Mobilnost je ena od najpomembnejših aktivnosti
človeka. S tem nas ločuje od stoječe narave in nam
daje možnost gibanja. Že od pamtiveka je človek hlepel po hitrejši mobilnosti, kot mu jo ponuja samo telo
z okončinami, ki mu omogočajo hojo in tek. Mobilnost se je začela razvijati z iznajdbo kolesa pred približno 5.000 leti – od uporabe kolesa na dveh oseh,
gnanim s konjsko močjo, do kočije, gnane z motorjem z notranjim izgorevanjem. Karl Benz je leta 1885
izdelal prvi avtomobil, takrat še tricikel z bencinskim
motorjem. Danes si življenja brez avtomobila sploh
ne moremo več zamisliti. Avtomobili potrebujejo za
promet ceste. Tako razvejana cestna infrastruktura kot
sami avtomobili so prispevali k drastični spremembi
našega okolja.
Zato je promet ena od najbolj pomembnih človekovih dejavnosti in kot taka izredno pomembna za mladega kot tudi starejšega prebivalca Slovenije. Če je
danes pomembno znanje matematike, slovenščine,
fizike itd., je še bolj pomembno znanje o prometu.
Vsak najmlajši član naše družbe je že takoj po rojstvu
soočen s prometom. Že od male šole naprej se mora
začeti učenje o prometu. V osnovni šoli morajo učenci zajemati znanje v prometu, saj so takoj, ko shodijo,
aktivni udeleženci v prometu in najbolj ranljivi. Šola
jih mora intenzivno učiti o vseh zakonitostih in znanjih, ki jih človek mora vedeti o prometu. Otroci morajo poznati ceste, cestne znake in družbeni dogovor,
ki smo ga odrasli sprejeli za obnašanje v prometu, ali
drugače rečeno, morajo se naučiti cestno-prometne
predpise. Ko tako znanje osvojijo, lahko pridobijo
dovoljenje za vožnjo z dvokolesom, kasneje s kolesom z pomožnim motorjem in še kasneje za vožnjo
z avtomobilom. Učni načrt za učenje mladih v mali
šoli in osnovni šoli se mora izoblikovati v sodelovanju s strokovnjaki Agencije za varnost prometa in s
strokovnjaki v izobraževanju.
Ravno tako je pomembno znanje prve pomoči v
prometu za pomoč sebi in ostalim udeležencem. Za
udeležence v prometu: od peščev, ki imajo zdravstveno težavo, do poškodovanih v prometnih nesrečah.
Pomoč bližnjemu je ena od osnovnih načel sobivanja.
Poleg tega v promet sodi samo zdrav človek. Danes
smo priča drastičnemu povečanju bolezni zaradi
nezdravega življenjskega sloga.
Matjaž Tomlje
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30 34
40 44
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88 92

Naročniška služba:
ava.tomlje@avto-sport.net
Letna naročnina (10 izvodov) znaša 29 EUR.
Postopek naročanja: z nakazilom naročnine na:
Fleetman d.o.o., Kadilnikova 1, 1000 Ljubljana,
IBAN: SI56 6100 0001 5999 818.
Po plačilu prejmete račun po elektronski pošti.
Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost
(ur.l. RS št. 89/98) sodi mesečnik med proizvode,
za katere se obračunava DDV po stopnji 5 %.
Za vse prispevke veljajo avtorske pravice in so
zaščiteni. Nenaročenih rokopisov ne vračamo.
Vse pravice so pridržane. Ponatis celote ali
posameznih delov je dovoljen samo s pisnim
privoljenjem uredništva, enako kot vsako drugo
mehansko ali elektronsko razmnoževanje.
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DOMAČE NOVOSTI
BMW M240i

Ford Explorer

BMW je v Sloveniji začel s prodajo dveh novih modelov iz družine serije 2, a sta si avtomobila med seboj povsem
različna. Prvi je športni kupe, drugi pa družinsko-poslovni potovalnik oziroma Tourer. Kupejevska dvojka nove
generacije je oblikovno malce presenetila, predvsem se bo treba še navaditi njenega zadka, medtem ko prednji del z
ukrivljenimi ledvičkami izgleda kar všečno. Športni kupe je zrasel v vse smeri, v dolžino za kar 10 centimetrov in v širino
za dobrih 6, zato na cesti, še posebej v promocijski vijolični barvi in pod modelno oznako M240i, izgleda hudičevo
dobro. M240i je najzmogljivejši model serije 2 in se ponaša s šestvaljnim trilitrskim motorjem s 374 konjskimi močmi,
opremljen pa je tudi z inteligentnim štirikolesnim pogonom, s poudarkom na zadnjem kolesnem paru. Vsi motorji
so serijsko opremljeni z osemstopenjskim menjalnikom Steptronic, različica M240i pa ima serijsko vgrajeno športno
avtomatiko s prestavnimi ročicami za volanom in sistemom Launch Control. Za vstopnega dizla bo treba odšteti vsaj
41.150 evrov, za M240i pa skoraj 58 tisočakov.

BMW 2 Active Tourer

Explorer je Fordov največji cestni terenec in je bil do
sedaj namenjen le kupcem čez lužo, v svoji 6. generaciji
pa so se odločili nekaj novih kupcev poiskati tudi med
evropskimi ljubitelji velikanskih SUV-jev. Explorer je
Fordov največji, najdražji in najprestižnejši serijski model,
ki bo na voljo z le eno možnostjo priključno-hibridnega
pogona in z dvema paketoma opreme. Pod velikanskim
pokrovom motorja se skriva trilitrski bencinski motor V6,
ki sodeluje z elektromotorjem in litij-ionsko baterijo s
kapaciteto 13,6 kWh, ki naj bi zagotavljala električni doseg
do 42 kilometrov. Na vsa štiri kolesa preko 10-stopenjske
avtomatike Explorer dostavlja kar 457 konjskih moči in
gromozanskih 825 Nm navora, s čimer je Explorer Fordovo
najzmogljivejše osebno vozilo v ponudbi. Na voljo je tudi
kar sedem različnih voznih programov, med katerimi so
vsi bolj ali manj namenjeni terenski oziroma bolj zahtevni
vožnji. Petmetrski orjak tehta kar 2,5 tone, a je pogonski
sklop kos vsej gmoti in masi, s katero voznik upravlja.
Explorer je res pravi velikan, kar se odraža tudi v sami kabini.
Že spredaj je prostora na pretek, za volanom je občutek,
kot da voziš manjši tovornjak, sedeži so praktično udobni
fotelji, položaj za volanom je ekstremno visok, ergonomija
in postavitev stikal in ekrana pa je tipično ameriška, kakor
tudi 7-sedežna konfiguracija, saj Explorer v prtljažnem
prostoru v povsem ravnem dnu skriva še dva dodatna
sedeža.
Na voljo, kot smo že omenili, sta zgolj dva paketa opreme,
športni ST-Line in bolj prestižni Platinum. Kupci bodo
poleg tega lahko izbirali le še med vlečno kljuko in med
barvami karoserije, cene pa se začnejo pri 77.200 evrih.

Drugi predstavnik serije 2 nosi modelno oznako Active Tourer. Gre za prostorni družinski potovalnik, ki se je še v
prejšnji generaciji ponašal z nekoliko nerodno enoprostorsko obliko, s prenovo pa so oblikovalci proporce uspeli
zajeti v bolj skladno celoto, ki deluje veliko bolj dinamično in športno kot njegov predhodnik. S prenovo je Active
Tourer dobil povsem nove, tiste ta velike ledvičke, prav tako pa povsem novo delovno okolje, ki spominja na tistega,
ki smo ga videli pri prestižnem električnemu SUV-ju iX. V ospredju je tako na armaturki ukrivljen ekran, preko katerega
poteka vsa komunikacija z avtomobilom, fizična stikala so v celoti skoraj vsa izginila, nova je tudi lebdeča osrednja
medsedežna konzola. Prtljažni prostor meri najmanj 470 litrov, uporaben je tudi 13-centimetrski vzdolžni pomik
zadnje klopi, ki je še deljiva v razmerju 40:20:40. V ponudbi so tri- in štirivaljni dizelski in bencinski motorji, vsi serijsko
spojeni s 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom. Ponudbi se bosta kasneje pridružila še dva priključna hibrida.
Cene za serijo 2 Active Tourer se začnejo pri 33.900 evrih.
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DOMAČE NOVOSTI
Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid
Od sedaj dalje je Hyundaijev največji in hkrati
najbolj premijski model Santa Fe, ki se spogleduje s
predstavniki segmenta luksuznih športnih terencev,
na voljo tudi kot priključni hibrid.
Lanskega aprila je na slovenske ceste zapeljal
osveženi Santa Fe, ki ga odlikujejo vodilni varnostni
sistemi, prostornost, udobje ter dobro razmerje med
dobljenim in ceno. Poleg sofisticiranega zunanjega
in notranjega dizajna, je novi Santa Fe uvedel dve
pomembni karakteristiki – kot prvi Hyundaijev model
za Evropejce je baziran na novi platformi, ki obljublja
izboljšano zmogljivost, učinkovitost in varnost, prav
tako pa je po vzoru sestre Kone prvič na voljo kot
hibrid in sedaj tudi kot priključni hibrid. Hibridni
sklop, ki združuje 1,6-litrskega turbobencinarja s 44,2
kW električnim motorjem, razpolaga z 230 KM, ki se
prenašajo na prednji kolesni par ali na vsa štiri kolesa.
Priključni hibrid medtem na cesto preko vsekolesnega
pogona dostavlja 265 konjev in 350 Nm navora. Obe
pogonski enoti sodelujeta z novim 6-stopenjskim
samodejnim menjalnikom. Hyundaijev paradni
konj je v Evropi na voljo tudi z 2,2-litrskim dizlom z
201 KM, ki je prav tako prejel nov menjalnik, in sicer
8-stopenjski robotiziran menjalnik z dvojno sklopko.
Nov priključni hibrid predstavlja morda najboljši
kompromis. Pogon zagotavlja zelo nizko porabo in
omogoča popolnoma električno vožnjo z dosegom
do 50 kilometrov. Za večino vsakodnevnih voženj
je tako dovolj elektrika, za daljše poti pa poskrbi
bencinski motor. Nastavljivo regenerativno zaviranje
med vožnjo ureja polnjenje baterije, ta pa se lahko
napolni tudi na javni polnilnici z izmeničnim tokom,
na domači polnilnici ali na gospodinjski vtičnici.
Za 57.000 evrov bodo kupci dobili vstopno različico
priključnega hibrida z opremo Premium, za najbolje
založenega Santa Feja Plug-in Hybrid pa bo treba
odšteti dodatnih 5 tisočakov.

Alpine A110
V Slovenijo je prispela znamka Alpine, ki uvaja novo družino
različic modela A110.
Po zelo uspešnem letu 2021, v katerem je dosegla kar
74-odstotno rast prodaje, Alpine v leto 2022 v skladu s
svojim ambicioznim načrtom osvaja nove trge. Pri nas bodo
na voljo tri modelne izvedenke: A110, A110 GT in A110 S,
od katerih ima vsaka svojevrsten značaj. Vse imajo vgrajen
štirivaljni 1,8-litrski bencinski motor s turbo polnilnikom,
ki sodeluje s sedemstopenjskim samodejni menjalnikom
znamke Getrag z dvema mokrima sklopkama.
Vstopni model v svet Alpine predstavlja A110 s podvozjem
»Alpine« in z motorjem z močjo 185 kW (252 KM), ki se v vseh
okoliščinah izkazuje z okretnostjo in odzivnostjo.
Novi A110 GT je športen kupe, ki v ponudbi predstavlja razred
Gran Turismo. Kombinacija motorja z močjo 221 kW (300
KM) in podvozja »Alpine« ponuja idealno zmes zmogljivosti
in udobnosti. Vsestransko uporaben in eleganten športen
avtomobil je tako primeren za vsakdanje vožnje kot tudi za
dolge poti.
Vrh ponudbe predstavlja novi A110 S, ki ima poudarjene
zmogljivosti, saj s podvozjem »Sport« pride do polnega
izraza ves potencial motorja z 221 kW (300 KM). Po duši
športen avtomobil je za doplačilo na voljo z napol gladkimi
pnevmatikami in s posebnim aerodinamičnim paketom,
s katerim lahko zadovolji voznike, ki cenijo bolj natančno
vožnjo, še zlasti na dirkališčih.
Kupci lahko svojo Alpine A110 že naročijo v salonu ASP
v Lescah, pri čemer se cene začnejo pri 61. tisočakih za
osnovno izvedenko, za GT-ja bo potrebno odšteti enajst
tisoč več, za najbolj zmogljivega A110 S pa 73.800 evrov.
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DOMAČE NOVOSTI
Volkswagen Multivan
Volkswagnovo gospodarsko vozilo Multivan je
edini kombi, ki ga proizvajajajo že več kot 70 let in
se zato ponaša s kultnim statusom. Nova, že sedma
generacija, naznanja začetek novega obdobja, kajti
ljubkovalno poimenovan Bulli je prvič v zgodovini
na voljo kot priključni hibrid, ki omogoča tudi
brezemisijsko vožnjo.
Multivan, ki se je na račun zadostitev različnih potreb
(dostavnik, kombi, avtodom) uveljavil kot prodajna
uspešnica, je za leto 2022 v tehničnem pogledu
občutno izpopolnjen, saj poleg elektrifikacije
pogonov uvaja avtomatizacijo vožnje s sistemom
IQ.DRIVE Travel Assist. Poleg nove razvojne stopnje
asistenčnih, upravljalnih in infotainment sistemov, je
model velik napredek naredil na področju varnosti v
primeru morebitnega trčenja. Novi Multivan bo na
voljo tudi kot priključni hibrid z 218 KM, medtem ko
bosta 100-odstotno električna model ID. Buzz in ID.
Buzz Cargo debi doživela kasneje v letošnjem letu.
Na področju oblikovanja niso odkrivali tople vode
in so ostali zvesti prepoznavnemu zunanjemu
izgledu Multivana, medtem ko je notranjost precej
drugačna. Poslavlja se od klasične prestavne ročice in
ročne zavore ter pozdravlja udobje, saj digitalizirana
notranjost z majhnim prestavnim stikalom na
armaturni plošči zagotavlja več prostora za voznika
in sovoznika. Sedma generacija v ospredje postavlja
tudi uporabnost, kajti novo zadnjo mizico je mogoče
pomakniti med vse sedežne vrste in jo spredaj
uporabiti kot sredinsko konzolo. Večnamensko
vozilo, ustvarjeno za družine, športno aktivne ljudi in
poslovne prevoze potnikov, ima lahko vgrajenih do
sedem sedežev in je na voljo v izvedbah Multivan,
Life in Style. Prostornina prtljažnega prostora že pri
standardni različici znaša do 4.053 litrov, v podaljšani
varianti pa ima še več prostora za raznoliko opremo.

IMPULZ NOVE
GENERACIJE
CUPRA BORN.
100% ELEKTRIČEN

Nove generacije definirajo nove čase tako, da
sledijo impulzu, neustavljivi sili, ki poganja emocije.
Predstavljamo CUPRA Borna s 100% električnim
pogonom, izrazitim športnim karakterjem in
edinstveno tehnologijo. Tako nepričakovan,
da ga je lahko ustvaril samo impulz. Tako pogumen,
da lahko pomeni le začetek nove dobe.

ODKRIJTE VEČ NA CUPRAOFFICIAL.SI
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Kombinirana poraba električne energije (kWh/100 km): 15,5 (NEVC). Emisije CO2: 0 g/km. Emisije CO2 med vožnjo in skupne emisije CO2 so odvisne od vira električne energije.
CUPRA zato priporoča uporabo ekološko pridobljene elektrike. 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. Slika je simbolna. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana.

NOVOSTI

BMW M2 CS Racing MotoGP Safety Car
BMW nadaljuje svojo 24-letno partnerstvo z motociklističnim prvenstvom motoGP in za sezono 2022 uvaja nov
varnostni avtomobil – BMW M2 CS Racing. S tem bo prvič karavano kraljevega razreda motoGP vodil čistokrvni dirkaški
avtomobil, kar je pravzaprav zelo primeren poklon okrogli 50-letnici športne divizije BMW M. Atraktiven model M2 CS
Racing, ki kot dirkaška iteracija cestno-legalnega kupeja M2 CS lahko generira vse do 450 konjskih moči, je bil uspešen
na različnih globalnih prvenstvih kot tudi več nacionalnih pokalih. Za vlogo varnostnega avtomobila motoGP so ga
le malce modificirali z dodatkom svetlobne pasice na karbonski strehi in posebne barvne preobleke, ki praznuje zlati
jubilej znamke. Vpadljivi dirkalnik bo v letošnji sezoni vodil floto zmogljivih varnostnih in medicinskih vozil BMW: M3
Competition, M4 Competition, M5 CS, M8 Competition Gran Coupé, X5 M Competition in 1000 RR.

Porsche Macan T
Kompaktni športni terenec Porsche Macan je poznan po odličnem športnem karakterju, kar je še bolj očitno pri novi
izvedenki T, ki je bila doslej rezervirana za modele 911 in 718. Črka T pri Porscheju že od šestdesetih let prejšnjega
stoletja označuje posebno obliko športnosti, torej modele, ki z dinamičnimi nastavitvami in ekskluzivno opremo
nudijo posebno doživetje vožnje. Macan T, ki se uvršča med vstopno različico in inačico S, je opremljen z dvolitrskim
turbomotorjem z 265 konjskimi močmi, ki je v primerjavi z 2,9-litrskim šestvaljnikom v modelih Macan S in GTS za
58,8 kilograma lažji; to omogoča suvereno speljevanje in optimalno obnašanje v ovinkih. Kot je značilno za modelno
serijo, agregat sodeluje s 7-stopenjskim menjalnikom z dvojno sklopko in sistemom štirikolesnega pogona. Na račun
serijskega paketa Sport Chrono agilen Macan T od 0 do 100 km/h pospeši v 6,2 s in doseže najvišjo hitrost 232 km/h.
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Pnevmatika Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Goodyear je pred prihodom pomladi, ko bomo jeklene konjičke spet lahko preobuli v letne pnevmatike, predstavil
novo pnevmatiko Eagle F1 Asymmetric 6, najnovejšo različico svoje odlične, večkrat nagrajene serije vrhunskih
pnevmatik Eagle F1. Pnevmatika vključuje številne inovacije, ki povečujejo zmogljivost na suhi podlagi ter izboljšujejo
zaviranje in vodljivost na mokri cesti. Pohvali se tudi s tehnologijo, razvito posebej za pnevmatike UUHP (ultra
ultra visoko zmogljive) in zasnovano za zmogljivost tako na dirkalni stezi kot na cesti. Zahvaljujoč tej tehnologiji se
pnevmatika bolje prilega grobi cestni površini oziroma je nanjo odpornejša. Eagle F1 Asymmetric 6 je bila razvita
ob upoštevanju specifičnih zahtev proizvajalcev električnih vozil. Njen dezen kar za 1 dB zmanjšuje kotalni hrup,
medtem ko nova tehnologija zmesi zmanjšuje kotalni upor in s tem pripomore k večjemu dometu električnih vozil.

Škoda Fabia Monte Carlo
Pred kratkim je na slovenski trg zapeljala četrta generacija Fabie, sedaj pa so Čehi razkrili še njeno športno navdahnjeno
inačico Monte Carlo, ki značilnostim novega modela dodaja določene vizualne poudarke. Vozniki bodo tako
deležni aerodinamičnega oblikovanja, radodarnega prtljažnika prostornine 380 litrov, aktivnega informacijskega
zaslona in mnogih asistenčnih sistemov. Prvič bo pri Fabii mogoče uživati v funkcijah, ki prispevajo k udobju, kot
so sedeži z nastavljivo ledveno oporo, ambientalna osvetlitev ter ogrevan volan in vetrobransko steklo. Hatchback
z oznako Monte Carlo bo v skladu s predhodniki nadaljeval s tradicijo vpeljave črnih poudarkov na maski hladilnika,
ohišjih zunanjih ogledal, spojlerju, strehi, odbijaču in stranskih pragovih. Izvedba MC prav tako prinaša dinamično
preobrazbo interierja s črno-rdečo temo, z dekorativnimi elementi v imitaciji karbona in s pedali iz nerjavečega jekla.
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ZANIMIVOSTI

Cupra praznuje 4. rojstni dan
Cupra, nekdaj zmogljivostni podaljšek Seata, praznuje 4. obletnico delovanja kot samostojna znamka z razkritjem
ambiciozne vizije za prihodnost. Športna španska znamka je naznanila, da se bosta obstoječi prodajni paleti pridružila
dva nova modela, kar sledi lanskoletni napovedi, da bo SUV Tavascan, drugi 100-odstotno električni model znamke po
hatchbacku Born, na trg prišel v letu 2024, leto kasneje pa mu bo sledilo še eno električno vozilo, ki se bo zgledovalo
po študiji UrbanRebel. Direktor podjetja Wayne Griffiths je hkrati obljubil, da bo izkušnjo Cupra mogoče doživeti tudi
v novi dimenziji, saj bodo vstopili v metaverse z novo platformo Metahype, medtem ko bodo realni in virtualni svet
združili v sistemu Cupra Experience, ki želi pretresti tradicionalne motošport formate.

2 milijona Dacie Dusterjev
Lansko poletje so pri Dacii osvežili svojega prodajnega asa Dusterja, ki sedaj praznuje 2 milijona prodanih enot.
Od debija pred dvanajstimi leti je kupce prepričal s svojo enostavnostjo, s praktičnostjo in z dostopno ceno ter se
uveljavil kot številka 1 v maloprodaji v svojem razredu na evropskem trgu športnih terenskih vozil. Daciin model danes
prodajajo v več kot 60 državah, toda najbolj popularen je seveda v domači Romuniji, kjer je postal del nacionalnega
ponosa s policijskimi, z vojaškimi in z reševalnimi vozili Duster. Robusten, zanesljiv in vsestranski štirikolesno gnani
SUV, zasnovan predvsem za družine in avanturiste, se je tekom let soočil z različnimi izzivi, vse od sibirskega mraza do
maroške puščave, in se udeležil številnih motošport tekmovanj.

cq5dam.thumbnail.750.420 (1)

Evropski avto leta je Kia EV6
Kljub odpovedi ženevskega avtosalona, so tam razglasili zmagovalca letošnjega, že 59. izbora Evropski avto leta,
katerega korenine segajo v leto 1964. Žirija avtomobilskih novinarjev iz 22 evropskih držav je z laskavim nazivom
okronala električnega križanca EV6, ki je kot prvi model, zgrajen na platformi za električna vozila, emblem nove dobe
Kie. Zmagovalec EV6 si je prislužil 279 točk, sledili so mu Renault Megane E-Tech Electric (265 točk), Hyundai Ioniq 5 (261
točk), Peugeot 308 (191 točk), Škoda Enyaq iV (185 točk), Ford Mustang Mach-E (150 točk) in Cupra Born (144 točk). Kar
šest finalistov je povsem električnih avtomobilov, eden pa je poleg tradicionalnih motorjev z notranjim zgorevanjem
na voljo tudi kot priključni hibrid, kar kaže na močen obrat avtomobilske industrije k elektrifikaciji pogonskih sklopov.
Dogodek so v živo prenašali v digitalni formi, a organizatorji tekmovanja obljubljajo, da to ne bo trajna sprememba in
da upajo, da bodo prihodnje leto lahko izpeljali sejem v Ženevi, ki je poznan kot najbolj zanimiv na svetu.

BENCINSKI SERVISI MAXEN

POSTREZI SI SAM, ZATO
TOČI Z VESELJEM PRI NAS.

VEČ O PRODAJNIH MESTIH NA
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WWW.MAXEN.SI
Mercator d.d., sektor M-Energija, Pot k sejmišču 32, 1231 Ljubljana Črnuče

MOTORISTI,
POZOR!

PRIPRAVA MOTORNEGA KOLESA
NA NOVO MOTORISTIČNO SEZONO
Za varen začetek motoristične sezone je ključnega
pomena brezhibno motorno kolo. Zahtevnejša
tehnična opravila vzdrževanja naj opravi pooblaščeni
servis. Če ste servis opravili v zimskem času, je verjetno,
da je vaše motorno kolo ob začetku sezone ustrezno
pripravljeno. Če je od zadnjega servisa minilo že dalj
časa, je pomembno, da opravite natančen pregled vozila,
preden se odpravite na prvo spomladansko vožnjo.
Spomladanske vožnje večinoma potekajo v zahtevnejših
pogojih, saj so temperature zraka in asfalta nižje.
Še posebej na senčnih predelih ceste obstaja večja
nevarnost zdrsa, zato je treba imeti dobre pnevmatike.
Ker voznika začne hitreje zebsti, je nujna primerna in
toplejša oprema. Na priobalnih delih so pogoji za vožnjo
lahko ugodnejši, vse to pa morate načrtovati pred potjo.
PRED VSAKO VOŽNJO PREVERITE
Pred začetkom vsake vožnje mora voznik opraviti
vizualni pregled motornega kolesa in preveriti
delovanje svetlobne opreme, zavor, raven motornega
olja, raven hladilne tekočine, raven zavornih tekočin,
stanja pnevmatik, tlaka v pnevmatikah in verige
ali drugega prenosa moči, ki ga ima motorno kolo.
Pri pregledu pnevmatik se preverjajo morebitne
poškodbe, obrabljenost (tudi morebitna neenakomerna
obrabljenost po celotni tekalni površini) in ustreznost
polnilnega tlaka. Slednjega predpiše proizvajalec
motornega kolesa, največkrat pa je okoli 2,4 bara.
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značilnosti, ki jih iščemo pri dobri motoristični čeladi,
so čim boljša raven zaščite, dobra vidljivost, zračnost,
relativno majhna teža, čim nižja raven hrupa pri višjih
hitrostih, kljubovanje aerodinamičnim silam in vidnost
za druge udeležence cestnega prometa.
DOBRA PSIHOFIZIČNA
PRIPRAVLJENOST JE KLJUČNA
Za dobro psihofizično pripravljenost mora motorist
skrbeti vse leto, še posebej pa naj aktivno temu nameni
pozornost vsaj en mesec pred začetkom motoristične
sezone. S starostjo se naši refleksi upočasnjujejo, izkušeni
motoristi lahko to nekoliko kompenzirajo s svojim
znanjem, ker jim uspe pravočasno zaznati nevarne
situacije.
Pred začetkom motoristične sezone se svetuje obisk
raznih preventivnih prireditev, ki so namenjene
ozaveščanju in osvežitvi poligonskih motorističnih
spretnosti (te so brezplačne), kot seveda tudi obisk
tečajev varne vožnje različnih stopenj pod nadzorom
izkušenih inštruktorjev, ki so dobra naložba za prihodnost.

Minimalna globina dezenov na pnevmatiki je 1 mm,
priporočena starost pnevmatike pa manj kot štiri leta.
ZAŠČITNA MOTORISTIČNA OPREMA
Motoristična oprema predstavlja izjemno pomemben
del in edino zaščito motorista pred zunanjimi vplivi okolja
in pred poškodbami. V primeru padca ali prometne
nesreče pa lahko njune posledice ublaži. Pravilna
namestitev in uporaba motoristične opreme je tako
izrednega pomena za varnost motorista. Čeprav Zakon o
pravilih cestnega prometa kot zaščitno opremo določa
le motoristično čelado, je nadvse priporočljiva uporaba
popolne motoristične opreme, kot so oblačila, vključno z
varnostnimi blazinami, obuvala, rokavice in ostali ščitniki
hrbtenice, kolen, ramen in komolcev. Priporočljive so
svetle oziroma odsevne barve, tako boste za ostale
udeležence v prometu bolj vidni.
Motoristična oblačila, obutev, rokavice in ostali dodatki
naj bodo primerne velikosti in iz primernega materiala,
odvisno od tega, kakšno motorno kolo bomo vozili.
Ohlapna oblačila zmanjšujejo stabilnost motornega
kolesa, kar je še posebej občutno pri večjih hitrostih.
Rokavice naj bodo usnjene in z zaščito členkov.
Obuvalo naj pokriva vsaj gležnje, čeprav se priporočajo
motoristični škornji, ki zagotavljajo največjo zaščito.
Motoristična čelada predstavlja najpomembnejši del
zaščitne motoristične opreme. Glavi voznika in potnika
na motornem kolesu varuje pred poškodbami v primeru
prometne nesreče (oziroma jih vsaj omili) ter pred vplivi
iz okolja, kot so veter, dež, prah, mrčes in drugo. Ključne

PRIDRUŽITE SE WEBINARJU VARNO Z MOTORJEM
Agencija za varnost prometa zaradi izrednega zanimanja
pripravlja že drugi webinar Varno z motorjem, na
katerem bodo strokovnjaki spregovorili o obvladovanju
motornega kolesa, tehnikah vožnje in zaviranja
ter pomenu ustreznih pnevmatik za varno vožnjo.
Predvideni termin spletnega dogodka je 14. marec 2022
ob 18. uri. Spremljajte spletno stran www.avp-rs.si za
več informacij in prijave!

PANTONE 431 C

NA MOTOR LE SPOČITI IN UMIRJENI
Z motornim kolesom se nikakor ne odpravimo v promet,
kadar smo jezni, pod stresom ali utrujeni, ker takrat nismo
dovolj zbrani in pozorni, taka čustvena in fizična stanja pa
povečujejo možnosti za prometne nesreče. Ti nasveti niso
niti zapleteni niti neizvedljivi, lahko pa veliko pripomorejo
k reševanju nevarnih situacij ali celo življenj.
Pri vožnji mora motorist znati predvidevati in dobro oceniti
prometne razmere ter sprejeti hitre in ustrezne odločitve,
ki so pomembne za varno vožnjo. Alkohol, droge in druge
psihoaktivne snovi ne sodijo v promet. Na motoristovo
počutje zelo vplivajo tudi nizke in visoke temperature.
Priporoča se ustrezna zaščitna oprema glede na
vremenske razmere. Pomembno je, da telesu privoščimo
dovolj tekočine (vode), še posebno v poletnih mesecih, ko
so temperature visoke, ker lahko v nasprotnem primeru
pride do dehidracije telesa. Dehidracija močno vpliva na
številne fiziološke procese v telesu, zato je preprečevanje
dehidracije, še preden se ta pojavi, izrednega pomena, ker
zmanjšuje sposobnosti motorista, vpliva na koordinacijo
in ocenjevanje kritičnih situacij.
Na cesti nisi nepremagljiv. Si najbolj ranljiv.
V 5 letih je življenja izgubilo več kot 100 motoristov,
zato poskrbite za svojo varnost in vidnost.
Agencija za varnost prometa vam želi srečno
vožnjo in da bi na vsak cilj prišli varno.

PANTONE 2728 C

JAVNA AGENCIJA
REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARNOST PROMETA
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Tesla HyperLight

VOZNIKOVI MODNI DODATKI
Ura Laureato Chronograph Aston Martin Edition

HyperLight. HyperLife.

Hiša avtomobilske visoke mode Aston Martin je lansko leto
idealnega partnerja našla v podjetju Girard-Perregaux, ki
je z več kot 200-letno tradicijo ena najstarejših urarskih
manufaktur v Evropi. Po futuristično zasnovanemu
tourbillonu s skeletno zasnovo je napočil čas za malce
bolj tradicionalno uro, ki predstavlja drugačno vizijo
lepote. Na dan je prišla Astonova značilna dirkaška
zelena, v katero mojstri niso odeli dirkalnika Formule
1, temveč številčnico elegantnega časomera, katero
zaznamujejo še trije števci in aplikacija diamantnega
vzorca, ki spominja na prešite usnjene sedeže športnikov
AM. Zapestna kreacija z več komplikacijami se ponaša z
osmerokotno luneto, ki predstavlja poklon uri Laureato
iz leta 1975, in s transparentnim hrbtom, ki opazovalcu
omogoča pogled na precizno avtomatsko gibanje.

Ura Pilot’s Watch Chronograph Edition AMG
Pri Mercedes-AMG-ju so se obrnili na svoje dolgoletne
prijatelje iz švicarskega Schaffhausena, da bi skupaj
pripravili nov okrasek za zapestje. Gre seveda za priznano
firmo IWC, ki se je oprla na svoje bogato znanje pri
kreiranju novega športnega kronografa. Od leta 2004
se je podpisala na kar nekaj ur z emblemom AMG, toda
novi model je prvi član kolekcije Pilot’s Watch z ohišjem,
narejenim iz ekstremno lahkega in na praske odpornega
titana, ki je zaključen v podobnem mat sivem odtenku, ki
krasi beštije iz Affalterbacha. Od tam so pobrali tudi navdih
za dizajn številčnice, katero krasijo ogljikova vlakna, ki
ustvarjajo kontrast srebrnim števcem. Za moč skrbi IWCjev hišni kaliber, za pridih elegance pa črn usnjen pašček.

Ura Police x Batman
Drzna italijanska blagovna znamka očal in ur Police
je v začetku letošnjega leta napovedala sodelovanje
s podjetjem Warner Bros in filmom »Batman«, ki je
svetovno premiero doživel 4. marca. Sad sodelovanja
dveh svetovno poznanih akterjev so štirje modeli ur
v omejeni količini deset tisoč kosov, ki se ponašajo
z značilnimi elementi globalnega fenomena. Moške
in ženske ure so bile predstavljene na ekskluzivnem
dogodku v Dubaju, katerega so se udeležile mnoge
znane osebnosti in ključni mediji iz Bližnjega vzhoda.
Vsaka izmed ur je poimenovana po elementih, ki najbolj
zaznamujejo novo inkarnacijo legendarne franšize:
Batman, Vengeance, Gotham City in Cat Woman.
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C u p r a

ZNANILEC
NOVE DOBE
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B o r n

Born je prvi popolnoma električni model španske športne znamke Cupra, ki uteleša popolno
usklajenost med elektrifikacijo in zmogljivostjo. S tem označuje začetek novega poglavja
znamke, ki želi z emocionalnim dizajnom, s takojšnjo odzivnostjo in z radodarnim dosegom
premešati karte na trgu električnih avtomobilov.
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sistema infotainment, ki preko prostostoječega zaslona
ali na novo razvite aplikacije My CUPRA omogoča dostop
do spletnih storitev, ekosistema aplikacij za prenos
ter varnostnih in servisnih rešitev. Preostali tehnološki
bonbončki, ki omogočajo najvišjo raven povezljivosti in
varnosti, so digitalni kokpit v velikosti 5,3 palcev, projicirni
zaslon s tehnologijo razširjene resničnosti, asistenčni
sistemi z 2. stopnjo avtonomne vožnje, brezžični
induktivni polnilnik telefonov, glasovno upravljanje,
sproženo z ukazom »Hola, hola«, in tehnologija Kessy,
ki omogoča odklepanje oziroma zaklepanje vozila ter

Za pot od 0 do 100 km/h takoj
odzivni CUPRA Born potrebuje
samo 6,6 sekunde.

zagon brez uporabe ključa.
V skladu z vsemi temi konkurenčnimi prednostmi CUPRA
vztrajno verjame v potencial Borna, da omogoči vstop
na nove mednarodne trge in poveča prisotnost znamke
v najbolj elektrificiranih državah. Osvojiti želijo predvsem
tiste, ki iščejo najnaprednejšo tehnologijo z minimalnim
vplivom na okolje, a pri tem ne želijo delati kompromisov
glede emotivnih voznih doživetij.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

drzna oblikovna zasnova prve povsem električne cupre nedvomno izstopa iz množice.

P

isalo se je leto 2018, ko je CUPRA postala
neodvisna znamka, s ciljem ponujati
edinstvena, prefinjena in zmogljiva vozila z
značilno emocionalno identiteto. Od tedaj je
ponudila kar nekaj vznemirljivih modelov, a resnično
transformacijo je prinesel šele hatchback Born, prvi
električni model znamke, ki elektrifikacijo združuje s
športnostjo, s čimer odpira pot do novih strank in CUPRO
pelje izven tradicionalnih meja. Nagovarja vse, ki iščejo
elegantno in hkrati zmogljivo električno vozilo z več kot
500 kilometri električnega dosega.
Inovator je ime dobil po barcelonski četrti El Born, ki
je s svojo nenavadnostjo in z zanimivostmi navdihnila
CUPRINE inženirje. Ti so za osnovo vzeli platformo
za električna vozila (MEB) koncerna Volkswagen, ki z
medosno razdaljo 2.766 milimetrov ponuja izjemno
dinamično vožnjo, prostorno notranjost in veliko
udobja. Baterije so pozicionirali nizko, na sredini vozila,
kar omogoča uravnoteženo porazdelitev teže (50:50) in
nizko težišče.
Gre za prvega predstavnika znamke z nevtralno neto
bilanco CO2, kar pomeni, da se v celotni dobavni verigi
uporablja energija iz obnovljivih virov. Preostale emisije
so kompenzirane z naložbami v okolje in projekte, ki so
certificirani v skladu z najvišjimi standardi.
Kupci novinca bodo lahko izbirali med dvema stopnjama
moči, ki se prenašata na zadnji kolesni par: 110 kW (150
KM) in 150 kW (204 KM), pri čemer je za močnejšo
različico na voljo tudi nadgradnja – paket e-Boost,
s katerim se moč lahko poveča vse do 170 kW (231
KM); slednjega se aktivira prek gumba na volanskem
obroču ali prek opcije »kickdown«. Ne glede na izbiro
stopnje moči, se Born ponaša s sodobno športnostjo,
ki jo zagotavljajo dinamično uravnavanje podvozja v
kombinaciji s športnim vzmetenjem, možnost izklopa
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sistema ESC Sport, progresivni volan ter večje zavore in
širše pnevmatike, nameščene na 20-palčnih litih platiščih,
ki zagotavljajo še boljši oprijem in krajše zavorne poti.
Za pot od 0 do 50 km/h takoj odzivni Born potrebuje
samo 2,6 sekunde, medtem ko do 100 km/h pospeši
v 6,6 sekunde. Ob tem napredna litij-ionska baterijska
tehnologija omogoča radodaren doseg, kajti ob izbiri
najbolj zmogljive baterije lahko vozilo prevozi okrog 540
kilometrov. Za večjo možnost izbire bodo strankam sicer
na voljo 3 neto zmogljivosti baterije (45, 58 in 77 kWh).
Polniti jo je mogoče na hitrih polnilnicah z enosmernim
tokom z močjo 135 kW (baterija kapacitete 77 kWh), kjer
se za nadaljnjih 100 kilometrov vožnje napolni v samo
7 minutah. Avtomobil je mogoče opremiti s toplotno
črpalko, ki izboljša doseg v hladnih pogojih, prav tako
pa so na voljo domače polnilne postaje CUPRA Charger
in MOON, pri katerih kot pomoč pri polnjenju služita
aplikaciji Easy Charging in MOON Charge.
CUPRINO prvo 100-odstotno električno vozilo so
oblikovali v Barceloni, na sedežu družbe v Martorellu, kjer
so se odločili za drzno oblikovno zasnovo, ki z izražanjem
moči nedvomno izstopa iz množice. Uspelo jim je
realizirati zelo aerodinamično oblikovanje s koeficientom
zračnega upora 0,27, ki na opazovalcu pusti vtis. Born
samosvoj španski temperament izraža z unikatnimi 3D
elementi tako na karoseriji kot v notranjosti, kot tudi
z značilnimi detajli v barvi brona, ki so se uveljavili kot
zaščitni znak znamke.
Tudi kabina, ki v stilu modelov CUPRA daje poudarek
na voznika, izraža dinamičen, nekonvencionalen značaj
Borna, ki svojo okoljsko osveščenost izraža tudi z
uporabo trajnostnih materialov; serijski školjkasti sedeži
so denimo izdelani iz tkanine SEAQUAL® iz recikliranih
plastičnih odpadkov iz morja. Prefinjena notranjost je
zasnovana v duhu digitalizacije z najnovejšo generacijo
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Bentley Continental GT Mulliner Blackline

SODOBEN
ŠIK

Bentleyjev Continental GT je v najboljši iteraciji Mulliner preprosto rečeno simbol bogastva, s katerim se okoli
prevaža svetovna elita. Dobesedno vse avtomobile, s katerimi se sreča, deklasira v smislu razkošja, dobro večino
pa tudi v smislu zmogljivosti. Za tiste, ki želijo odkrivati temno plat Bentleyja, pa je od sedaj naprej na voljo tudi
zlobnejša različica luksuznega štirisedežnika.
24 Avto+šport
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Pri Bentleyju so se poslovili od sijočega kroma in namesto njega umestili sodobnejšo alternativo.

M

ulliner je od nekdaj zaslužen za Bentleyjeve
najbolj edinstvene stvaritve. Legenda o
tem slovitem imenu izhaja iz daljnega 16.
stoletja, ko je bil Mulliner ustanovljen kot
luksuzni sedlar. Tradicija ročne izdelave se je prenašala
iz roda v rod, dokler se ni podjetna družina leta 1760
preusmerila v izdelavo po meri narejenih vozil. Na račun
prejema naročila za gradnjo in vzdrževanje poštnih kočij
njenega visočanstva, se je Mulliner kmalu uveljavil kot

26 Avto+šport

pomemben igralec, ki ga je znatno zaznamoval prihod
motornega avtomobila. Pisalo se je leto 1923, ko je tedaj
neodvisni proizvajalec za londonsko razstavo Olympia
kreiral unikatnega dvosedežnega Bentleyja in s tem
ustvaril vez, ki sta jo podjetji zacementirali 36 let kasneje,
ko je Mulliner postal del Bentleyjeve bogate zgodbe.
Nedavno so se Britanci odločili, da je napočil čas
za vrnitev Mullinerja k svojim koreninam, zato
so delo razdelili na tri stebre, od katerih ima vsak

svojo specializacijo. Mulliner Coachbuilt strankam z
globokimi žepi omogoča, da tesno sodelujejo z ekipo
oblikovalcev in tako ustvarijo svoje povsem edinstveno
vozilo; rezultat tovrstnih naporov je na primer roadster
Bacalar, ki je najbolj ekskluziven predstavnik moderne
ere Bentleyja. Na drugi strani Mulliner Classic skrbi za
obujanje in perfektno restavriranje legendarnih klasik,
kot je impozantni Blower iz leta 1929, medtem ko ima
oddelek Mulliner Collections nalogo kreacije posebnih

izvedenk prodajnega portfelja, ki so personalizirane željam
strank. In ker so pri Bentleyju ob pregledovanju svojih knjig
opazili, da skoraj 40 odstotkov strank Continentala GT
naroči v specifikaciji Blackline, je zaživel tudi višje rangirani
Continental GT Mulliner Blackline, ki je zasnovan za mlajšo
ciljno publiko, željno modernega, športnega Bentleyja.
Če je klasični Continental GT Mulliner uglajeni gospod
modre krvi, je njegov brat Mulliner Blackline spreten dečko,
ki je svoje milijone zaslužil v kripto svetu. Pri Bentleyju so
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ČAS JE ZA
URBANI SLO G
Ustvarjen, da izstopa.
Napaja se s svetlobo.

RazkošnO PREŠITO kabinO LAHKO kupci prilagodiJO
svoji najljubši tribarvni kombinaciji.
z veseljem svetovali strokovnjaki s svojo praktično
neskončno ponudbo prvovrstnih materialov.
Kupe in kabriolet Continental GT Mulliner Blackline
bosta svojo samozavestno držo najbolje izkazovala,
ko se jima bo pod pokrovom vrtel Bentleyjev ikonični
šestlitrski dvanajstvaljnik s preko šeststo konji, ki
dostavlja zmogljivost, ki se jo pričakuje od vrhunskega
Grand Tourerja.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

www.slowatch.si

se namreč poslovili od elegantnega sijočega kroma in
namesto njega umestili sodobnejšo alternativo. Fokus je
na črnih poudarkih, ki ustvarjajo markantno figuro. Tema
obkroža masko hladilnika, žaromete, ohišja stekel in
zunanjih ogledal, mrežaste reže za zajem zraka in kvartet
izpušnih cevi. Poseben estetski kos so 22-palčna črna
platišča, ki postavijo piko na i športni osebnosti vozila.
Razkošna kabina ostaja identična klasični Mullinerjevi
ediciji, kar pa ne pomeni, da je kupci ne morejo prilagoditi
svoji najljubši tribarvni kombinaciji, pri čemer jim bodo
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B M W

T h e

8

X

J e f f

K o o n s
sanjskega avtomobila oprl na pomoč rumene in modre.
Ne gre za preprosto barvno shemo, ampak za kričečo
igro črt in simbolov, ki generirajo občutek premikanja.
Ključni element eksterierja je zvezda z napisom POP!
v stilu umetniškega gibanja pop art, ki navdih išče v
popularni kulturi. Američan je za karoserijo pravzaprav
izbral enajst različnih odtenkov, zaradi česar so zaposleni
v BMW-jevih tovarnah Dingolfing in Landshut samo za

umetnina
na štirih
kolesih

Ključni element
eksterierja je zvezda
z napisom POP! v stilu
umetniškega gibanja
pop art, ki navdih išče
v popularni kulturi.

Tiste, ki sanjajo o preteklih časih, ko je BMW-jeva osmica s svojo prestižno osebnostjo predstavljala enega od
vrhuncev avtomobilske industrije, bo razveselilo dejstvo, da je nastala najbolj edinstvena serija 8 doslej, pri
kateri se združita svet umetnosti in avtomobilizma.

M

ed leti 1989 in 1999 je osmica veljala za
zastavonošo bavarske znamke. Izdelanih
je bilo sicer samo 31.062 primerkov, zato
je bil avtomobil še toliko bolj poželjiv in
ga danes označujemo za legendarnega. BMW je leta
1999 serijo 8 umaknil iz prodajnega kataloga, medtem
pa sta se v razredu prestižnih športnih kupejev dobro
namestila Bentleyjev Continental GT in Mercedesov CL,
zdaj znan kot S Coupé. V 21. stoletju so pri znamki belomodrega propelerja osmico obudili od mrtvih, a je pri
tem izgubila svoj ekskluziven čar, saj je postala precej
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podobna preostalim, nižje rangiranim modelom. To pa
nikakor ne moremo trditi za najnovejšo vozilo z oznako
8, ki ga je oblikoval priznani pop art umetnik Jeff Koons.
The 8 X Jeff Koons sledi stopinjam devetnajstih prehodnih
umetniških BMW-jev, vendar ga lahko okličemo za
najbolj dovršeno oblikovano vozilo v vsej zgodovini
proizvajalca. Prvo pravcato umetnino na štirih kolesih
je leta 1975 zasnoval ameriški kipar Alexander Calder,
ki je na prošnjo ustanovitelja divizije BMW Motorsport
poustvaril ikonični dirkalnik 3.0 CSL. A če je tisto kreacijo
dominirala rdeča, se je Koons pri oblikovanju svojega
Avto+šport 31

rdeča in modra. Poseben poudarek predstavlja
umetnikov podpis v kabini, kot tudi njegov
podpis na certifikatu, ki ga bo prejel vsak kupec
unikatnega vozila, katerega cilj je izraziti moč in
energijo serije 8.
Premikajoča se skulptura, ki je v umetnikovih
mislih nastajala več let, bo zaživela v 99 primerkih,

Premikajoča se skulptura, ki je v umetnikovih
mislih nastajala več let, bo zaživela v 99 primerkih.

Ekspresivni Gran Coupé
v izvedenki M850i xDrive
stoji le stopničko nižje od
čistokrvnega M8.

barvanje zunanjosti porabili dvesto ur, kar pomeni, da
bodo ob začetku proizvodnje lahko poštrihali le štiri
avtomobile na teden.
Ekspresivni Gran Coupé v izvedenki M850i xDrive, ki je
pozicionirana le stopničko nižje od čistokrvnega M8,
ne razočara tudi v notranjosti, ki je nekakšen poklon
superheroju Spidermanu, kot tudi zmogljivostnemu
sektorju M, kajti sedeže iz premium usnja gradita

za katere se bodo zbiratelji najverjetneje zagrebli
v zelo kratkem času. Upajmo le, da avtomobila
ne bodo skrili v svoje garaže, ampak mu bodo
dopustili, da svojo lepoto deli z ostalimi na
svetovnih cestah. Pred očmi zainteresirane
javnosti ga v vsakem primeru ne bo mogoče
skriti, saj se The 8 X Jeff Koons letos podaja
na svetovno turnejo po glavnih umetniških
sejmih in dogodkih; enega izmed edinstvenih
avtomobilov bodo v mestu, ki nikoli ne spi,
celo prodali na dražbi hiše Christie’s in celoten
izkupiček namenili v dobrodelne namene.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Mercedes-AMG EQE

amg za
ekološko
ozaveščene

V skladu z vstopom v električno dobo tudi športni AMG naslavlja nove ciljne skupine trajnostno naravnanih
posameznikov z brezemisijskim modelom EQE, ki predstavlja cenovno najenostavnejši prestop k ekipi cestnih
formul iz Affalterbacha.
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Da bo EQE s podpisom AMG-ja izstopal iz kupa električne
pločevine, so mu namenili malce bolj oster stajling.

Kupci bodo morali razmisliti, ali jim
je dovolj 476 KM ali rabijo makino z
več kot 600 jeznimi poniji, ki bodo
zlahka obvladovali serpentine.

M

ercedes-Benz je na odlični poti, da uresniči
svoj cilj, postati vodilni igralec na področju
elektrifikacije, saj je iz prvega naelektrenega
projekta s simbolom trikrake zvezde zrasla
nova prodajna linija EQ, ki ponuja nekaj za vsakega. Pa
naj bo to premium kombi, urbani križanec, impozantni
SUV ali prestižna limuzina. V skladu s tem se je v zadnjem
času precej spremenil tudi obraz zmogljivostnega
podaljška AMG. Glavnim protagonistom, turbopolnjenim
osemvaljnikom, ki poganjajo celotno družino GT, so
se namreč pridružile vzhajajoče zvezde, električne
pogonske enote, ki so nekaj povsem drugačnega,
kar smo vajeni od tovrstnih agregatov in si kot takšne
res zaslužijo značko AMG. V bližnji prihodnosti bomo
spoznali samostojne električne modele AMG, ki bodo
bazirani na povsem novi, znotraj podjetja zasnovani
platformi, a trenutno se Nemci ukvarjajo s kreacijo
športnih derivatov, ki stojijo na Mercedesovi arhitekturi za
luksuzni električni razred. To pomeni vpeljavo rešitev na
področjih pogona, vzmetenja, zavor, izpušnega sistema
kot seveda tudi izgleda zunanjosti in notranjosti vozila.
Kot pionir dinamično orientiranega trajnostnega luksuza
je služil EQS, kateremu so v Affalterbachu moč dvignili
na dih jemajočih 658 konjev, s prihodom nabildane
poslovne limuzine EQE pa so entuziasti dobili novo
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vstopno točko v svet električnega cestnega lunaparka.
Ti bodo morali razmisliti, ali jim je dovolj 476 konjskih
moči, ali rabijo makino z več kot 600 jeznimi poniji, ki
bodo zlahka obvladovali serpentine. Po našem mnenju
je prava odločitev kakor na dlani.
Tako pri različici 43 kot 53 so ubrali zmogljivostni koncept
z vpeljavo dveh električnih motorjev, ki so ju namestili na

sprednjo in zadnjo premo, s čimer so dobili štirikolesni
pogon, ki variabilno prenaša moč na asfalt v vseh voznih
razmerah. Sistem količino navora preverja kar 160-krat
na sekundo in ga po potrebi prilagaja, pri čemer je
razporeditev navora odvisna tudi od izbranega voznega
programa: v načinu Comfort je poudarek na udobju,
medtem ko je pri bolj vznemirljivih nastavitvah Sport in
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Sport+ več navora poslano na zadnja kolesa, v interesu
večje dinamičnosti. Tedaj se za maksimalno zmogljivost
modificirajo tudi druge karakteristike, kot so nastavitve
vzmetenja ter hladilnega in izpušnega sistema. Ko smo
ravno pri zvoku, naj zapišemo, da bi bil greh, da bi se
vozilo AMG zaradi električnega pogona peljalo v tišini.
Prav zato so specialisti s pomočjo posebnih zvočnikov
ustvarili zvočni sistem, ki sicer gotovo ne seže niti do
kolen značilnemu rjovenju osemvaljnikov, a bo poskrbel
za vsaj malce emocij.
Nadgradnje poslovne limuzine EQE so nadaljevali z
vgradnjo AMG-jevih zavor, ki bodo brez težav krotile na
novo pridobljeno mero moči, še posebej, če bo kupec na
seznamu dodatne opreme obkljukal keramični sestav z
večjimi zavornimi koluti, ki bo kombiniran z 21-palčnimi
aerodinamično optimiziranimi platišči.
Da bo EQE s podpisom AMG-ja izstopal iz kupa povprečne

električne pločevine, so mu namenili prepoznaven, a
malce bolj oster stajling. Seveda maska ostaja zaprta,
je pa pridobila dizajn Panamericana z vertikalno
pozicioniranimi palicami, ki izraža jasno pripadnost klanu
AMG. K športnemu vtisu prispevata tudi večji zadnji
spojler in predrugačen splitter, ki izboljšujeta vozno
dinamiko. Tudi znotraj je EQE prejel značilne embleme
znamke v obliki športnih pedal in volana ter usnjenih
sedežev s kontrastnimi šivi in z vložki mikrovlaken.
Vrhunec kabine predstavlja skupek treh displejev, ki se
razteza med A-stebričkoma; a za inovativni Hyperscreen
z umetno inteligenco, ki je bil lansiran v brezemisijski
zastavonoši EQS, bodo kupci morali dodatno razpreti
denarnico.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

ENTUZIASTI SO DOBILI NOVO

VSTOPNO TOČKO V

SVET ELEKTRIČNEGA

CESTNEGA LUNAPARKA.
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Alfa Romeo Tonale

METAMORFOZA
ALFE ROMEO
40 Avto+šport

Alfa Romeo, evropska športna veja obsežnega imperija Stellantis, vse upe za prihodnost polaga na novega
premijskega SUV-ja, pri katerem se dinamična lepota druži s hibridnim pogonskim sklopom. Tonale je pravzaprav
prvi elektrificirani model znamke, s katerim si želi Alfa odrezati svoj del pogače v vztrajno rastočem segmentu
kompaktnih križancev.
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N
Tonale na novo opredeljuje
uporabniško izkušnjo s sveže
zasnovano notranjostjo.

i skrivnost, da so pri Alfi Romeo malce zaspali
ob spremljanju novih trendov v avtomobilski
industriji, kar jih je pripeljalo do precejšnje stiske,
a so daleč od tega, da jim grozi propad. V rokavu
imajo namreč asa s potencialom metamorfoze znamke, ki
že več kot stoletje v svojem jedru nosi italijanski športni duh.
Da se pripravljajo na preobrazbo, smo izvedeli pred tremi leti,
ko so najpomembnejšo avtomobilistično prireditev na svetu,
za kar bodo ljubitelji jeklenih konjičkov dobro vedeli, da je
ženevski avtosalon, izkoristili za zanimivo presenečenje. Ob
prižigu reflektorjev in slavnostnem odgrinjanju tančice smo
mediji izvedeli, da bo najnovejši prodajni adut proizvajalca
iz Torina kompaktni SUV, katerega je (končno) zadela strela.
Tonale, ki se kot starejši brat Stelvio imenuje po gorskem
prelazu v severni Italiji, je v prehodu iz konceptne v serijsko
formo skoraj v celoti obdržal agresivno podobo, toda še bolj
kot to navdušuje dejstvo, da poželjivi novinec na trg prihaja
s kar tremi elektificiranimi pogonskimi enotami. Kot hibrid
s povsem na novo zasnovanim 48-voltnim električnim
motorjem bo razvijal 130 ali 160 KM, kot priključni hibrid
pa bo na cesto preko štirikolesnega pogona dostavljal nič
kaj skromnih 275 konjičkov. Najzmogljivejši Tonale, ki bo
imel v kabini le dva pedala, bo naskok iz mirovanja do 100
km/h dosegel v 6,2 sekunde, kar ga uvršča med vodilne v
njegovem razredu, ob tem pa bo lahko izključno na elektriko
prevozil do 80 kilometrov.
Model, ki ima pred seboj zahtevno nalogo obuditve Alfe
Romeo, na novo opredeljuje uporabniško izkušnjo s sveže
zasnovano notranjostjo, ki je kot dan in noč v primerjavi
s tisto iz večjega Stelvia. V želji dosega udobja voznika in
potnikov dovršeno ergonomijo in kakovostne materiale
spremljajo avtomatizirani sistemi druge stopnje kot tudi
nov informacijsko-razvedrilni sistem, ki prvič pri Alfi prinaša
digitalizirane števce. Tonale svojo naravnanost z naprednimi
rešitvami prav tako izkazuje s svetovno novostjo: je prvo
vozilo na tržišču, katerega lastništvo je mogoče izkazovati z
nezamenljivimi žetoni NFT.

2021

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Sedaj na voljo tudi za 6 oseb!
Izberi svojega:
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Ford Ranger Raptor

SUPER
PICK-UP

Ranger je močno prodajno orožje ameriške družbe Ford, ki je tako prepričalo kupce, da s ponosom nosi krono
najbolje prodajanega poltovornjaka na stari celini. Potemtakem ne preseneča, da gredo vedno nove posebne
izvedenke modela kot za med, a nobena ni tako zaželena kot robustni stroj Raptor, ki predstavlja sam vrh v
smislu terenske zmogljivosti. To namreč ni običajen pick-up. To je super pick-up.
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V

skladu z navedenim ne preseneča, da so
za žilavega premagovalca ovir pri znamki
modrega ovala izbrali ime, ki zahteva
spoštovanje. Po slovensko bi Raptorju lahko
rekli ptica plenilka, ki krvoločno zasleduje svoj plen,
dokler ga ne potisne v kot. Ravno tako se bo vsak
oboževalec znanstvenofantastične franšize »Jurski park«
spomnil, da je prav strašno hiter in napadalen plenilec
Velociraptor najbolj ustrahoval hollywoodsko filmsko
zasedbo.
Delček te nevarnosti in nadvlade izraža tudi jekleni
Raptor, katerega korenine segajo v leto 2010, ko so
jenkiji spoznali, kako mora izgledati nabrit in mišičast
pick-up. Zahvaljujoč uspehu impresivnega F-150 Raptor,
je Ford surovo dirkaško moč vcepil tudi modeloma
Bronco in Ranger; ta je pred štirimi leti prispel čez lužo
in začel osvajati novo občinstvo ljubiteljev terenskih
poltovornjakov.
Luč sveta je ravnokar ugledala druga generacija Ranger
Raptorja, ki so jo v zmogljivostnem oddelku Ford
Performance zasnovali za obvladovanje off-road barier,

Drugo generacijo Ranger Raptorja
so v zmogljivostnem oddelku
Ford Performance zasnovali za
obvladovanje off-road barier.

z elektronsko krmiljenim dvostopenjskim reduktorjem v
kombinaciji z zaporo sprednjega in zadnjega diferenciala,
kar bodo znali ceniti zagrizeni navdušenci nad terensko
vožnjo. Ti bodo najbolj nasmejani ob uporabi voznega
programa Baja, ki elektronske sisteme vozila nastavi za
vrhunsko zmogljivost pri brzinski vožnji po terenu. Da pa
bo vse teklo gladko, tudi ko bodo Rangerja zapeljali na
mestne ulice, skrbi trio cestnih voznih načinov, ki omilijo
karakter tega brutalnega pick-upa. Takrat bodo najbrž pri
aktivnem izpušnem sistemu izbrali način tiho ali običajno,
da ne bi razburili svojih sosedov, medtem ko bodo pravi
glasovni značaj Raptorja pokazali z nastavitvijo Baja, ki je
najizrazitejši profil izpušnega sistema tako po glasnosti
kot po tonu.
Ob potepu izven ustaljenih tirnic bo do izraza prišla tudi
predelana šasija, ki ima bolj malo skupnih točk z vstopnim
Rangerjem. V primerjavi s slednjim je popolnoma
drugačno tudi vzmetenje z blažilniki znamke FOX, ki na
terenu z lahkoto absorbira večje neravnine, kar omogoča
pravi nadzor in resno zmogljivost. Zaradi soočanja z
nevarnostmi na dnevni ravni, niso pozabili tudi na zaščito
ključnih komponent podvozja.
S sposobnostmi trpežnega Raptorja je usklajen atletski
videz, ki prinaša kar nekaj nadgradenj. Povečan je odmik
od tal, razširjeni so blatniki, nameščene so masivne offroad pnevmatike, dodani so aerodinamični elementi, v
stilu predhodnika pa masko hladilnika krasi impozanten
napis FORD, ki opazovalcem sporoča, da gre za super
pick-up.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

kar pa ne pomeni, da ne bo primerna tudi za manj
zahtevne vsakodnevne naloge. A v svojem bistvu je
Raptor del narave, njegova duša hrepeni po brodenju
po rekah, premagovanju puščavskih sipin in jurišu na vrh
gora. In pri teh podvigih se najboljši član družine Ranger
ne bo zanašal več (le) na 2,0-litrski bi-turbo dizelski motor,
saj je prispel čisto novi šestvaljni bencinar, katerega
vodilo se glasi: več moči pomeni več zabave. Dinamična
pogonska enota z dvema turbinama iz prostornine treh
litrov iztisne skoraj tristo konjskih moči, ki jih na površino
46 Avto+šport

prenaša s pomočjo 10-stopenjskega samodejnega
menjalnika. Strokovnjaki Ford Performance prisegajo, da
motor zagotavlja lahkotno pospeševanje na gramozu,
pesku, zemlji in blatu, pri čemer asistira dirkaški sistem
proti zakasnitvi, ki zagotovi, da se turbopolnilnika vrtita
do tri sekunde po tem, ko voznik umakne nogo s stopalke
za plin; to omogoča hitrejše ponovno pospeševanje iz
ovinkov, ko voznik znova doda gas.
Za popoln nadzor na vseh terenih je Raptor premierno
opremljen s sistemom stalnega štirikolesnega pogona
Avto+šport 47
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Chrysler Airflow Concept

CHRYSLER se prebuja

Blagovna znamka Chrysler, ki je v domači Ameriki znana po enoprostorcu Pacifica, se počasi prebuja in v težnji po
dosegu novih kupcev, ki ne hodijo le v supermarket in na nogometne tekme svojih otrok, razkriva koncept Airflow,
ki napoveduje povsem električen prodajni program do leta 2028.
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ar težko je verjeti, da je Chrysler, ki ves svoj
čas namenja enoprostorcem, ustvaril tako
zanimivo študijo, ki priča o povsem drugačni
prihodnosti proizvajalca. Prihodnosti, katero
bodo definirali električni pogonski sklopi, povsem
povezana izkušnja in napredne možnosti mobilnosti,
zavite v prepričljiv dizajn.
Koncept Airflow služi kot predhodnik Chryslerjevega
prvega baterijskega električnega vozila, ki naj bi na
ceste zapeljal v roku treh let. In če bo ostal zvest
začrtani zasnovi, lahko rečemo, da je znamka naposled
na dobri poti. Zunanje oblikovanje križanca je izredno
minimalistično in elegantno, medtem ko je sofisticiran,
moderen in svetel delovni prostor zasnovan tako,
da voznika popelje na nov nivo digitalne radosti.
Kako? S tem, da posameznikov digitalni življenjski stil
vkomponira v vozilo in s pomočjo umetne inteligence
ustvari personaliziran prostor za vsakega potnika.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Koncept Airflow služi kot predhodnik Chryslerjevega
prvega baterijskega električnega vozila.
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TESTI

BMW 630d xDrive Gran Turismo Luxury Line

MIX
križanca in
poslovne
limuzine
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Šestica GT s svojo prostornostjo, udobjem, odličnim motorjem in BMW-jevo najnaprednejšo hišno tehnologijo
preprosti navduši. V drugi generaciji je bila deležna tudi že manjše prenove.
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Prtljažni prostor po novem vase sprejme kar 660 litrov
prtljage, kar je za 110 litrov več od predhodnega modela,
po novem pa je nakladalni rob tudi v liniji z odbijačem.
Za primerjavo, petica v karavanski izvedbi ima na voljo
560 litrov, sedmica še manj, terenski X5 pa sprejme 650
litrov prtljage. 6 GT je tako nesporni zmagovalec tudi kar
se tiče prostornosti v prtljažnem segmentu.
Najlažje bi ga opisal kot križanca med poslovno limuzino,
športnim kupejem in prostornim SUV-jem, ki je sedaj
po prenovi še bolj všečen in skladen, pa čeprav so
spremembe zgolj subtilne. Najbolj so vidne na sprednjem
delu, kjer je dobila maska bolj ostro obliko, prav tako z
njo sovpadajo bolj vitki žarometi, podkrepljeni z lasersko
tehnologijo, s pomočjo katere osvetljujejo ceste več kot
pol kilometra daleč, medtem ko se zadek ni praktično nič
spremenil.
Tudi delovno okolje v osnovi ostaja poznano iz serije

5 in 7, so pa seveda na voljo nove barve in okrasne
kombinacije interierja, prav tako je vgrajen BMW-jev
najnovejši operacijski sistem, ki poganja multimedijo.
Nov, predvsem večji je tudi osrednji ekran, še vedno
občutljiv na dotik, a je veliko bolj priročno in udobno
upravljanje z vrtljivim gumbom med sedežema.
Za njima je, kot že rečeno, obilo prostora za dva potnika,
zadnjima sedežema je namreč mogoče spreminjati tudi
naklon hrbtnega dela, da bo vožnja še bolj prijetna,
pa potnika razvajata še dva izjemno mehka potovalna
povštrčka.
Da je avtomobil malce višje posajen, se med samo
vožnjo niti ne občuti, saj k izredni legi in udobju na cesti
pripomore opcijsko prilagodljivo zračno vzmetenje,
pri nižjih hitrostih pa tudi integralno aktivno krmiljenje
oziroma krmiljenje vseh štirih koles. Za še boljšo
aerodinamiko oziroma umirjeno vožnjo pri višjih

''

Z

godba z modelom Gran Turismo se je pri BMWju začela že pred desetletjem, ko so na trg poslali
prvega GT-ja, takrat še pod serijo 5. Leta 2012 so
mu namenili rahlo stilsko prenovo, a kljub temu
se med kupci ni najbolje prijel. Pri drugi generaciji so
oblikovalci opravili domačo nalogo s čisto odliko, saj jim
je šele v drugo uspelo tisto, kar so si nadejali že v prvo.
Pri BMW-ju so se odločili, da bodo naslednika petice
GT premaknili kar v razred višje, torej v družino šestic.
Še vedno avtomobil bazira na seriji 5, a se po velikosti
prej spogleduje z razredom višjo serijo 7. V dolžino
meri namreč polnih pet metrov in ima daljšo medosno
razdaljo od serije 5. Je eden izmed najprostornejših
BMW-jev v ponudbi in tudi eden izmed udobnejših. V
drugi sedežni vrsti ima namreč več prostora od običajne
izvedenke serije 7 in krepko več od denimo športnega
terenca X5 ali X6.

BMW 6 GT JE

KRIŽANEC MED

POSLOVNO LIMUZINO,

ŠPORTNIM KUPEJEM
IN PROSTORNIM

SUV-JEM.
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hitrostih, poskrbi dvižni zadnji spojler na zadku vozila,
mu pa avtocestna križarjenja zaradi dolgega medosja
veliko bolj odgovarjajo kot ostri cestni ovinki.
Da avtomobil izgleda tako pompozno, gredo zasluge
tudi velikim, prekrasnim večkrakim litim platiščem v
velikosti 20 palcev in elegantni liniji opreme Luxury
line, katera s pridihom kroma doda avtomobilu v vsej
svojo veličini piko na i. Motorizacija 30d, kot že večkrat
omenjeno, je pravi avtomobilski biser in je tudi pri tem
modelu prava izbira, od želja kupcev pa je odvisno, do
kje bo segla končna cena. V testnem primeru z vsemi
dodatki je znašala preko 100 tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Da avtomobil izgleda tako
pompozno, gredo zasluge
tudi prekrasnim platiščem
v velikosti 20 palcev.

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

šestvaljni, vrstni, turbodizelski
2.993 ccm
210 kW (286 KM)
650 Nm pri 1.500 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
5,9 s (0-100 km/h)
250 km/h

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

7,8 l/100 km
156 g/km
5.091/ 1.902 / 1.540 mm
1.990 kg
66 l
600 l
110.583 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 1.229,70 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

TESTI

MINI COOPER SE

Popolnoma električni Mini je ohranil vse svoje poglavitne čare in občutke, ki jih zna pričarati le ta legendarna
znamka. Gokart občutek za volanom smo tako preizkusili brez zvočne spremljave v brezemisijski vožnji.
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ELEKTRIČNI
GOKART
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nekaj posebnega JE STREHa
IZ TREH barvnih odtenkov.

Električni Mini je do potankosti
ohranil svojo kultno podobo,
impresivne vozne lastnosti in
gokart občutek za volanom.

C

ooper SE, električni Mini, je tako v vseh
pogledih še vedno pravi Mini, ki je do
potankosti ohranil svojo kultno podobo,
prav tako impresivne vozne lastnosti in
fenomenalen gokart občutek za volanom, s to razliko, da
se spredaj pod pokrovom skriva električni motor, v dnu
avtomobila pa baterija s kapaciteto 32,6 kWh. Zaradi tega
je električni Mini, ki sloni na trivratni izvedenki, ohranil
ves svoj volumen v prtljažniku in ostaja tako dimenzijsko
popolnoma nespremenjen.
Zaradi postavitve baterij v dno, ima električni Mini
izjemno nizko težišče, kar še dodatno izboljša njegovo
stabilnost in podkrepi vozne lastnosti, zato je dinamična
vožnja skozi ovinke še vedno ena izmed njegovih
najljubših opravil in tudi voznik bo užival, čeprav moram
priznati, da sem vseskozi pogrešal Minijev bencinski
zvočni orkester iz dveh sredinsko lociranih izpušnih cevi.
A tudi električna vožnja ima svoje čare, le tisti drugi so
mi bolj ljubi.
Električni Mini na cesti ni tako izstopal, kot bi lahko,

zanj so namreč rezervirana prav posebna štirikraka
futuristična platišča in živo rumena barva na maski in na
drugih detajlih. A naš testni Mini imel svojo električno
plat bolj zakamuflirano pod črno masko in litimi platišči
JCW. Vseeno pa so električne gene razkrivale značke E na
bokih in zadku ter spredaj na maski označba S v rumeni
barvi. Prav tako so detajli v notranjosti, kot so stikalo za
zagon motorja, oznaka na prestavni ročici in še kje, v za
Mini zdaj že tradicionalni rumeni barvi. V kabini je med
večjimi novostmi tudi povsem digitalna instrumentalna
plošča, ki je zamenjala klasične Minijeve analogne
merilnike, vse ostalo pa je takorekoč že poznana
klasika, vsakič znova in znova izboljšana z novimi in vse
kakovostnejšimi materiali.
Mini SE se bo seveda lahko polnil na domači klasični
vtičnici, domači polnilni postaji kot na javnih polnilnicah,
kjer bo najvišja moč polnjenja dosežena pri 50 vatih, s
čimer se bo lahko prazna baterija do 80 % napolnila v
35 minutah. Za pogon skrbi elektro motor, ki je povzet iz
BMW-jevega modela i3, kar pomeni, da razpolaga s 135

kW moči oziroma s 184 konji in z 270 Nm navora, ki je
nemudoma na voljo.
Do stotice bo električni Mini pospešil v dobrih sedmih
sekundah, od nič do 60 km/h pa se bo izstrelil v zgolj
3,9 sekunde in ravno v tem območju je najbolj zabaven.
Na voljo je tudi sistem rekuperacije električne energije,
in sicer v dveh nivojih, kar pomeni, da lahko s pametnim
predvidevanjem voznik vozilo upravlja zgolj s stopalko
za plin in zavore sploh ne uporablja. V tovarni navajajo,
da je mestni električni doseg preko 300 kilometrov,

kombinirani pa tam do 234, a bo že 200 električnih
kilometrov z enim polnjenjem kar lepa številka. Seveda
je vse odvisno od relacije poti, na avtocesti se namreč
doseg v trenutku lahko več kot prepolovi.
Obstaja pa seveda vedno rešitev v bencinsko gnanem
Miniju, kjer ne bo treba preračunavati relacij in se
ukvarjati s polnjenjem, nekoliko cenejši je in ima več
pristnega športnega karakterja.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
baterija
moč
navor
menjalnik
pospešek
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električni
32,6 kWh
135 kW (184 KM)
270 Nm
1-stopenjski samodejni
7,3 s (0-100 km/h)

največja hitrost
poraba
mere
teža
prtljažni prostor
cena vozila

150 km/h
18,0 kWh/100 km
3.845 / 1.727 / 1.432 mm
1.365 kg
211 l
43.355 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 482,11 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

TESTI

Mazda CX-30 Skyactiv-X 186 GT Plus

Mazdina
zvezda

Mazdin srednje velik križanec – model CX-30 smo že nemalokrat zapeljati na test v različnih kombinacijah motorjev
in opreme. Tokrat smo preizkusili kombinacijo najnovejšega motorja Skyactive-X in samodejnega menjalnika.
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*obesek za ključe

*bombažna torba

M

azdin revolucionarni motor sliši na
ime Skyactiv-X in v prenesenem
pomenu
prinaša
zmogljivosti
bencinskega motorja, v kombinaciji z
dizelskim navorom in porabo, a se v praksi motor
še ni dokazal v vsej svoji veličini, kljub temu da
so izboljšave v praksi že opazne. Prvi vtisi novega
motorja so namreč temeljili predvsem na tem, da
je Mazdin novi motor len oziroma pri nizkih vrtljajih
zelo slabo odziven.
Da privabiš na plano vseh 186 konjskih moči, je treba
merilnik vrtljajev pognati v rdeče polje, saj se 240
Nm navora začne kazati šele od 4.000 vrtljajev na
minuto dalje, pa še takrat ne boste občutili pretirane
športnosti in dinamike. A je vseeno mogoče
občutiti dodatne konje v primerjavi s predhodno
različico motorja, pri čemer je nekoliko lažje in manj
naporno speljevanje, kjer igra pomembno vlogo
električni generator z napetostjo 24 voltov.
Motor smo do sedaj preizkušali s šeststopenjskim
ročnim menjalnikom, ki prestavlja hitro in natančno.
Tokrat pa je bil pogon na prednji kolesi speljan preko
samodejnega menjalnika s prav tako zgolj šestimi
prestavami. V praksi se je na žalost menjalnik izkazal
za večjo hibo, prestavljanje je bilo namreč počasno,
velikokrat pa menjalnik tudi ni znal izbrati primerne
prestave. Vseeno motor še vedno uglajeno zvezno
vleče in vedno znova preseneti s svojim tihim
zagonom in delovanjem. Prav tako vedno znova in
znova poudarjamo odlično Mazdino lego na cesti
in nastavitve udobja, ki so idealen kompromis med
udobjem in športnostjo. In CX-30 je lep pokazatelj,
da se tudi višje posajeni avtomobili, SUV-ji, lahko
peljejo udobno, elegantno in hkrati športno.
Oblikovalci pri Mazdi so se v notranjosti odločili za
kombinacijo črnega in rjavega usnja, glavnina je
odeta v črno, detajli, kot so zgornji del armaturke,
naslon za roke in obloge vrat, pa so oblečeni v
usnje rjave barve. Potniška kabina tako s svojim
minimalističnim oblikovanjem z vrhunskimi
materiali in inovativnim pristopom popelje vozno
izkušnjo že na premium raven.

DARILO OB NAKUPU URE*

motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

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

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

8,0 l/100 km
138 g/km
4.395 / 1.795 / 1.540 mm
1.455 kg
50 l
430 l
33.320 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 370,52 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

www.slowatch.si

Tehnični podatki

©2022 Warner Bros. Ent. Vse pravice pridržane. TM & ©DC

V KINU OD 3. MARCA

Število daril je omejeno. Ponudba velja ob nakupu ure Police.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

THE BATMAN™ - VENGEANCE EDITION

TESTI

Dacia Sandero Stepway 1.0 ECO-G 100 Comfort

POMLAJENI
SANDERO
68 Avto+šport

Poleg Dusterja, ki je zaslovel kot ugoden delovni stroj, je za romunsko znamko izrednega pomena še nekoliko
manjši, bolj mestni in še cenovno dostopnejši model Sandero, ki nove kupce nagovarja že v svoji tretji generaciji.
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T

udi Sandero se z novimi oblikovnimi posodobitvami in
modernizirano notranjostjo počasi odmika od etikete
poceni avtomobil v slabem pomenu, hkrati pa ostaja
nesporno dejstvo, da je takšen Sandero najcenejši
med sebi podobnimi na avtomobilskem trgu. Pa še z dvema
pogonoma se lahko pohvali, saj ima namreč poleg bencinskega
motorja serijsko vgrajen plinski pogon. 100 konjičkov premore
Sandero iz litrskega trivaljnika, kar je za umirjeno vožnjo oziroma
za nezahtevnega voznika povsem dovolj. K dobri vozni izkušnji
prispeva tudi ročni menjalnik s šestimi prestavami, razmerja pa
so odmerjena tako, da motor nikoli ne sili preveč v rdeče vrtljaje.
Šesta prestava pomeni tudi malce manjšo porabo goriva, kakor
tudi manj hrupa v kabini pri vožnji ob višjih hitrostih.

sandero z dodatki stepway izgleda atraktivno.

Sandero v sebi skriva 50-litrsko posodo za
bencin in po novem večji, 40-litrski tank za
plin, kar pomeni, da lahko vase pospravi kar
90 litrov goriva, s čimer je sposoben brez
postanka prevoziti recimo 1.000-kilometrsko
pot, nekaj, česar niso sposobni niti dizelski
potovalniki. Prehod med plinom in bencinom
je praktično nezaznaven, voznik pa prehod
upravlja s pritiskom na gumb na armaturni
konzoli.
V različici Stepway Sandero zaradi terenske
šminke na cesti nekoliko bolj izstopa in
tudi večina kupcev Sandera se odloči za
terenski vizualni paket Stepway, ki doprinaša
strešne nosilce, plastične zaščite okoli koles,
poudarjene blatnike in nekoliko višji, skoraj
18-centimetrski odmik karoserije od tal. S
tem bo pot čez kakšen robnik in makadam
lažja, večjih terenskih podvigov pa od njega
ne moremo pričakovati, za kaj takšnega bo
treba pozornost preobrniti na razred večjega
Dusterja.
Sandero je z novo generacijo kar lepo zgladil
svoje karoserijske gubice, pomladilo se je
tudi njegovo delovno okolje. Z novo masko,
ki je po novem bolj vitka z novim vzorcem, je
oblikovalcem lepo uspelo povezati tudi nove,
vitkejše žaromete, ki pri Sanderu prvič svetijo
v LED tehniki v obliki črke ipsilon. Enak vzorec
najdemo v LED tehniki tudi na zadku vozila.
Delovno okolje je občutno napredovalo,
izboljšana je kakovost materialov, veliko je
mehkih površin in okrasnih detajlov, sredino
armaturke pa krasi prostostoječi zaslon na
dotik, ki je zmožen brezžično projektirati na
ekran vsebino iz pametnega telefona. Sedeži,
kakor tudi vratne obloge in del armaturke, so v
znamenju paketa Stepway posebej poudarjeni
z oranžnimi šivi in oblečeni v mehko tkanino.
Takole opremljen in motoriziran, praktično z
vsemi dodatki, vključno z atraktivno oranžno
barvo, stane Sandero Stepway manj kot 16
tisoč evrov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

trivaljni, vrstni, turbobencinski
999 ccm
74 kW (100 KM)
170 Nm pri 2.000 vrt./min.
6-stopenjski ročni
11,9 s (0-100 km/h)
177 km/h

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

7,3 l/100 km
131 g/km
4.099 / 2.007 / 1.587 mm
1.154 kg
50 l
328 l
15.700 EUR

Carmen Huter
Profesionalna fotografinja

Na novo
postavljeni standardi
Fotoaparat
z novim slikovnim senzorjem Exmor R™ s 33 milijoni točk
ter hitrim procesorjem BIONZ XR™ postavlja nove standarde kakovosti
slike. Samodejno ostrenje s sledenjem oči v realnem času in neprekinjeno
fotografiranje s hitrostjo 10 slik na sekundo poskrbita, da nikoli ne boste
zamudili posnetka. Resnično hibridni fotoaparat, ki ga odlikujejo snemanje
videa 4K 60p ter izpopolnjena ergonomija in delovanje, prinaša najboljšo
Sonyjevo tehnologijo naravnost v roke fotografov in video ustvarjalcev.

Odkrijte več na: www.sony.si

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: 174,59 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

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

navtika

SAXDOR 320 GTC

PLOVBA
KJERKOLI
KADARKOLI

&

Ime Saxdor je v svet resda ponesel zabaven 6-metrski cruiser z imenom 200 Sport, a njegov status bo zacementiral
večji model 320, ki bo na račun treh raznolikih iteracij dosegel nove ciljne skupine in Fincem prinesel številne
cekine. Za najbolj funkcionalnega in uporabnega člana družine se bo prav gotovo izkazal 320 GTC s konceptom
zastekljenega kokpita, ki omogoča plovbo kjerkoli in kadarkoli.
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Idealno zasnovan trup ni le estetsko
navdušujoč, ampak omogoča tudi
udobno in dinamično vozno izkušnjo.
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o pretresu trga kompaktnih športnih cruiserjev
z večkrat nagrajeno dvestotico, je ambiciozno
širitev znamke Saxdor na nove segmente
predstavilo 10-metrsko plovilo 320, pri katerem
so imeli zopet prste vmes v slovenskem biroju J&J
Design. Tam so zarisali tri modelne izvedenke, s ciljem
očarati publiko s športno-elegantnim slogom kot tudi z
impresivnimi performansami. Nov skandinavski projekt
je ljubiteljem navtike v velikem slogu predstavil 320 GTO,
ki je že deklasiral svoje tekmece v izredno nasičenem
segmentu srednje velikih športnih cruiserjev, s tem ko je
bil okronan z zavidljivo nagrado Motor Boat Awards.
Odprti različici modela 320 sta sledila brata GTR in GTC;
prvi se v želji uživanja na soncu poslavlja od T-topa,
medtem ko drugi, v želji plovbe v vseh vrstah morja
in vseh vremenskih pogojih, pozdravlja zastekljen
kokpit. Osnova modelne palete 320 sicer ostaja enaka:
idealno zasnovan trup, ki z obliko puščice ni le estetsko
navdušujoč, ampak tudi izredno funkcionalen, saj
obenem omogoča udobno in dinamično vozno izkušnjo.
Zahvala gre predvsem inženirjem, ki so omogočili nizko
težišče in majhno težo. Ti so naumili tudi inovativne
električne zložljive terase na obeh straneh krme, ki
odlično izkoriščajo prostor in kreirajo nepremagljivo
povezavo z vodo.
Pri vseh pripadnikih familije 320 je ključna zabavnost,
varnost in enostavnost vožnje, vendar je bilo predvsem
pri inačici GTC veliko premisleka vloženega v kakovost

KO SE BOSTA NA KRMI PONOSNO STALA DVA MOTORJA,
BODO NAVTIKI Z VESELJEM RAZISKOVALI NAJVIŠJO
HITROST, KI ZNAŠA KREPKO PREKO 50 VOZLOV.

bivanja. Plovilo, na katerem lahko v objemu komforta
potuje vsaj šest oseb, namreč spreminja pravila igre
na področju gibanja na krovu. Velik zastekljen kokpit
omogoča prehod po širokem hodniku do krmilne
postaje ali spodnje kabine, in to tudi, ko se v kuhinji
pripravljajo okusni obroki in osvežilne pijače za prijatelje
in družino. Eleganten modul za wet bar je lahko
opremljen z umivalnikom in s štedilnikom, po želji se
lahko doda še dva hladilnika. Prostorna jedilnica skupaj z
mizo in zofo na krmi dovoljuje, da na vodi ob spremljavi
lune večerja vse do osem oseb. Hkrati je jedilni kotiček
mogoče transformirati s spustom električne mize, s
čimer v instantu nastane dodatna postelja za dve osebi;
tam lahko zadremata tista prijatelja, ki sta ob uživanju

na sanjskem GTC-ju pregloboko pogledala v kozarec.
Naslednji dan lahko rekuperacijo nadaljujeta na dvojni
blazini na premcu, do katerega se varno in preprosto
dostopa preko vrat na levi strani kokpita, medtem ko se
do krme pripotuje skozi velika drsna steklena vrata.
Krmilna postaja je osredotočena na voznika in se ponaša
z odlično ergonomijo, z najnovejšimi navigacijskimi
instrumenti Simrad in z naprednimi funkcijami, kot
je platforma za brezžično polnjenje mobilnih naprav,
ki nemalokrat pride prav. Navtikov delovni prostor je
prijeten in svetel, za kar skrbita dve stranski okni, ki se
odpirata na obeh straneh in tako prostor preplavljata
s svežim zrakom. Svoje doda še prostrano platneno
strešno okno, ki je zaradi lažjega upravljanja med vožnjo
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električno. Pri Saxdorju se zavedajo, da je tišina zlata,
zato so poskrbeli, da je kokpit lahko zvočno izoliran z
lebdečimi tlemi, ki so jih posebej razvili za dotični model.
Prijetna atmosfera vlada tudi v spodnji palubi, ki razvaja
z naravno svetlobo, zahvaljujoč dvema radodarnima
strešnima loputama, ki sta lahko nadgrajeni s senčnikom
in z mrežo proti komarjem. Poleg udobnega ležišča,
na zahtevo opremljenega z ergonomsko podlago za
vzmetnico, se nahaja stranišče v svetlih tonih, ki ga je
mogoče zapreti z zložljivimi vrati.
Za vozne lastnosti brez primere, model ponuja tri
pogonske možnosti proizvajalca Mercury v razponu
moči od povsem zadovoljivih 300 KM do resda športnih
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600 KM. Kupcem je na voljo opcija enega motorja s
konkurenčno ceno in z nizko porabo goriva, alternativo
pa predstavljata dva motorja z 225 oziroma s 300
konjskimi močmi, ki bosta zadovoljila bolj zahtevne
stranke, ki bodo z veseljem raziskovale najvišjo hitrost, ki
znaša krepko preko 50 vozlov.
In tako so pri Saxdorju zopet dokazali, da je mogoče
pripraviti vrhunsko plovilo za precej dostopno ceno, saj
bo za hitrega in razkošnega cruiserja, opremljenega z
enim izvenkrmnim motorjem Mercury V8 s 300 konjskimi
močmi, treba odšteti le 106 tisočakov.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: Vrtinc Navtika

NAVTIKA

Ferretti Yachts 500

na vodi

DRUGI DOM

Eden glavnih dogodkov v prvi polovici navtičnega koledarja je gotovo spektakel v vedno sončnemu
Miamiju, kamor je gigant Ferretti Group pripeljal kolekcijo svojih briljantov, da bi nevednim
Američanom pokazal, kaj je italijanski stil. Med novostmi je posebno mesto zasedala krasotica
Ferretti Yachts 500, ki uteleša znamkino filozofijo bivanja na krovu tako kot doma.
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Luksuzen izgled jahte je rezultat
sodelovanja arhitekta Filippa
Salvettija in studia Ideaitalia.

P

ri znamki Ferretti Yachts se že nekaj časa
pripravljajo na novo ero, katero bo zaznamovala
sveža oblikovna smer interierja, odgovorna za
to, da se bodo stranke v vseh novih modelih
flote Ferretti počutile kot doma. Na področju revolucije
dizajna je ledino orala študija 500 iz leta 2020, ki je sedaj
postala resničnost. Glamurozen Miami Beach je služil
kot ozadje za ameriško premiero serijske petstotice, ki se
osredotoča na ustvarjanje občutka bivanja v prijetnem
in kakopak tudi prefinjenem okolju.
Nova tekmovalka v 15-metrskem segmentu je sad
naporov arhitekta Filippa Salvettija in studia Ideaeitalia,
s čimer gre za 100-odstotno italijanski projekt. Če je
zunanjost krasna z elegantnimi linijami in radodarnimi
steklenimi površinami, je še toliko bolj dodelan interier,
katerega postavitev je skrbno zasnovana, da daje vtis
precej večjega plovila, ki ponuja vrhunsko kombinacijo
šika in udobja.
Ob naročilu jahte bodo lastnika najprej povprašali po
njegovih preferencah stila, saj sta na voljo dva različna
koncepta notranjosti – klasični in sodobni, ki želita
zadostiti posameznikovim okusom. Cilj je, da se lastnik
(in njegovo spremstvo) na krovu počuti tako lepo kot
v zavetju svoje obmorske vile ali metropolitanskega
penthousea. Pri Ferrettiju so torej sparili ugodje doma
z navtično avanturo, saj naj bi to po njihovem mnenju
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CILJ JE, DA SE LASTNIK
(IN NJEGOVO SPREMSTVO)
NA KROVU POČUTI TAKO LEPO KOT
V ZAVETJU
SVOJEpremikajoči
OBMORSKE
bogatašev
seVILE
domALI
na vodi se bo lahko
METROPOLITANSKEGA PENTHOUSEA.

v Valove zapodil s hitrostjo 32 vozlov.

ustvarjalo senzacijo zadovoljstva. Inovativna odločitev
za personalizacijo interierja sledi načelu, da smo vsi
drugačni; nekomu bodo blizu topli naravni toni in
kombinacija temnega lesa, bež tkanin in rjavega usnja,
spet drugemu se bo bolj dopadla mediteranska barvna
paleta in minimalistični pristop z odtenki svetlo sive,
nežno modre in večne bele, ki jih lepo dopolnjujejo
elementi hrasta v barvi peska. Pri obeh ambientih, pa
naj gre za bolj tradicionalnega ali bolj sofisticiranega,
pomembno vlogo igrajo površine stekla, nerjavečega
jekla in marmorja, ki na brezčasno eleganten način
bogatijo notranji dizajn. Kot smo vajeni od Italijanov,
so prav vse kose pohištva dostavile priznane znamke, ki
dajo veliko na rokodelske spretnosti.
Glavni lounge na račun velikih steklenih vrat zagotavlja
brezstično komunikacijo med eksterierjem in interierjem,
medtem ko je ladijska kuhinja strateško pozicionirana
tako, da je blizu notranji sedežni garnituri kot tudi ležalni
blazini na krmi in zofi na flybridgeu; to pomeni, da bo
šampanjec vedno serviran na primerni temperaturi, ne
glede na to, kje se gostje trenutno relaksirajo. Kapitanu
bo prav tako na voljo možnost, da poveljuje iz glavnega
kokpita ali pa se prepušča božanju sonca na krmilni
postaji flybridgea. Filozofija prilagajanja lastniku se
nadaljuje s konfiguracijo prostorov na spodnji palubi, ki
je lahko opremljena z dvema kopalnicama, s kabino za
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goste in z glavno suito res velikodušnih dimenzij, ali pa
bo slednjo mogoče malce zmanjšati in tako najti prostor
za dodatno spalnico. V vsakem primeru bo epicenter
plovila predstavljala kabina lastnika, kjer so oblikovalci s
pozornostjo do najmanjših detajlov znova dokazali svoje
znanje. Samo poglejte modro idejo implementacije
ogledala čez celotno širino sobe, ki dramatično poveča
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občutek prostornosti.
Skratka, podjetje Ferretti Yachts je dostavilo atraktivno
jahto, na kateri bodo gostje ponovno odkrili užitke
preživljanja prostega časa v pristnem veččutnem
habitatu, kot je drugi dom na vodi.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

ŠPORT

FORMULA 1 - testiranja

FERRARI
IZGLEDA KOT
FAVORIT
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Konec februarja je v Barceloni potekalo prvo uradno testiranje dirkalnikov Formule 1 v letošnji sezoni. Trije
testni dnevi so ekipam prinesli tako želene podatke o obnašanju novih dirkalnikov na stezi.
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dan celo postavil najhitrejši čas.
Pierre Gasly ni mogel skriti navdušenja nad svojim
dirkalnikom, a vprašanje je, kako bo dirkalnik AlphaTauri
konkurenčen na dirkah. Svojo formo bodo morali
izboljšati tudi pri Alpinu in Aston Martinu. Francozi sicer
zagotavljajo, da je napredek očiten, a v Barceloni so imeli
ogromno težav z motorjem. Veliko dela seveda čaka tudi
tri ekipe iz začelja. Težko je verjeti, da bi se pobrala, a nova
pravila jih morda lahko vsaj malce približajo vodilnim.
Govor je seveda o Williamsu, Alfi Romeo in Hassu.
Ameriška ekipa se zaradi situacije v Ukrajini in Rusiji sooča
še z dodatnimi težavami. Iz dirkalnikov in spremljevalnih
vozil so morali odstraniti nalepke glavnega sponzorja,
ki prihaja iz Rusije. Tudi njihov dirkač Nikita Mazepin je
moral zapustiti moštvo, kar je seveda svojevrsten absurd,
saj se politika nikakor ne bi smela vpletati v šport.
Videli bomo, kaj bo prinesel še drugi paket trodnevnih
testiranj, tokrat na prizorišču uvoda letošnje sezone, v
Bahrajnu. Tam bi morale biti stvari še malce bolj jasne.

Hamilton in Russell sta najbolj
pritiskala na plin tretji dan in dosegla
absolutno najhitrejša časa testiranj.

D

irkalniki z letnico 2022 so zasnovani povsem
na novo, zato so letos testiranja potrebna še
toliko bolj, praktično vse ekipe bi si želele še
več testnih dni. Zaenkrat pri večini ekip ni
kakšnih znakov nervoze in skrbi, težko je tudi reči, kdo
Barcelono zapušča najbolj nasmejan. Po eni strani so
zagotovo zelo zadovoljni pri Mercedesu. Na stopalko za
plin sta Hamilton in Russell najbolj pritiskala tretji dan in
dosegla absolutno najhitrejša časa testiranj. Mercedesu
in Hamiltonu tudi stavnice kažejo najbolje.
Navzven zaenkrat niso zaskrbljeni pri Red Bullu, a Max
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Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC

Verstappen s številko 1 na nosu svojega dirkalnika v treh
dneh niti enkrat ni bil na vrhu. Seveda so časi doseženi
tudi na različnih pnevmatikah, a dobro formo nakazuje
moštvo iz Maranella. Charles Leclerc je rdeči dirkalnik,
ki ima po mnenju nekaterih celo najmočnejši motor,
pripeljal prvi dan na drugo mesto, drugi dan pa je končal
celo na vrhu. Resda je to kar stara praksa Ferrarija, da so
na testiranjih vedno hitri, a letos se zdi, da je dirkalnik
korak v pravo smer.
Podobnega mnenja so tudi pri McLarnu. Norris in
Ricciardo sta bila konstantno hitra. Mladi Britanec je prvi
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wrc - rally ŠVEDSKA

ŠVEDSKO
klasiko
dobil
ROVANPERÄ
Dirkač Toyote Kalle Rovanperä je zmagovalec letošnjega drugega rallyja za svetovno prvenstvo. Sneženo klasiko,
ki je za razliko od preteklih let potekala precej severneje, kjer nimajo težav s pomanjkanjem snega, je na drugem
mestu zaključil Thierry Neuville (Hyundai), tretji je bil povratnik v tovarniško moštvo Toyote, Finec Esapekka Lappi.
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Z

ačetek rallyja je bil atomski. Po prvih petih
hitrostnih preizkušnjah je vodilno šesterico
dirkačev ločilo vsega 8,9 sekunde. Majhne
razlike bodo letos zagotovo zaznamovale
sleherni rally. A rally je tudi eden izmed najbolj
nepredvidljivih športov, kjer se pravzaprav nikoli ne ve,
kdaj oziroma kje se nad dirkače zgrnejo temni oblaki.
Prvi je to na Švedskem občutil tretjeuvrščeni iz Monte
Carla, Craig Breen. Eden izmed tihih favoritov rallyja je že
na drugi hitrostni preizkušnji končal v snegu. Ni dolgo
trajalo, ko se je niz smole nadaljeval pri Ottu Tänaku.
Dirkač Hyundaija je vozil na drugem mestu, ko je prišlo
do težav s hibridno enoto in odstop je bil neizbežen.
Druga zaporedna ničla letos in velike težave torej za
svetovnega prvaka iz leta 2019. Njegov moštveni kolega
Thierry Neuville se je v zaključku petkovega dne prebil
celo v vodstvo, sledile so tri Toyote, Rovanperä, Evans
in Lappi, na petem mestu pa je prvi dan končal Oliver
Solberg (Hyundai).
Sobotni del je popolnoma pripadel Rovanperi in
Evansu. Že po dveh hitrostnih preizkušnjah sta bila pred
Neuvillom, ki ni in ni našel recepta za njuno hitrost. Kalle
Rovanperä je suvereno krmaril svojo Toyoto Yaris po
izredno hitrih zasneženih švedskih prostranstvih, rahlo je
začel zaostajati tudi Evans. Ko je ob zaključku sobotnega
dela dobil še kazen 10 sekund za nepravilno prečkanje
cilja, je bilo bolj ali manj jasno, da je 21-letni Finec na
pragu svoje tretje zmage v karieri.
Hladnokrvno je odpeljal še zadnje štiri nedeljske
hitrostne preizkušnje in ponovil zmago svojega očeta
Harryja, ki je tu zmagal leta 2001 za volanom Peugeota
206 WRC. S tretjo zmago kariere je prevzel vodstvo v
skupnem seštevku prvenstva. Tako kot lani na tretji rally,
ki bo tudi tokrat na Hrvaškem, odhaja v vlogi vodilnega.
Lansko leto se ni najbolje znašel in končal je pod cesto že
po nekaj kilometrih uvodne hitrostne preizkušnje. Pritisk
prvega moža Toyote vsaj v začetku sezone slabo prenaša
tudi Elfyn Evans. Dobro mu je kazalo tako v Monte Carlu
kot tudi na Švedskem, izkupiček pa je katastrofalen, dve

nesreči. Nedeljski del je z izletom s ceste končal že na
samem začetku in tako omogočil prve stopničke po treh
letih Esapekki Lappiju. Ta je bil izredno vesel tretjega
mesta. Drugo mesto je na koncu z zaostankom 22 sekund
osvojil Thierry Neuville, ki je tudi najbližji zasledovalec
Rovanpere v prvenstvu.
Čez slaba dva meseca bo WRC gostoval v naši bližini.
Zagreb in bližnja okolica se bosta spremenila v pravo
mravljišče gledalcev, saj naj bi si dirko v živo ogledalo
okrog pol milijona ljudi.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC

Avtokleparstvo

Avtoličarstvo

Imamo znanje tudi
za najzahtevnejša
avtokleparska popravila.

Uporabljamo najnovejšo
tehnologijo in spoštujemo
okoljske standarde.

Toča
Popravila poškod od toče
brez lakiranja in barvanja
vam prihranijo denar.

Cenitev škod
Nudimo pomoč in vodenje skozi
postopek uveljavljanja
odškodninskega zahtevka.

Vse na enem mestu v primeru
poškodb in okvar vašega vozila.
Avtokleparske in avtoličarske storitve v Ljubljani.
BERGANT avtoličarstvo in avtokleparstvo d.o.o.
Vrhovci, Cesta XVII 7, 1000 Ljubljana
E-naslov: servis@avto-bergant.si, Telefon: 01 256 10 24, Gsm: 041 684 042
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motogp - testiranja

majhne razlike
med dirkači
napovedujejo
pestro sezono

Prva uradna testiranja so bila na sporedu dva dni, in sicer 5. in 6. februarja v Sepangu. Prvi dan na dirkališču
Sepang International Circuit se je najbolje odrezal Aleix Espargaro s svojo Aprilio, ki je zabeležil čas kroga
1:58.371, le 0,068 sekunde počasneje od najboljšega uradnega časa, ki ga je leta 2019 na malezijski stezi obeležil
Fabio Quartararo.
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Testiranja so pokazala, da si je vseh 21
dirkačev izjemno blizu in da se nam
obeta nadvse zanimiva sezona.

A

leixu je sledil njegov moštveni kolega
Maverick Viñales, nekdanji dirkač Yamahe, ki
je na Aprilio presedlal sredi lanske sezone.
Španska prevlada se je zaključila z Alexom
Rinsom na Suzukiju, ki je zabeležil čas 1:58.471. Čeprav ne
z najboljšim časom, pa je prvi dan testiranj Marc Marquez
zaključil z dosegom največje hitrosti na stezi in s tem
nakazal, da o posledicah ob poškodbi roke in o dvojnem
vidu ni ne duha ne sluha. Drugi dan testiranj je popestril
dež in najbolje se je znašel dirkač na Ducatijevem
motociklu Enea Bastianini, ki ga kaplje na vezirju niso
ustavile. Številni dirkači so izkoristili razmočen asfalt
za testiranje na pnevmatikah, prilagojenih za mokre
razmere, med njimi tudi novinci te sezone: Darryn Binder
na Yamahi, Ducatijev Marco Bezzecchi, KTM-ov Raul
Fernandez in Gresinijev Fabio Di Giannantonio. Poleg
Bastianinija pa kaplje niso zmotile niti drugega Aleixa
Espargaroja in tretjega Jorgeja Martinija. Marc Marquez
svoje Honde ni gnal do maksimuma in je obeležil zgolj
osmi čas.
Dež je dirkače najelitnejšega razreda pozdravil tudi prvi
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dan drugih uradnih testiranj v Indoneziji, ki so se odvijala
le teden dni po testiranjih v Sepangu in trajala kar dan
dlje. Prvi dan se je s časom 1:32.466 najbolj izkazal Pol
Espargaro, ki mu je sledil brat Aleix, na tretjem mestu
pa se je znašel Brad Binder. Prvo ime drugega dneva
uradnih testiranj razreda motoGP na stezi v indonezijski
Mandaliki je bil s časom 1:31.289 Luca Marini. Drugega
Marca Marqueza mu je uspelo ugnati za pičlih 0,192
sekunde, z 0,227 sekunde zaostanka za prvim pa si
je tretje mesto zagotovil Maverick Viñales. Tretji dan
preizkušanja motociklov v Indoneziji je Španec Pol
Espargaro iz moštva Repsol Honda Team postavil čas
1:31.060, kar je bil najboljši dosežek celotnih testiranj.
Testiranja so pokazala, da si je vseh 21 dirkačev izjemno
blizu in obeta se nam nadvse zanimiva sezona, ki je
zeleno luč na semaforju prižgala 6. marca, ko je bila na
sporedu uvodna dirka za VN Katarja.
»Nekaj smo videli in si ustvarili predstavo, toda gre za
testiranja in nihče ni igral z odprtimi kartami. Mislim,
da je Katar malce razkril razmerja moči za leto 2022, za
konkretnejšo oceno pa bomo morali počakati vsaj tri ali
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štiri dirke,« pa so modre besede izkušenega italijanskega dirkača Andrea Doviziosa, za katerega bo to že 20. profesionalna
sezona. Letos ga bomo v moštvu WithU Yamaha spremljali z mladim adutom, s 24-letnim Južnoafričanom Darrynom
Binderjem, ki je v razred motoGP prestopil iz moto3. Zmagovalec petnajstih preizkušenj v motociklistični karavani je bil
v preteklosti ves čas v igri za naslov, a vselej prekratek za serijskega zmagovalca Marca Marqueza. Letos se bo preizkusil v
ekipi WithU Yamaha RNF, kar je vsekakor drugače kot Ducati, na katerem je sedel kar nekaj let.

Tekst: Jana Mihor, Foto: ISC
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