450 EUR

NOVO
NA TRGU

WH-1000XM4

Avgust 2020

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

*

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

informativni izračun mesečnega obroka: 283,01 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

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

navtika

Capelli Tempest 40

biser
CAPELLIJA

Eden izmed biserov italijanskega proizvajalca čolnov in gumenjakov Capelli, ki kot skrivnost svojega uspeha navaja
mlado menedžersko ekipo, pionirske rešitve in visoke standarde kakovosti, je gotovo luksuzna izvedba Tempest 40,
ki jo na krmi lahko krasita najbolj zmogljiva Yamahina motorja iz serije V8.
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4

5 let izkušenj, 17 modelov čolnov, 47 modelov
gumenjakov in 36 distributerjev po svetu: to so
številke, ki v eni sapi orišejo zgodbo Capellija,
ki je svojo pot pričel leta 1974 v Lombardiji
in se od tedaj uveljavil kot eden vodilnih proizvajalcev
majhnih in srednje velikih čolnov. Za rojstvo znamke je
bila zaslužna najpomembnejša in najdaljša italijanska
reka Pad, kajti Davide Capelli je rečna plovila s trupom
iz steklenih vlaken in z ravnim dnom začel razvijati prav
zato, da bi lahko občudoval lepote narave. Pri realiziranju
projektov ustanovitelja znamke je kmalu na pomoč
priskočil njegov sin Umberto, ki se je navduševal nad
tekmovalnimi plovili, zato je v duhu navtičnih pionirjev
začel raziskovati nove vrste kanujev. Leto 1862 je služilo
kot prelomna točka družinskega podjetja, saj sta na
genovskem salonu plovil oče in sin javnosti premierno
pokazala svoj 4,7-metrski model Fisherman, ki je bil
pozdravljen z valom aplavza. Toda resnični uspeh je
nastopil malce kasneje, ko je Capelli vrgel svoje lovke še
na segment gumenjakov. Diverzifikacija proizvodnje se
je izkazala za pravilno odločitev, saj so tekom let njihove
linije gumenjakov, širom sveta poznane po kakovostni
izdelavi, osvojile znaten delež trga.
V ladjedelnici so ostali zvesti svojim koreninam, zato še
vedno proizvajajo 17 različnih modelov čolnov s trdim
trupom iz steklenih vlaken, vendar z dobrim posluhom
za trenutne želje potrošnikov, ki so očarani nad njihovimi
gumenjaki. Reprezentanco Capelli Ribs predstavlja kar
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29 različnih igralcev, s čimer obstaja perfektna izkušnja
za vsakogar. Gumenjaki so razvrščeni v 8 kolekcij, od
katerih je dovršena Luxury Line namenjena najbolj
zahtevnim kupcem. Zlato sredino linije predstavlja
model Tempest 40, ki na krov povabi celo 18 oseb. Te se
brez težav udobno namestijo na več kot 12-metrskemu
plovilu, ki definitivno ni običajni gumenjak, s katerim
se po Ankaranu fijaka vaš sosed. O pogledu nanj lahko
le občuduješ zajetne dimenzije in športno obliko ter si
jasno predstavljaš, kako krasen dan bi na njem lahko
preživel v krogu svoje družine in prijateljev. In ne samo
dan, tudi noč, saj se 40-ica ponaša s kopalnico in kabino,
ki k počitku vabi dve osebi.
Tempest 40 morda najbolj impresionira s svojo močjo, še
posebej, ko se na krmi sonči duet izvenkrmnih motorjev
425 XTO. Gre za najbolj zmogljiva motorja iz Yamahine
serije V8, ki, kot ste lahko izračunali, skupaj razvijata
pošastnih 850 konjev. Za bolj umirjene voznike sta na
voljo tudi verziji 2-krat 300 ali 350 KM. Ampak bodimo
realni, kateri pravi oboževalec navtike si ne bi želel tega
čudovitega gumenjaka potisniti do limita in odkrivati
hitrosti nad 52 vozli?
Pri Capelliju so poskrbeli, da Tempest 40 že v standardni
izvedbi zadovolji vse ključne potrebe. V standardno
opremo so vključili roll bar in kopalno lestev za lažji vstop
na čoln ter notranje stranišče z umivalnikom in zunanji
tuš za večjo funkcionalnost. Da bo lastnik lahko pred
družbo izpadel kot pravi gostitelj, so tu še radio s štirimi

ZA BOLJ UMIRJENE
NAVTIKE STA NA

VOLJO VERZIJI 2-KRAT
300 ALI 350 KM,

EKSTREMISTI PA

LAHKO KRMO
OPREMIJO

Z DUETOM

425 XTO.
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zvočniki, hladilnik, kuhinja s plinskim kuhalnikom in z
umivalnikom ter miza iz tika. Če se bo na izletu ženski
del ekipe raje relaksiral na udobnih blazinah na premcu
in krmi, se bodo pripadniki močnejšega spola spoznavali
z odličnim delovanjem hidravličnega volanskega
sistema in električno upravljanjega sidra. Za zaščito pred
soncem bo treba doplačati za roll bar iz steklenih vlaken
s tendo ali za T-top iz steklenih vlaken in nerjavečega
jekla s pripadajočimi karbonskimi palicami za tendo.

Da bo lastnik lahko pred družbo izpadel
kot pravi gostitelj, so tu hladilnik, kuhinja
s plinskim kuhalnikom in umivalnikom ter
prostorna miza iz tika.
Po našem mnenju je vredno pristaviti cekine za tik na
palubi, ki v kombinaciji s tubami v barvi slonovine in z
bež oblazinjenjem ustvarja res eleganten izgled. Nuja za
adrenalinske fanatike je tudi drog za vodne športe. Ob
dodatnem odprtju denarnice so mogoče še številne
nadgradnje in unikatne barvne kombinacije, ki jih lahko
potencialni kupci do potankosti spoznajo v spletnem
konfiguratorju Capellija, kjer lahko po svojih preferencah
sestavijo osem raznolikih modelov Tempest.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: Capelli
www.vrtinc.si
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NAVTIKA

Ferretti Yachts 860

MORSKA

simfonija

V družbi Ferretti Yachts stavijo, da jih bo morska simfonija z oznako 860 popeljala v prihodnost.
Pri tem žetone polagajo na fuzijo modernega dizajna in naprednih tehnoloških rešitev, pri čemer
verjamejo, da morajo stilistični in arhitekturni elementi iti z roko v roki za doseg harmonije tudi
pri najmanjših podrobnostih.
74 Avto+šport
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Luksuzen izgled jahte je rezultat
sodelovanja arhitekta Filippa
Salvettija in studia Ideaitalia.

bogatašev premikajoči se dom na vodi se bo lahko
v Valove zapodil s hitrostjo 32 vozlov.

N

ajnovejši projekt ladjedelnice iz Cattolice
v bližini San Marina se loteva evolucije
koncepta flybridge jahte. Klasični recept je
sicer že dodobra pretresel znamkin model
1000, ki se je lanskega marca prvič podal v vodo in
tedaj nevoščljivcem dokazal, zakaj nosi krono in naslov
glavnega izmed Ferretijev. Preobrazbi oblikovalskega
jezika, ki jo je uvedel novi paradni konj, sedaj sledi
model 860, ki moderni kroj prilagaja na dolžino 27
metrov. Kot pri tisočici se v jedru koncepta skriva ideja
bivanja v elegantnem ambientu s podpisom svetovno
znanega italijanskega oblikovanja, ki ga je mogoče
prilagoditi željam lastnika. Odločilnega pomena je tudi
optimizacija prostora za doseg novega standarda udobja
in funkcionalnosti. Toda kljub temu da model 860 sledi
stopinjam večjega brata, s svojimi značilnostmi kaže, da
večje ni nujno tudi boljše …
Krasen profil z zajetnimi steklenimi površinami, ki
spominja na najnovejše modele Ferettija, predstavlja
uverturo v dizajn jahte, ki je rezultat sodelovanja arhitekta
Filippa Salvettija in studia Ideaitalia. Njihov tretji skupni
projekt uvaja vrsto inovacij v segmentu, med katerimi so
najbolj opazna ogromna okna, ki v dnevnem prostoru
segajo vse od tal do stropa in tako z naravno svetlobo
bistveno prispevajo k dobremu počutju gostov.
Kot smo sedaj že vajeni, so oblikovalci studia Ideaitalia
ponudili dve konfiguraciji interierja z dvema različnima
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ambientoma: tradicionalistom se bo bolj dopadel
klasični s toplimi nevtralnimi toni in z opaznejšimi
kontrasti, medtem ko bo mlade ali mlade po srcu očarala
sodobna estetika s hladnejšo barvno kompozicijo,
kateri vlada večna bela. Seveda ne manjka kakovostna
oprema, katero je inspiriralo umetniško gibanje Art
Deco, ki s svojimi geometrijskimi krivuljami kreira sintezo
sofisticiranosti in sproščenosti. Poleg vsestranskosti
stila je v ospredju filozofija »indoor-outdoor«, ki pravi
efekt doživi z odprtjem oken v glavnem loungeu,
kjer poleg razkošne sedežne garniture v obliki črke L
najdemo jedilno mizo, ki posede šest oseb, naprej proti
premcu pa še tehnološko dovršen kokpit. Od tam se do

V JEDRU SE SKRIVA IDEJA
BIVANJA V ELEGANTNEM
AMBIENTU S PODPISOM
ZNANEGA ITALIJANSKEGA
OBLIKOVANJA, KI GA JE
MOGOČE PRILAGODITI
ŽELJAM LASTNIKA.
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spodnje palube dostopa preko izstopajočega spiralnega
stopnišča, kakršnega redko srečamo pri plovilih te
velikosti. Spodaj domujejo štiri suite z lastnimi toaletami,
kjer odmeva sledeča mantra: maksimalno udobje,
brezčasen dizajn in italijansko rokodelstvo.
Omembe je vredno, da pri Ferretiju niso pozabili na
zmogljivostno stran projekta, zato so mu namenili dva
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dvanajstvaljna motorja znamke MAN z nič kaj skromno
izhodno močjo 2.000 konjskih moči. To pomeni, da se bo
bogatašev premikajoči se dom na vodi lahko v valove
zapodil s hitrostjo 32 vozlov in ob tem dvajset srečnih
potnikov razvajal v objemu absolutnega luksuza.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

ŠPORT

FORMULA 1 - uvod v sezono

KAJ PRINAŠA
FORMULA 1
V 2022?
80 Avto+šport

Prah po šokantnem zaključku lanske sezone se ni niti še dobro polegel, ko se ekipe že pospešeno pripravljajo na
novo. Ta prinaša obilico sprememb dirkalnikov in prav na tem področju je potekala prava revolucija. Seveda z
namenom lažjega prehitevanja in posledično večje izenačenosti moštev. Novi dirkalniki bi morali biti predstavljeni
že leto poprej, a je Covid-19 za eno leto prestavil načrte FIE.
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Martin, ki je v lanski sezoni razočaral, in Alpine, ki naj
bi prvi predstavil novo orožje za leto 2022. Zagotovo
bo nekje v sredini tudi AlphaTauri s Pierrom Gaslyjem,
na repu pa bodo verjetno ekipe Williamsa, Alfa Romea
in Haasa. Ob tem sta zasedbi britanske in švicarske
ekipe precej spremenjeni. Za legendarno moštvo iz
Grova bosta vozila Nicolas Latifi in povratnik v karavano
Alexander Albon. Moštvo iz Hinwila pa sta zapustila tako
Kimi Räikkönen kot Antonio Giovinazzi. Zamenjala sta
ju Valtteri Bottas in novinec v Formuli 1, Kitajec Guanyu
Zhou.
Dirkalnike bomo prvič na stezi videli na tridnevnih
testiranjih konec februarja v Barceloni. 14 dni kasneje bo
v Bahrajnu na vrsti še drugi paket preizkušanja letošnje
tehnike. Potem izgovorov ne bo več, kajti 20. marca bo
šlo zares. Otoček sredi perzijskega zaliva bo namreč
spisal začetek nove, revolucionarne sezone Formule 1.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

Popolnoma drugačnemu izgledu
dirkalnikov z letnico 2022
botrujejo tudi 18-palčna platišča.

Koledar dirk FIA Formula 1 za sezono 2022
Prav po lanskem grenkem porazu v Yas Marini, se
je Lewis Hamilton zavil v molk. Negotovost okrog
nadaljevanja kariere Britanca se po mnenju mnogih
skriva v izsledkih preiskave FIE o zaključni dirki lanskega
leta. Ti naj bi bili znani v februarju.
Mesec dni kasneje bo torej na štartu dvajset
dirkalnikov. Zaradi vseh sprememb je v tem trenutku
težko reči, kdo bo v Bahrajn prišel najbolj pripravljen.
Najverjetneje bosta začetek sezone v najboljši formi
pričakali ekipi Mercedesa in Red Bulla. Za volanom
Mercedesa najdemo nov obraz, saj je Valtterija Bottasa
zamenjal George Russell. Strokovnjaki napovedujejo,
da naj bi vodilnima dvema ekipama najbolj za vrat
dihala McLaren in Ferrari. Velika neznanka sta Aston

V

letošnji sezoni bodo formule krajše in težje.
Nov aerodinamični pravilnik prinaša širše
sprednje krilce in večje zadnje, obenem
pa bo zelo spremenjeno podvozje in bok
dirkalnikov. To naj bi prineslo več podtlaka in s tem
omogočalo lažjo vožnjo v zavetrju in seveda s tem tudi
lažje prehitevanje. Popolnoma drugačnemu izgledu
dirkalnikov z letnico 2022 pa botrujejo tudi 18-palčna
platišča. Proračun ekip so oklestili še za 5 milijonov
dolarjev in sedaj znaša 140 milijonov dolarjev.
Sezona bo obsegala 23 dirk, začenši z dirko v Bahrajnu.
Edina novost v koledarju je dirka za Veliko nagrado
Miamija, ki bo na sporedu v začetku maja. Tradicionalno
bo zastor nad sezono 2022 padel v Abu Dabiju.
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1.

18.-20. marec

VN Bahrajna (Sakhir)

2.

25.-27. marec

VN Savdske Arabije (Džeda)

3.

8.-10. april

4.

22.-24. april

5.

6.-8. maj

6.

20.-22. maj

VN Španije (Barcelona)

7.

27.-29. maj

VN Monaka (Monte Carlo)

8.

10.-12. junij

VN Azerbajdžana (Baku)

9.

17.-19. junij

VN Kanade (Montreal)

10.

1.-3. julij

11.

8.-10. julij

12.

22.-24. julij

VN Francije (Le Castellet)

13.

29.-31. julij

VN Madžarske (Budimpešta)

14.

26.-28. avgust

15.

2.-4. september

16.

9.-11. september

17.

23.-25. september

18.

30.-2. sep-okt

19.

7.-9. oktober

20.

21.-23. oktober

VN ZDA (Austin)

21.

28.-31. oktober

VN Mehike (Mexico City)

22.

11.-13. november

VN Brazilije (São Paulo)

23.

18.-20. november

VN Abu Dabija (Abu Dabi)

VN Avstralije (Melbourne)
VN Emilije-Romanje (Imola)
VN Miamija (Miami)

VN Velike Britanije (Silverstone)
VN Avstrije (Spielberg)

VN Belgije (Spa-Francorchamps)
VN Nizozemske (Zandvoort)
VN Italije (Monza)
VN Rusije (Soči)
VN Singapurja (Singapur)
VN Japonske (Suzuka)

ŠPORT

Dakar Rally

Dakar
2022
Toyoti

Japonska Toyota, ki slovi po vozilih za brezpotja, je slavila letošnji Dakar, ki s svetovno
preizkušnjo nima več dosti povezave. Nekoč slavni rally Pariz-Dakar je samo še blagovna
znamka, a tekmovanje se je v celoti odvilo po puščavah Savdske Arabije.
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Katarec Nasser Al-Attiyah
je zmagal na letošnji
preizkušnji Dakar Rally, ki
je sestojila iz 12 etap.

D

irka, 44. po vrsti, se je začela s
prologom v Džedi in se končala po
8.400 prepeljanih kilometrih nazaj
v Džedi. Katarec Nasser Al-Attiyah
je z močno prednostjo zmagal na letošnji
preizkušnji Dakar Rally, ki je sestojila iz 12 etap. Za
27 minut je zaostal legendarni Sebastien Loeb.
51-letni Katarec, član moštva Toyota Gazoo
Racing, se je veselil nagrade v višini 45.000
dolarjev in dodatnega sponzorskega bonusa
za zmago v višini 450 tisoč dolarjev, kar je lep
izkupiček za veliko zmago. Audi z napredno
električno tehnologijo je moral zaradi tehničnih
težav priznati poraz in premoč preizkušenim
avtomobilskim konceptom. Edini Slovenec
na Dakarju Simon Marčič je uspešno prestal
svoj osmi nastop in končal dirko na osmem
mestu v razvrstitvi voznikov brez ekipe. Med
motoristi je slavil Britanec Sam Sunderland na
motociklu GasGas, kar je za novega proizvajalca
motociklov prva zmaga na Dakarju. Drugi je v
cilj prišel Čilenec Pablo Quintanillo s Hondo,
tretji je bil Avstrijec Matthias Walkner s KTM-om.

KOLEKCIJA TRAGUARDO
KRONOGRAF,
TAHIMETRSKA LESTVICA

Tekst: Matjaž Tomlje
Foto: ISC
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wrc - rally monte carlo

Loebu glavni
zadetek na
MONAŠKI
ruleti
Sebastien Loeb je veliki zmagovalec uvodnega rallyja za svetovno prvenstvo. 47-letni Francoz je ugnal vso
konkurenco, na čelu z aktualnim prvakom Sebastienom Ogierjem. Prestižna zmaga nove hibridne ere gre med
proizvajalci M-Sport Fordu, ki je tudi prvi pripravil novi dirkalnik, Ford Pumo Rally1.
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O

ba Sebastiena, ki imata skupaj 17 naslovov
prvaka, sta na slovitih cestah nad Monte
Carlom deklasirala mlajše tekmece. Do
sobote se jima je nekoliko še upiral Elfyn
Evans, a izlet pod cesto ga je izločil iz igre za zmago. Vsi
ostali dirkači so si že v petek pridelali večji zaostanek.
A prava drama se je začela v soboto. Po tem, ko sta bila
Loeb in Ogier po desetih hitrostnih preizkušnjah časovno
poravnana, je kazalo, da bo 90. izvedbo legendarnega
rallyja odločila prava izbira gum Sebastiena Ogierja na
13. hitrostni preizkušnji. Ta je v zadnjem trenutku opazil,
da ima Loeb na svoji Ford Pumi »slick« gume, torej za
suho cesto, in je na svojo Toyoto Yaris nataknil zimske.
Omenjena hitrostna preizkušnja je namreč vsebovala
nekaj kilometrski odsek snega in ledu. Loterija se je
Ogierju izplačala, od Loeba je bil hitrejši za 16 sekund
in tretji dan rallyja tako zaključil na prvem mestu. Loeb
je zaostajal 21 sekund, na tretje mesto se je po težavah
Evansa (Toyota) in Neuvilla (Hyundai) prebil Breen (Ford).
V nedeljo so ostale še štiri hitrostne preizkušnje in kazalo
je na 9. monaško zmago Ogierja. A na predzadnji hitrostni
preizkušnji mu jo je zagodla predrta pnevmatika, izgubil
je skoraj 40 sekund in zmage se je tako veselil 9-kratni
svetovni prvak Sebastien Loeb s sovoznico Isabelle
Dalmiche. Pri svojih 47-ih letih je tako postal tudi
najstarejši zmagovalec rallyja za svetovno prvenstvo.
Ogier je na drugem mestu zaostal 10 sekund in pol, Craig
Breen pa na tretjem minuto in 39 sekund.
Kaj letošnji rally Monte Carlo prinaša za nadaljevanje
sezone, zaenkrat ni znano. Po navedbah virov je imel
Loeb zagotovljen nastop samo na tem rallyju. Vprašanje
je tudi, ali bo naskok na deveti naslov in s tem izenačitev
Loebovega dosežka zamikal Ogierja. Torej v tem
trenutku imamo za zaplet in razplet sezone več vprašanj
kot odgovorov. Jasno pa je nekaj. Najbolje so trenutno
pripravljeni pri Toyoti in Fordu, presenetljivo zaostaja
Hyundai.
Naslednji rally, ki nas čaka, je zimska klasika na Švedskem,
le da letos precej višje na severu, v okolici mesta Umeå.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC
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DESIGNED TO LAST

Za razplet sezone imamo več vprašanj
kot odgovorov. Jasno pa je nekaj:
najbolje so pripravljeni pri Toyoti in
Fordu, presenetljivo zaostaja Hyundai.

ŠPORT

motogp - uvod v sezono

MARQUEZU
ZELENA luč
za priprave na
novo sezono

Nova sezona serije MotoGP, ki nam že več let streže z najbolj napetimi boji med dirkači, ki so med seboj precej
izenačeni, se počasi začenja. Letos med dirkaškimi vrstami ne bomo več videli Valentina, a s tem se svet motošporta
ne konča, saj vemo, da je motošport preživel tudi največja imena in vedno znova pritegne na tisoče in tisoče
navijačev. Je pa res, da za Valentinom ostaja velika praznina, ki jo bo morda letos vendarle nekoliko zapolnil Marc
Marquez s svojo drzno in neustrašno vožnjo, ki dvigne vse navijače na noge, kar smo bili deležni že velikokrat.
Neustrašen bojevnik se ne da pregnati s steze, ustavi ga le poškodba in lani je bilo teh kar nekaj.
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Marquez je v portugalskem Portimau prvič
preizkusil Hondin motocikel RC213V-S
in odpeljal kar 65 hitrih krogov.

Koledar dirk motoGP za sezono 2022

S

pomnimo, nazadnje je Hondin dirkač padel
na treningu z motokros motorjem in utrpel
poškodbo očesnega živca, pojavil se je dvojni
vid, zaradi česar je moral izpustiti zadnji dve dirki.
Sledilo je dolgotrajno okrevanje, preden je Marc ponovno
sedel na motocikel, da bi preveril, ali so težave z vidom
izginile. V portugalskem Portimau je prvič preizkusil
Hondin motocikel RC213V-S in odpeljal kar 65 hitrih
krogov, po tem, ko je pred dnevi že sedel na motokros
motor in težav ni zaznal. »Vesel sem, da sem spet čutil
občutek hitrosti,« je zapisal na družbenih omrežjih in se
ponovno postopoma posvetil intenzivnejšim treningom
in pripravam na predsezonska testiranja v Sepangu, ki
bodo na sporedu 5. in 6. februarja.
Medtem ko se Marquez pripravlja na sezono, so se
nekatera moštva že predstavila javnosti in pokazala
nove barve ter adute. Ducatijevo moštvo Gresini Racing
MotoGP, ki ga je ustanovil Fausto Gresini, se v razred
motoGP po sedmih letih vrača kot samostojna ekipa
pod vodstvom Nadie Padovani Gresini. V svojih vrstah ga
zastopata Italijana Enea Bastianini, ki je lani že stopil na
zmagovalne stopničke z Ducatijem, in novinec v razredu
motoGP Fabio Di Giannantonio. Ta je lani v razredu moto2
na koncu sezone zasedel sedmo mesto, letos je dobil
mesto v najelitnejšem razredu in bo svoj motocikel s
številko 49 prvič preizkusil na prvih testiranjih v Sepangu,
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ki so rezervirana izključno za novince razreda motoGP.
Pred novo sezono svetovnega prvenstva razreda motoGP
se je v Veroni predstavilo tudi moštvo WithU Yamaha,
katerega barve bosta zastopala izkušeni italijanski dirkač
Andrea Dovizioso, za katerega bo to že 20. profesionalna
sezona, in 24-letni Južnoafričan Darryn Binder, drugi v
zgodovini razreda motoGP, ki je med elito prišel direktno
iz razreda moto3. Leta 2020 je Binder proslavil svojo prvo
zmago v karieri razreda moto3 in nato še petkrat stal
na stopničkah. Lani je bil v najšibkejšem razredu sedmi
v skupnem seštevku točkovanja za naslov svetovnega
prvaka. Kaj nam bo pokazal letos med elito, pa bomo kaj
kmalu izvedeli in o tem tudi poročali.
Pri ekipi Pramac Ducatija so zamenjali šefa. Vodil jih bo
Italijan Claudio Calabresi, potem ko se je dosedanji vodja
Francesco Guidotti preselil k ekipi KTM-a. Za Maverica
Viñalesa pa bo polno leto v garaži Aprilie, ki ga je takoj
po suspenzu pri Yamahi sredi lanske sezone, povabila
pod svoje okrilje, kjer je v moštvu nadomestil Italijana
Lorenza Savadorija. »Obdaja me precej boljše vzdušje,
kot je bilo pri Yamahi, in v garaži Aprilie je veliko bolj
pristno in prijateljsko; če si zaupamo, bo pot do skupnih
ciljev hitrejša in lažja,« je prepričan Viñales, ki je doslej v
razredu motoGP slavil na devetih dirkah, 13-krat dosegel
najboljši startni položaj in 2-krat sezono končal na
tretjem mestu.

1.

6. marec

2.

20. marec

3.

3. april

4.

10. april

VN Amerike (Austin)

5.

24. april

VN Portugalske (Portimao)

6.

1. maj

7.

15. maj

VN Francije (Le Mans)

8.

29. maj

VN Italije (Mugello)

9.

5. junij

10.

19. junij

VN Nemčije (Sachsenring)

11.

26. junij

VN Nizozemske (Assen)

12.

10. julij

13.

7. avgust

14.

21. avgust

15.

4. september

16.

18. september

VN Aragonije (Alcaniz)

17.

25. september

VN Japonske (Motegi)

18.

2. oktober

19.

16. oktober

VN Avstralije (Phillip Island)

20.

23. oktober

VN Malezije (Sepang)

21.

6. november

VN Valencie (Valencia)

VN Katarja (Losail)
VN Indonezije (Mandalika)
VN Argentine (Termas de Rio Hondo)

VN Španije (Jerez)

VN Katalonije (Barcelona)

VN Finske (Kymiring)
VN Velike Britanije (Silverstone)
VN Avstrije (Spielberg)
VN San Marina (Misano)

VN Tajske (Chang)

Obeta se nam najdaljša sezona v zgodovini, ki bo gostila kar 21 dirk. Ob tako natrpanem urniku si dirkači ne bodo mogli
privoščiti spodrsljajev in padcev, saj bi to lahko pomenilo konec priložnosti za vrhunske rezultate in boj za najvišja mesta.
»Počitek po dirki je nujen, rehabilitacija med sezono je ključna. Brez nje se lahko hitro znajdeš na seznamu odsotnih
zaradi takšnih ali drugačnih zdravstvenih težav,« pa je edina večja skrb povratnika v igro Marca Marqueza.

Tekst: Jana Mihor
Foto: ISC

7.00h - 22.00h
8.00h - 18.00h

- 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!

