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Slovenija je prekrasna. V soboto, 26. marca, sem bil v 
Planici na legendarnih poletih. Prekrasna Gorenjska in 
njene gore, slovenski ikarusi in veseli navijači iz cele 
Slovenije. Prekrasen dogodek, sončno vreme, lepa 
narava in pozitivna atmosfera. Zvečer sem gledal tele-
vizijski glasbeni šov. Odlični pevci, plesalci, voditelji in 
žiranti. Celo oddajo sem užival. Šov, ki se ga ne bi sram-
oval Hollywood. Super kvalitetna ekipa, od scenskih 
delavcev, maskerjev, trenerjev do režiserja. Slovenija 
je res dežela uspehov in uspešnih ljudi. Prav ponosen 
sem na Slovenijo in Slovence. Samo na žalost je to le 
zunanji videz. V resnici gre Sloveniji slabo. Navadni 
ljudje s prihodki težko preživijo mesec. Imamo 90.000 
revežev. Smo preveč zadolženi in v satirični oddaji Ra-
dio Ga Ga so prepričljivo posnemali in predstavili izter-
jevalce, ki v porodnišnici terjajo dolg 20.000 evrov od 
novorojenčkov, ki so komaj prijokali na svet. Po drugi 
strani imamo Slovenci v bankah 26 milijard prihrankov. 
Na vsakega povprečno pade 23.000 evrov prihranka. A 
kaj ko 75 % Slovencev samo sanja o takšnih prihrankih 
in se sramuje povedati, da ima dolgove, ostalih 25 % 
pa ima milijone. Tujci so nas kaznovali z negativno 
obrestno mero, torej so vsi, ki imajo denar, kaznovani. 
Še več, vsak, ki ima na banki denar, bo v letu dni izgubil 
15 % ali mogoče več vrednosti zaradi svetovne inflaci-
je. In inflacija je prerazporeditev bogastva. Kdor nič 
nima, bo imel še manj, najbolj bogati bodo še bolj bo-
gati. Avtomobili in gorivo so se drastično podražili in 
podražitvam ni videti konca. Sistem ni v prid državlja-
nu, upravlja ga lažna elita, ki obstaja od rimskih časov. 
Večina ljudi smo sužnji. Prerok je v svetih spisih izjavil: 
»Kar je bilo, bo spet, nič ni novega pod soncem, čemur 
bi se reklo, to je novo. Bilo je že zdavnaj v vekih pred 
nami!« Danes imamo družbeni produkt 50 milijard, 
plačamo 19 milijard davkov, kar je 39 % družbenega 
produkta. Ko smo bili v fevdalizmu, ko so nam vlada-
li nemški fevdalci, so tlačani plačali 10 % davkov, pa 
smo se upirali. Danes imamo finančni sistem v tuji 
lasti. Visoki uradnik Ljubljanske banke mi je rekel, da 
Američani kot lastniki ukazujejo, komu morajo zapreti 
račun. Banka Slovenije ni suverena ustanova. Sloven-
ci sami ne moremo določiti poštenih obrestnih mer, 
da bi ublažili dvomestno inflacijo. Zato Slovenci ne 
verjamemo več ključnim institucijam. Ne verjamemo 
politikom, ministrom, državnemu zboru, bankam, en-
ergetikom, sodstvu … Čas je za vstajo sužnjev!

Matjaž Tomlje

Slovenija je prekrasna! 
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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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Pri BMW-ju so predstavili dva električna vozila: 
štirivratno poslovno limuzino i4 in skuter CE 04.
Pri bavarski znamki so nedolgo nazaj lansirali svoj 
prvi električni SUV, zgrajen na lastni platformi – 
model iX, ki temeljito napeljuje, kam gre BMW-jev 
razvoj avtomobilov v prihodnosti, tako z vidika 
tehnologij kot notranjega in zunanjega oblikovanja. 
Po futurističnem modelu iX je i4 drugi popolnoma 
električni avtomobil BMW, namenjen množicam 
in vsakodnevni uporabi, ki je od brata prejel 5. 
generacijo tehnologije eDrive in nov informacijsko-
razvedrilni sistem iDrive. Model i4 je štirivratna 
poslovna limuzina v premijskem srednjem razredu, ki 
je na voljo v dveh različicah, in sicer M50 in eDrive40. 
V zmogljivejši izvedbi M50 na vsa štiri kolesa dostavlja 
544 KM, s čimer je to tudi prvi popolnoma električni 
BMW iz športne divizije M, v inačici eDrive40 pa na 
zadnji kolesni par pošilja 340 konjskih moči. Oba 
i4 se lahko v prvih 10 minutah na hitri polnilnici 
napolnita z močjo 205 kW ter zagotavljata preko 
500 kilometrov električnega dosega – M50 naj bi 
prevozil do 521 kilometrov, eDrive40 pa skoraj 600. 
Model i4 je praktično štirica Gran Coupé z električnim 
pogonom, tudi karoserijsko sta si zelo podobna, s to 
razliko, da ima i4 posebna aeordinamična platišča in 
zaprto masko. V primerjavi s klasičnim dizlom 420d, 
je vstopni i4 eDrive40 približno 5 tisočakov dražji, kar 
znese 57.650 evrov.
BMW je poleg popolnoma električne limuzine i4 
predstavil tudi svoj prvi 100% električni skuter iz 
skupine BMW Motorrad, ki ga je mogoče v šibkejši 
različici z zmanjšano nazivno močjo 15 kW (11 KM) 
voziti kar z vozniškim izpitom A1. Sicer v klasični 
različici model CE 04 razvija 31 kW oziroma 42 KM, z 
mesta do 50 km/h pospeši v 2,6 sekunde in pospešuje 
vse do končne omejene hitrosti 130 km/h. Doseg 
znaša 130 kilometrov, od 0 do 80 odstotkov pa je 
model CE 04 z dodatnim hitrim polnilnikom mogoče 
napolniti v samo 65 minutah. BMW-jev električni 
mestni skuter je na voljo za 11.900 evrov.

BMW i4, CE 04 in projekt Empathy
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Ker podjetje BMW Slovenija verjame v moč dejanj, 
ne le moč besed, so predstavili tudi projekt Empathy 
– predelan motocikel R18, ki bo s potovanjem po 
Sloveniji spodbujal empatijo do sočloveka, s prodajo 
izdelkov istoimenske kolekcije pa se bo zbiralo 
finančna sredstva za dobrodelni namen. Sredstva 
bodo namenjena občasni sodelavki BMW Motorrad 
in ljubiteljici znamke BMW Lani Nini Markelj, ki je v 
kolesarski nesreči utrpela hude telesne poškodbe. 
BMW R18 je prvi tovrsten motocikel znamke BMW, 
predelan v Sloveniji.

SLOWATCH d.o.o., Podutiška 152, LJUBLJANA, T.: 01 200 31 00
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Nova Opel Astra se je v Sloveniji predstavila lanskega 
novembra, zdaj pa je mogoče naročiti najnovejšo 
generacijo uspešnice kompaktnega razreda.
Leta 1991 se je na avtomobilski sceni prvič pojavilo ime 
Astra, ki je zamenjalo model Kadett. V 30-letni prodajni 
poti so prodali 15 milijonov primerkov po vsem svetu. 
Skoraj 30 tisoč se jih vozi po slovenskih cestah, s čimer je 
Oplova Astra peti najpogostejši avtomobil pri nas.
Nova generacija je zunanjo obliko povzela po Mokki, ki 
je začela trend novega Oplovega oblikovanja; kasneje se 
je oblikovalski jezik prenesel na Grandlanda, sedaj pa ga 
je deležna še Oplova najobetavnejša strela, nova Astra. 
Karoserijske linije so ostre, kar avtomobilu doda dinamiko 
in mladostniško športen videz, za res atraktiven izgled pa 
poskrbijo številni kontrastni elementi v črni barvi, kot so 
maska, streha, logotip in ohišja ogledal. Kupci bodo lahko 
izbirali med sedmimi barvami karoserije in več dizajni 
platišč. Astra bo na voljo kot 5-vratna kombilimuzina ali 
karavan Sports Tourer.
Tudi notranjost Astre je popolnoma prenovljena, kjer 
je v ospredju nova ergonomija z dvema povezanima 
ekranoma, število stikal je zmanjšano na minimum in v 
večini je delovno okolje digitalizirano.
V novi generaciji se je Astre dotaknila tudi elektrifikacija, 
kar pomeni, da bo na voljo kot hibrid ali kot popolnoma 
električno vozilo, poleg seveda že poznanih 
konvencionalnih pogonov. Astra je s tem že šesti 
Oplov predstavnik, na voljo z električnim pogonom. 
Pri proizvajalcu pravijo, da bodo do leta 2028 prav vsi 
njihovi modeli električni. Povsem električna Astra bo med 
slovenske kupce zapeljala v letu 2023. Vstopni motor 
predstavlja 1,2-litrski bencinar s 110 KM, najmočnejši 
v ponudbi pa je priključni hibrid, ki razpolaga z 225 
konjskimi močmi.
Petvratna različica Astre z opremo Edition je na voljo za 
21.490 evrov, upoštevajoč ugodnosti in ob nakupu z Opel 
financiranjem pa cena znaša 18.950 evrov.

Opel AstraVolkswagen T-Roc

Oblikovno prenovo in tehnološko posodobitev 
je doživel T-Roc, ki se je kot novinec v segmentu 
kompaktnih SUV-jev v obdobju štirih let z več 
kot milijon prodanimi vozili uveljavil kot eden 
Volkswagnovih najpomembnejših modelov.
Družina T-Roc (križanec in kabriolet) ostaja zvesta 
svojemu prvotnemu dizajnu, bo pa svojo identiteto 
malce spreminjala v različnih izvedbah opreme. 
Kot alternativa osnovni različici so na voljo izvedbe 
Life, Style in nova R-Line, ki navdih jemlje v športni 
zasnovi T-Roca R. Z dodatno razpoložljivimi opcijami 
je konfiguracijo vozila mogoče v še večji meri 
prilagoditi individualnim željam. Novi T-Roc je serijsko 
opremljen z LED žarometi in zatemnjenimi zadnjimi 
lučmi, kot dodatno opremo pa je mogoče naročiti 
inovativni sistem IQ.LIGHT z matričnimi LED žarometi 
in osvetljeno letvijo v mreži hladilnika ter nove zadnje 
luči z dinamičnimi smerniki.
Večjih sprememb je bila deležna notranjost z na 
novo zasnovano armaturno ploščo, večfunkcijskim 
volanom in zaslonom sistema infotainment v 
slogu tabličnega računalnika. Tudi upravljanje 
avtomatske klimatske naprave pri novem T-Rocu 
poteka v digitalizirani obliki, kajti voznik in sovoznik 
temperaturo v notranjosti in delovanje ventilatorja 
nastavljata z drsnikoma, občutljivima na dotik.
Volkswagnov kompaktni SUV je doživel tehnološko 
nadgradnjo tudi z naprednimi varnostnimi pomagali, 
med katerimi izstopata prediktivno uravnavanje 
hitrosti ACC in sistem IQ.DRIVE Travel Assist, ki do 
hitrosti 210 km/h pomaga vozniku pri obračanju 
volana, zaviranju in pospeševanju.
Pogonska paleta vključuje tri bencinske in dva 
dizelska motorja, ki so kombinirani bodisi s 
6-stopenjskim ročnim menjalnikom bodisi s 
7-stopenjskim menjalnikom DSG. Vstopni model 
T-Roc Life z 1,0-litrskim motorjem TSI s tremi valji in z 
največjo močjo 110 KM bo na voljo od 25.139 evrov 
dalje, medtem ko bo za štirikolesno gnanega T-Roca 
R s 300 KM treba odšteti 49.346 evrov.
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Volvo XC40 in C40 Recharge
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Volvo je na slovenskih cestah predstavil dve električni 
novosti. Prva je njihov najmanjši SUV, model XC40, ki 
je prvič na voljo tudi z električnim pogonom, druga 
pa kupejevska izpeljanka tega modela, C40, ki bo na 
voljo izključno kot električno vozilo.
C40 je grajen na platformi modela XC40 in je Volvov 
prvi avtomobil, ki je na voljo zgolj kot električno vozilo. 
Zadek C40 je kupejevsko zasnovan, nizko spuščajočo 
streho pa zaključujeta dva aerodinamična spojlerja, 
aerodinamični efekt imajo tudi posebna lita platišča.
XC40 od klasično gnanih modelov ločimo po zaprti 
maski, ki je v barvi vozila, in C-stebričkih z napisom 
Recharge. Prav tako ima električni model vedno 
streho v kontrastni barvi in je zanj značilen zadnji 
difuzor v črni barvi.
LED žarometi so serijski pri obeh modelih, opcijsko 
so na voljo še takšni s tehnologijo Pixel. C40 je tudi 
prvi Volvov model, ki v svoji notranjosti ne uporablja 
nobenega usnja.
Oba avtomobila sta na voljo v različicah P6 in P8, 
pri čemer prva oznaka označuje, da ima vozilo zgolj 
en motor na prednji osi, ki razvija 231 KM, različica 
P8 z oznako Twin na zadku pa razkriva, da ima 
avtomobil dva elektromotorja, po vsakega na eni osi 
in tako na vsa štiri kolesa dostavlja kar 408 konjskih 
moči. V močnejši različici naj bi baterija z močjo 78 
kWh omogočala preko 400 kilometrov električnega 
dosega, v različici P6 z nekoliko manjšo močjo baterije 
67 kWh, pa naj bi doseg znašal okoli 375 kilometrov. 
Baterije je na hitrih polnilnicah mogoče napolniti do 
80 odstotkov v 40 minutah z najvišjo močjo polnjenja 
150 kW, na 11-kilovatni polnilnici pa bo baterija do 
polne napolnjenosti potrebovala dobrih osem ur.
Električni XC40 v različici P6 je na voljo od 63.208 
evrov, za različico P8 pa je treba odšteti vsaj 73.143 
evrov, medtem ko je kupejevski brat C40 v različici P6 
dobrega tisočaka dražji, v različici P8 pa je dražji še za 
dobra dva tisočaka in pol.

Dacia Jogger

Dacia je na slovenske ceste pripeljala novega člana, 
družinsko naravnanega enoprostorca, ki sliši na ime Jogger. 
Avtomobil združuje mere karavana, prostorno notranjost 
limuzine in podobo športnega terenca.
Jogger je Daciin novi prodajni adut, ki bo ciljal predvsem 
na večje družine, ki cenijo prostornost in dostopnost in so 
bolj avanturistično naravnane. V osnovi je Jogger na voljo 
s petimi sedeži, za doplačilo 900 evrov pa je na voljo tudi 
kot sedemsedežno vozilo. Notranjost novega Joggerja 
nam je že poznana iz novega Sandera, prav tako zunanje 
oblikovanje, predvsem prednji del z masko in lučmi je 
praktično prenesen iz modela Sandero. Jogger ima serijsko, 
ne glede na stopnjo opreme, na karoseriji dodane okrasne 
zaščitne nalepke, ki avtomobil naredijo bolj zanimiv.
Nov je litrski bencinski trivaljnik s 110 konjskimi močmi v 
navezavi s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom, v ponudbi 
pa je tudi 100-konjski bencinski motor z dodanim pogonom 
na plin. V letu 2023 se bo ponudbi pridružil še hibridni 
pogonski sklop s 140 konjskimi močmi, v kombinaciji s 
samodejnim menjalnikom.
Jogger je na testih varnosti Euro NCAP prejel zgolj dve 
zvezdici za varnost, ima pa vse tiste osnovne varnostno-
asistenčne sisteme, kot so sistem za mrtve kote, sistem za 
samodejno zaviranje v sili, vzvratno kamero in parkirne 
senzorje, tako spredaj kot zadaj, tisti bolj napredni pa pri 
Dacii niso na voljo.
Kupcem bodo na voljo tri stopnje opreme, cene pa se 
začnejo pri 15 tisočakih za vstopno različico. Pri zastopniku 
računajo, da bodo v prvem letu poslali na ceste od 300 do 
400 vozil. Jogger bo s svojim hibridnim pogonom, ko bo ta 
v prihodnjem letu na voljo, tudi najcenejši sedemsedežnik 
na trgu.



Renault Austral

Renaultovega križanca Kadjarja bo s pričetkom prodaje v oktobru uradno zamenjal novi Austral. Novinec se ponaša 
z atletsko dizajnirano zunanjostjo, ki sledi prenovljenemu oblikovalskemu jeziku proizvajalca. Posebej izstopajoči so 
izklesan pokrov motorja, velika kolesa in globoko zarezane zadnje luči, ki avtomobilu dajejo zapomnljivo podobo. 
Prvič je v ponudbi na voljo tudi ekskluzivna različica Esprit Alpine, ki prinaša bolj športen videz. Pri Renaultu poudarjajo, 
da bo novi Austral potnike razvajal z izbranimi materiali, pri čemer je višja raven kakovosti izdelave nemudoma opazna. 
Velik korak naprej so naredili tudi na področju pametnih in proaktivnih pomagal za vožnjo. Austral kot prvi predstavnik 
znamke sedi na novi konstrukcijski osnovi CMF-CD3, ki omogoča elektrificirane izvedbe motorjev: najnovejšo 
generacijo hibrida E-Tech z močjo 200 KM ter motor 1.3 TCe z 12-voltnim blagim hibridom, ki razvija 140 ali 160 konjev.

Volkswagen ID. Buzz

Volkswagen je ponudil novo rešitev za trajnostno mobilnost brez emisij CO
2
 s povsem električnim kombijem ID. Buzz 

in dostavnikom ID. Buzz Cargo. Bulli za električno dobo, ki bo na evropsko tržišče prispel letošnjo jesen, je kot drugi 
člani družine ID. baziran na modularni arhitekturi MEB skupine Volkswagen, ki omogoča razvoj programske opreme 
vozila s pomočjo posodobitev preko zraka. Že serijsko so vključene tehnologija Car2X, ki uporablja signale drugih 
vozil in prometne infrastrukture za odkrivanje nevarnosti v realnem času, funkcija za zaviranje v sili in pomočnik za 
ohranjanje voznega pasu. Oblikovno gledano model ostaja zvest svojim predhodnikom in kot ti v kabini ponuja 
radodarno količino prostora. V potniški različici sprejme 5 potnikov in 1.121 litrov prtljage, v izvedbi Cargo pa dve 
euro paleti. Baterijo vozila s 150 kW moči je preko hitre polnilnice mogoče od 5 do 80 % napolniti v 30 minutah.

Mazda CX-60

Pri Mazdi nameravajo do konca leta 2023 predstaviti štiri modele v segmentu SUV-jev in temu načrtu sledi debi novega 
CX-60, ki bo zasedel mesto zastavonoše kot najbolj zmogljivi cestni avtomobil v zgodovini znamke. Gre za ključni 
model Mazde v zadnjem desetletju, saj je njihov prvi priključni hibrid za evropski trg, ki združuje štirivaljni bencinski 
motor Skyactiv-G 2.5 z električnim motorjem in zmogljivo baterijo. Skupna izhodna moč znaša 323 konjskih moči, kar 
bo dovolj za potep od 0-100 km/h v le 5,8 sekunde. Hibridni pogon, ki moč preko 8-stopenjske avtomatike speljuje na 
zadnji kolesni par, omogoča 63 kilometrov brezemisijske vožnje. SUV z dvema vrstama sedežev sledi eleganci dizajna 
Kodo in v notranjosti uvaja premijsko zasnovo z elementi javorjevega lesa, kroma in usnja nappa. Za udobje potnikov 
bo skrbel tudi nabor novih voznih pomočnikov in sistemov aktivne varnosti.

Nissan Qashqai e-POWER

Nissanove raziskave so pokazale, da evropski kupci križancev več kot 70 odstotkov svojega časa v avtomobilu porabijo 
v mestnem in primestnem okolju, zato so razvili tem potrebam prilagojen hibriden pogonski sklop, ki bo pozno 
poleti uveden v ponudbo modela Qashqai. Pogon e-POWER tvorijo zmogljiva baterija, 1,5-litrski bencinski trivaljnik 
z močjo 156 KM, električni generator, inverter in elektromotor z močjo 140 kW. Bencinski motor skrbi za proizvodnjo 
električne energije, ki preko inverterja glede na pogoje vožnje bodisi polni baterijo bodisi napaja elektromotor bodisi 
izvaja obe nalogi hkrati. Posebnost pogonskega sklopa je, da je elektromotor edini vir moči za pogon koles, zato 
je njegova odzivnost takojšnja. To predstavlja privlačno alternativo tradicionalnim hibridom, saj je vozna izkušnja 
podobna vožnji električnega avtomobila, vendar brez potrebe po priklapljanju za polnjenje baterije.
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BMW je kupil Alpino

Družinsko podjetje Alpina je prešlo v last matičnega izdelovalca avtomobilov BMW. Alpino je leta 1965 ustanovil  Burkard 
Bovensiepen, ki je v petdesetih letih želel svoj BMW 1500 narediti bolj športen. Na njega je namestil dvojni uplinjač 
Weber in tako začel s proizvodnjo friziranih avtomobilov BMW Alpina. Aktivni so bili tudi na dirkaškem področju, saj so v 
sedemdesetih letih njihovi dirkalniki osvajali prvenstva v nemškem prvenstvu turnih avtomobilov. Danes Alpina naredi 
kar 1.700 avtomobilov letno. Predelava sestoji od predelave motorjev do izdelave posebnih aerodinamičnih dodatkov. 
Največ avtomobilov prodajo v Ameriki in njihovi avtomobili imajo garancijo matične tovarne. Tako je logično, da se je 
BMW Group odločil za nakup. S sedaj bivšim lastnikom Burkardom Bovensiepenom, ki je tudi uvoznik odličnih vin, se 
poznamo dolga leta in na avtomobilskih sejmih smo z njim vedno nazdravili s kozarčkom izbranega vina.

Musk odprl tovarno v Berlinu

Lastnik Tesle Elon Musk je v kraju Grünheide blizu Berlina odprl svojo prvo evropsko tovarno, ki sledi obratom v Nevadi, 
New Yorku, Fremontu in Šanghaju, vendar naj bi bila ta najbolj napredna in trajnostna doslej. Pri Tesli računajo, da 
bo tovarna v prvi fazi obratovanja letno proizvedla do 500.000 avtomobilov in zaposlovala približno 12.000 ljudi. V 
objektu bodo proizvajali tudi zmogljive baterijske sisteme in pogonske enote, s čimer želi Tesla narekovati prihodnost 
trajnostne energije in transporta. Nemški kancler Olaf Scholz in Dietmar Woidke, premier zvezne dežele Brandenburg, 
v kateri se tovarna nahaja, sta izpostavila pomen tovarne za območje vzhodne Nemčije. Medtem pa je gospodarski 
minister Robert Habeck izpostavil pomen tovarne za prihodnost nemške mobilnosti. Musk je tovarno zgradil v samo 
dveh letih in evropskim avtomobilskim proizvajalcem se že tresejo hlače. 

Brabus v Sloveniji

Brabus je vodilni proizvajalec visoko zmogljivih predelav vozil Mercedes, Maybach in Smart. Leta 1977 je podjetje 
v Nemčiji v Bottropu ustanovil Bodo Buschmann. Zdaj, po 45 letih, ga vodi njegov sin Constantin. Paleta izdelkov 
Brabus sestoji iz dodatne opreme za poboljšanje Mercedesovih že tako zmogljivih avtomobilov. Navijejo motorje, 
dodajajo nove izpušne sisteme in izdelujejo aerodinamične dodatke za karoserijo. Izdelujejo popolnoma predelana 
vozila z vrhunskimi zmogljivostmi pod blagovno znamko Brabus. Z urarsko manufakturo Panerai so izdelali posebno 
potapljaško uro in z motociklistično tovarno KTM poseben motocikel Brabus 1300 R v limitirani izvedbi. Od sedaj jih v 
Sloveniji zastopa in njihove izdelke prodaja podjetje Fleetman d.o.o., ki tudi izdaja našo revijo Avto+šport. Ponudbo si 
lahko ogledate na spletni strani www.brabus.com, za naročila pa se obrnite na: matjaz.tomlje@avto-sport.net.

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 zmagovito na testih letnih pnevmatik 

Pnevmatika Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 je na nedavnih testih letnih pnevmatik nemških revij Auto Motor und 
Sport in Auto Bild prepričala s svojo vrhunsko zmogljivostjo in zasedla prvo mesto. Izvajalci testa revije Auto Motor und 
Sport so pri pnevmatiki Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 pohvalili zelo kratko zavorno pot, izjemen oprijem, veliko 
stabilnost v ovinku ter njeno športno, vendar preprosto vodljivost na suhi podlagi, zaključili pa so, da je obenem zelo 
varna, dinamična in vodljiva na mokri podlagi. Kot edini izmed ocenjenih pnevmatik so ji dodelili oceno »izvrstna«. 
Eagle F1 Asymmetric 6 se je odlično izkazala tudi na testu revije Auto Bild, kjer je zasedla najvišjo stopničko in prejela 
naziv »zgledna«. Ocenjevalci so pnevmatiko ocenili kot vrhunsko pnevmatiko z uravnoteženo zmogljivostjo na najvišji 
ravni, dobrimi lastnostmi pri akvaplaningu, kratko zavorno potjo, natančno vodljivostjo in nizkim kotalnim uporom. 
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Petrolova obljuba zaposlenim  
V Petrolu delo cenijo nadpovprečno. S poštenim 
plačilom, nadpovprečnim regresom (nazadnje 1.600 
€), božičnico (nazadnje 1.400 € bruto) in nagradami 
za uspešno delo zaposlenim v Petrolu vračajo 
njihovo zvestobo. 

So družini in starejšim prijazno podjetje. Zagotavljajo 
stalnost zaposlitve v lokalnem okolju – za nedoločen 
čas, s prilagodljivim delovnikom. Skrbijo za plačna 
napredovanja in razvoj talentov. Za zaslužen dopust 
pa je tu še ugoden najem Petrolovih počitniških enot 
v najlepših kotičkih Slovenije in na hrvaški obali.  

Na Petrolu odlična energija svoje mesto najde. 
In ljudi.
Zaposleni so podjetju v zadnji interni raziskavi 
povedali, da radi delajo na Petrolu zaradi odličnih 
sodelavcev, pozitivne energije, ekipnega dela in dela 
z ljudmi. Pa tudi zaradi druženj, srčnosti in vrednot. 
Vračajo tudi družbi in okolju, v katerem živimo. Ker 
vedo, da skupaj zmoremo več.  

Postanite Petrolov 
prodajalec
Podajte se v dinamično delovno okolje, v katerem ekipe delujejo povezano. Sprejmite super izzive, med super 

sodelavci! Preklopite na Petrol kariero.

Energija našega uspeha 
Petrolovo delovanje vodijo spoštovanje do soljudi in 
okolja, zaupanje v partnerskih odnosih, odličnost pri 
delu, ustvarjalnost pri napredku in srčnost v vsem, 
kar počnejo. 

Energija naše rasti 
V Petrolu zaposlenim omogočajo različne oblike 
pridobivanja strokovnega znanja, veščin, spretnosti 
in delovnih izkušenj, vse z namenom razvijanja 
osebnega potenciala in talentov.  

Energija naše odgovornosti 
V Petrolu aktivno skrbijo za varno in zdravo delovno 
okolje, odlično energijo na delovnem mestu, 
odgovorno ravnanje ter usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja. 

Naša energija povezuje 
Razvoj zaposlenih je v Petrolu prioriteta in investicija 
v prihodnost. Povezovanje in sodelovanje krepijo 
skozi programe, ki gradijo dobro komunikacijo in 
vzdušje v delovnih okoljih. 
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VSI,  KI OD SLUŽBE 
PRIČAKUJETE VEČ

Postanite Petrolov prodajalec!

UGLEDNI
DELODAJALEC
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petrol.si/kariera

Stabilna zaposlitev v lokalnem 
okolju, za nedoločen čas s 
prilagodljivim delovnikom

Nadpovprečen regres,
kar 1.600 €

Izplačilo za poslovno
uspešnost podjetja,
nazadnje 1.400 € bruto

Nagrade za najboljše
prodajalce, do 1 bruto
plače letno

Številne priložnosti za
razvoj in karierno rast

Uporaba lastnih počitniških 
enot za vaš zaslužen dopust
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E- mobilnost kot temelj 
zelenega preboja in 
priložnosti Slovenije 
Eden ključnih ukrepov razogljičenja družbe kot celote je elektrifikacija vsega, ki se kaže kot eden največjih globalnih 

megatrendov. Slovenija si je leta 2018 zadala zelo ambiciozen cilj, da postane referenčna država zelene mobilnosti. 

Vendar sta sprejeta strategija in akcijski načrt ostala le črka na papirju in Slovenija primerjalno zaostaja in 

posledično moramo s pametnimi ukrepi najprej nadoknaditi zaostanek ter do leta 2030 doseči ambiciozne cilje. 

S 
pravim zelenim prebojem, kot ga načrtujemo v 
Gibanju Svobode, tudi na e-mobilnosti kot enem 
ključnem segmentu elektrifikacije vsega, bomo 
z ustreznimi ukrepi najprej dvignili učinkovitost 

rabe energije (ter posledično znižali končno rabo energije) 
in na drugi strani izničili ogljični odtis s prehodom od 
rabe fosilnih goriv k rabi brezogljične električne energije, 
ki bo poganjala naša prevozna sredstva. Elektrifikacija 
prometa je nedvoumno zelo nujna, saj vozila z motorjem 
z notranjim zgorevanjem proizvajajo izpušne pline, 
ki obremenjujejo okolje, še pomembnejši pa je vpliv 
emisij iz prometa na zdravje ljudi. Nacionalni inštitut za 
javno zdravje je že pred leti ugotovil, da je v Sloveniji 
najpomembnejši zdravstveni problem povezan z 
onesnaženjem okolja – gre za onesnaženje zraka. V Evropi 
vsako leto od 40.000 do 130.000 ljudi umre za posledicami 
izpostavljenosti onesnaženemu zraku, ki ga povzroča 
promet. Raziskava v Franciji, Švici in Avstriji, ki jo navaja 
NIJZ, je celo ugotovila, da šest odstotkov vseh smrti na 
leto lahko pripišejo izpostavljenosti onesnaženemu zraku, 
kar je dvakrat več, kot je žrtev prometnih nesreč! Vse 
države EU zato poskušajo zmanjšati emisije iz prometa 
z uporabo alternativnih goriv in predvsem e-mobilnosti 
kot dostopne in že zrele tehnologije. Že v podjetju GEN-I 
smo ravno z e-mobilnostjo drastično znižali ogljični odtis 
in dokazali, da se da. Za razvoj in uvajanje e-mobilnosti bo 

ključen tudi razvoj polnilne infrastrukture, tako javne kot 
zasebne. Potrebno bo skupaj z distribucijskimi operaterji 
intenzivno vlagati v razvoj omrežja in omogočiti zeleni 
razmah v prometu. Razpršena poselitev, značilna za 
Slovenijo, je sicer lahko zelo neugodna za razvoj javnega 
prometa, a je hkrati idealna za razvoj električnega 
osebnega prometa. V primerjavi z drugimi državami EU 
v Sloveniji bistveno več ljudi živi v samostojni hiši, zato 
moramo spodbujati predvsem ukrep, da si bodo ljudje na 
dokaj lahek način uredili domačo polnilnico, v kombinaciji 
s postavitvijo lastne sončne elektrarne pa postanejo 
celo samooskrbni in cenovno neodvisni od globalnih 
energetskih pretresov. Dodatna prednost Slovenije je tudi 
njena majhnost, saj so v Sloveniji dnevne vožnje večine 
ljudi relativno kratke, zato doseg električnega avtomobila 
zadostuje za večino potreb. Ker bomo v naslednjih 
letih priča res velikim premikom na področju prometa 
v celotni Evropski uniji, lahko s takojšnjimi odločnimi 
ukrepi Slovenija zagotovo prevzame pobudo na tem 
področju. To bi prineslo številne nove priložnosti našemu 
gospodarstvu, pomembno pa bi tudi prispevalo k boljši 
kakovosti življenja v Sloveniji. Zaradi tega bomo aktivno 
podpirali elektrifikacijo prometa, ogrevanja in procesov v 
industriji. 

Tekst: Robert Golob, Foto: Barbara Jakše Jeršič
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GMT d.o.o. – zgodba o uspehu

RECOMMENDED BY
MOTOR MANUFACTURERS*

Over 50 million of the new cars sold in Europe left the factory with Castrol in their engine*. 
Castrol EDGE unlocks the very EDGE of performance.

It’s recommended by experts and we recommend it for your customers.

FIND OUT MORE AND 
HAVE A CHANCE TO

PERSONALISED PROMOTIONAL ITEMS 
FOR YOUR WORKSHOP 
www.castrolexperts

WIN

Search CASTROL EXPERTS

Skupina GMT
Skupina GMT je vodilni slovenski dobavitelj avtodelov 
in maziv za osebna in lahka tovorna vozila. Razvija se tudi 
v eno ključnih tovrstnih družb v regiji. Družbo odlikujeta 
prožno razmišljanje in dinamični razvoj. Danes šteje več 
kot 400 zaposlenih in posluje z več kot 70 trgovinami. 
V letu 2018 je podjetje prevzelo avstrijsko družbo Ar 
Regnemer, v letu 2019 pa še slovensko podjetje I.S.T. 
Avtodeli. Skupino danes sestavljajo družbe GMT, ANET, 
SEC LUBES, Ar Regnemer in I.S.T. Avtodeli. Preko povezav 
s hčerinskimi družbami je skupina tudi uradni zastopnik 
in distributer maziv znamk Castrol, BP in Aral za Bolgarijo, 
Slovenijo ter območje nekdanje Jugoslavije.

Skupina dandanes sodeluje z več kot 200 dobavitelji 
s celega sveta, v svoj asortiment povezuje več kot 400 
blagovnih znamk ter ima na zalogi več kot 1.000.000 
različnih artiklov.

Vizija podjetja je usmerjena v ohranjanje vloge vodilnega 
trgovca z avtodeli ter mazivi v regiji in širše. Podjetje ni le 
trgovec, saj se cilji poslovanja neposredno nanašajo na 
mehanike in željo dati trgu tisto nekaj več za potreben 
razvoj. V skladu s tem mišljenjem je podjetje odprlo 
tudi Avto Akademijo, ki je prispevala k višjemu dvigu 
strokovnosti vzdrževanja vozil. Poleg tega je v letu 
2019 podjetje GMT d.o.o. poskrbelo še za en relevanten 
mejnik – odprtje Logističnega centra v Murski Soboti, 
ki s prioriteto takojšnje dostave skrbi za vsakodnevno 
oskrbo GMT poslovnih enot.  

30 let izstopajočih uspehov
GMT d.o.o. je družinsko podjetje, ki v letu 2022 praznuje 
svojo 30. obletnico uspešnega delovanja. Podjetje je v 
100% lasti družine Karoly – Gider, ki je postavilo temelje 
podjetja, katerega ime je do dandanes postalo sinonim 
za takojšnje reševanje izzivov v sleherni slovenski – 
profesionalni ali amaterski – avtomehanični delavnici.

Podjetje je tekom delovanja svojih 30-ih let prešlo kar 
nekaj pomembnih mejnikov, ki so ključno prispevali k 
razvoju podjetja.
• 1992 – V Murski Soboti se odpre prva GMT trgovina, ki 
meri 35 m² in ima dva zaposlena.
• 1996 – Na vrata vse pogosteje trkajo tuji proizvajalci in 
veliki dobavitelji.
• 2002 – Odprtje novega prodajnega in distribucijskega 
centra, ki meri 2.800 m².
• 2006 – Osvojena prva Gazela, nagrada za najhitreje 
rastoče podjetje na območju Pomurja in Podravja.
• 2009 – Podjetje GMT d.o.o. postane uradni zastopnik in 
distributer olja Castrol, Aral in BP za območje nekdanje 
Jugoslavije.
• 2011 – Slovenski časopis Dnevnik že drugič podeli 
Gazelo za območje Pomurja in Podravja, podjetje GMT 
d.o.o. obenem osvoji tudi vsesplošno bronasto Gazelo.
• 2014 – Prevzem podjetja ADEL in hčerinskega podjetja 
ANET na Hrvaškem. Obenem podjetje GMT d.o.o. 
postane največji trgovec z avtodeli ter mazivi v Sloveniji.
• 2017 – Odprtje novega logističnega centra v Murski 
Soboti, ki se razprostira na 12.000 m².
• 2018 – Prevzem avstrijske družbe Ar Regnemer.
• 2019 – Prevzem slovenskega podjetja I.S.T. Avtodeli.
• 2022 – Praznovanje 30. jubileja uspešnega poslovanja. 

Največji slovenski dobavitelj avtodelov in maziv ob 
letošnjem okroglem jubileju nadaljuje svoje poslanstvo 
zagotavljanja le najboljšega. Vizija podjetja je še naprej 
usmerjena v kakovostno oskrbo trga ter izobraževanje 
vseh, ki se vsakodnevno spopadajo z izzivi avtomoto 
industrije. Slogan »Vidno boljši« tako ne predstavlja le 
30 let dolge tradicije delovanja, ampak postaja sinonim 
zgodbe o uspehu.

Na vrhu slovenske avtomoto 
industrije že 30 let



VOZNIKOVI MODNI DODATKI

Kolekcija oblačil Mercedes-Benz

Od leta 1995 se je Mercedes-Benz po svetu uveljavil 
kot pomemben igralec v modni industriji, ki gradi 
pristne odnose v modni skupnosti s svojo zavezanostjo 
nastajajočim oblikovalskim pobudam, inovativnim 
sodelovanjem in partnerstvom na tednih mode. Nemci 
so se za razvoj nove kolekcije oblačil združili z newyorško 
znamko Proenza Schouler, ki ponuja novo izkušnjo 
luksuzne mode in trajnostnega oblikovanja. Linija s 
sedmimi spolno nevtralnimi stili v omejenih kosih je 
zasnovana za potrebe sodobnih popotnikov, ki prisegajo 
na kakovostne materiale in izjemen dizajn. Olivno-zeleni 
trenčkot iz eko bombaža ponuja novo interpretacijo 
potovalnega kroja in je zasnovan kot ključni kos kolekcije.

Skrinja za viski in cigare Rolls-Royce

Hiša visoke avtomobilske mode Rolls-Royce poleg 
presežkov na štirih kolesih za svoje stranke ustvarja tudi 
spremljajoče izdelke vrhunske kakovosti. Prefinjenemu 
setu za šampanjec, ki omogoča povsem drugačno 
doživetje srkanja peneče kapljice, sedaj sledi estetsko 
dovršena skrinja za viski in cigare z visoko ceno 49 tisoč 
evrov. Pri Rolls-Roycu so uporabili le najboljše materiale: 
za skrinjo so izbrali aluminij in krasno črno usnje. Izdelek 
v sebi skriva servirni pladenj, obložen s temnim furnirjem, 
pod katerim domujejo ročno narejeni kozarci za viski z 
monogramom RR. Na eno stran skrinje so umestili v usnje 
oblečeno posodo za viski, na drugo stran pa humidor za 
cigare z lesom španske cedre.

Kolekcija sončnih očal Porsche Design

Slavni igralec in strastni dirkač Patrick Dempsey 
je lansko leto postal ambasador ekskluzivne 
življenjskostilne znamke Porsche Design, zato ne 
preseneča, da je obraz nove kolekcije sončnih očal, 
ki očara z minimalističnim, brezčasnim dizajnom. 
Linija Hooks Series reflektira moškost s klasičnim 
kot tudi z malce bolj sodobnim aviatorskim stilom, 
ki ga na nov nivo dvignejo prepoznavni elementi 
kolekcije – kaveljčki. Ti pri kultnemu modelu lečo v 
obliki podaljšane solze fiksirajo v okvir iz nerjavečega 
jekla. Za udobno nošnjo medtem poskrbijo nosniki 
in konice ročk očal iz plastičnega kompozita. Patrick 
Dempsey je zase izbral najbolj elegantno kombinacijo 
zlatega okvirja s črnima lečama.

22  Avto+šport

HyperLight. HyperLife.
Tesla HyperLight 
                               

w w w . z e p t e r . c o m



24  Avto+šport Avto+šport  25  

NIKOLI NI

NOVOSTI

Nekateri bodo rekli, da so pri Maseratiju zamudili vlak in prepozno lansirali svojega 

predstavnika v nasičenem segmentu kompaktnih SUV-jev, kjer so se konkurenčni luksuzni 

proizvajalci že dobro pozicionirali, a v resnici so si v Modeni vzeli čas za razvoj in naposled 

pripravili odličen paket, ki prekaša marsikatere tekmece.

M a s e r a t i  G r e c a l e

prepozno



Italijanski Maserati, znan predvsem po svojih 
historičnih dirkaških dosežkih in športnih 
avtomobilih, se je na pot ustvarjanja SUV-jev podal 
leta 2011 s konceptom Kubang, ki je pet let kasneje 

zaživel v serijski različici Levante. Tudi tega so vzgojili 

z mentaliteto športnosti, kar morda najbolje izkazuje 
mišičasta izvedenka Trofeo, ki zahvaljujoč 600-konjskemu 
agregatu pooseblja intenzivnost divje nevihte. Navkljub 
dobrim prodajnim rezultatom pri proizvajalcu niso 
razširili svoje prodajne palete športnih terencev. To se 

Prihodnje leto prihaja 
Grecale Folgore, ki bo prvi 

električni SUV z značko trizoba.

Ob lansiranju bodo Italijani ponudili tri inačice: vstopno 
GT, ki jo poganja štirivaljni blagi hibrid z okroglimi 300 
KM, malce bolj našpičeno Modeno z dodatkom 30 
konjev ter najbolj zmogljivo Trofeo, ki bo opremljena s 
530-konjskim V6 iz najmočnejšega serijskega Maseratija 
– dvosedežnika MC20. Slednja bo od 0 do 100 km/h 
priletela v 3,8 sekunde, medtem ko se bo pospeševanje 
zaustavilo pri 285 km/h. Pri vseh izvedbah se bo moč 
serijsko prenašala na vsa štiri kolesa. Maserati obljublja 

z letom 2022 spreminja, saj so se napori inženirjev in 
oblikovalcev rezultirali v rojstvu novega reprezentanta, ki 
je tako kot večji brat Levante poimenovan po močnem 
vetru, ki pozimi piha po Mediteranu. Pod besedo Grecale 
bomo prepoznali Maseratijevo najbolj obširno kolekcijo 
agregatov, ki vključuje konvencionalne motorje z 
notranjim zgorevanjem, hibridno pogonsko enoto, čez 
leto dni pa še 100% električno, s čimer bo nastopil čas 
za debi prvega brezemisijskega SUV-ja z značko trizoba.

NAJBOLJ ZMOGLJVA IZVEDBA TROFEO S 530-KONJSKIM V6 bo OD 0 do 100 km/h priletela v 3,8 sekunde.
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odlično vodljivost na račun vpeljave novega sistema 
VDCM, ki predvidljivo nadzoruje dinamiko vozila, pri 
čemer deluje v povezavi z izbranim načinom vožnje 
(Comfort, GT, Sport, Corsa ali Off-road) in tako ponuja 
prilagojeno vozno izkušnjo.
S svojimi kompaktnimi merami (4,846 mm dolžine, 
1,670 mm višine in 2,163 mm širine) bo Grecale želel 
odgrizniti profite predvsem Porscheju Macan, BMW-ju 
X3 in Jaguarju F-Pace. Z oblikovnega vidika novinec 
tesno sledi Levanteju, pri čemer je ključnega pomena 
obraz avtomobila z nizko in mogočno masko, ki jo 
lepotiči prepoznavni simbol boga globin Pozejdona. 
Spremljajo jo malce manj agresivne luči kot pri 
Levanteju, vendar družinsko navezavo nadaljujejo 
prepoznavne trojne stranske reže za zajem zraka nad 
prednjimi kolesi in emblem znamke na C-stebričku. 
Kupejevska strešna linija se zaključuje na lepem zadku s 
svetili v obliki bumeranga, katere je inspiriral Maseratijev 
grand tourer 3200 GT, ki ga je pred dvema desetletjema 
zarisal priznani Giorgetto Giugiaro.
Poleg zmogljivosti se Grecale od tekmecev želi 
diferencirati tudi na področju prostornosti in udobja v 
kabini, ki se poslužuje prefinjenega lesa, elegantnega 
usnja in športnega karbona. V Modeni so rekli zbogom 
malemu morju tipk in namesto teh uvedli minimalistično 
zasnovo z ekstremno estetsko izčiščenostjo, kar bo 
zagotovo dobra popotnica za znamko, ki je v preteklosti 
v smislu oblikovanja interierja vedno capljala za 
konkurenti. Kabina je premierno povsem digitalizirana z 
dvojnim osrednjim zaslonom, ki je nekaj podobnega, kar 
poznamo iz Range Roverjevih modelov Velar in Evoque. 
Na dotik občutljiva enota je sestavljena iz 12,3-palčnega 
zgornjega ekrana (največjega doslej v Maseratiju) in 
8,8-palčnega spodnjega ekrana, s katerim se regulira 
klimatsko napravo. S prenovo multimedijskega sistema 
je na voljo tudi tehnologija zvočnega upravljanja, ki 
sicer ni povsem nič novega v avtomobilski industriji. 
Vozniki se bodo radostili čudovitega multifunkcijskega 

volana kot tudi 360-stopinjskega zvoka, ki ga ustvarja 
premium avdio sistem Sonus Faber z 21 zvočniki. 
Osvežen dizajn kabine, s katerim so res naredili korak 
naprej, zaključuje tradicionalna ura na armaturki, ki je 
prav tako digitalizirana in jo je mogoče uporabiti kot 
kompas.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Grecale bo želel odgrizniti profite predvsem 
Porscheju Macan, BMW-ju X3 in Jaguarju F-Pace. 
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Po dolgih petnajstih letih Aston Martin v pokoj 

pošilja mogočno dvanajstvaljno izvedenko svojega 

modela Vantage, a še pred tem bo za spektakularni 

finale poskrbela zadnja generacija športnika. Ta 

je najhitrejša in najmočnejša v zgodovini imena 

Vantage, ki je igralo odločilno rolo v Aston Martinovih 

prizadevanjih za širitev ciljne publike in efektivno 

konkuriranje ostalim premium proizvajalcem.
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NOVOSTI Aston Martin V12 Vantage

NAJBO LJSE
ZA KONEC
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Vsaka še tako dobra zgodba ima svoj konec 
in tako se poslavlja tudi najbolj uspešen 
predstavnik znamke slovitih kril – Vantage, ki 
je v iteraciji V12 definicija cestne zverine. A 

ljubitelji bencinskih hlapov se ne žalostite, saj je zadnje 
poglavje najbolj razburljivo doslej.
Poslednji Vantage V12 je res primeren poklon 
ikoničnemu rodu nizko sedečih kupejev, katerih največja 
življenjska želja je hitro in okretno premagovanje 

ovinkov. Za izpolnitev teh ambicij je na eni strani 
potrebno vitko aerodinamično telesce, na drugi 
strani pa impresivna zaloga moči – v Gaydonu so 
obkljukali obe zahtevi. Kompaktne mere, nadgrajene 
z dramatično vizualno identiteto, so namreč sparili 
z najbolj strupenim motorjem za serijska vozila AM. 
Govorimo seveda o utripajočem srcu z dvanajstimi valji 
in z dvema turbopolnilnikoma, ki dostavlja intenzivirano 
zmogljivost v obliki 700 razjarjenih konjev. Samo za 

primerjavo, to je skoraj 190 KM več, kot jih premore 
plebejski osemvaljni brat, katerega pa se gotovo ne bi 
branil noben navdušenec nad športnimi avtomobili. 
Naskok do stotke je za Vantagea V12 mala malica, do tja 
prileti v 3,4 sekunde in nato nadaljuje z izražanjem svoje 
dominacije do hitrosti 322 km/h. Vendar pravo predstavo 
o zmogljivosti brutalnega dvosedežnika dobimo šele, 
ko pogledamo razmerje med močjo in težo, ki znaša 
390 KM na tono. To je glavcam Aston Martina uspelo z 

izvedbo ukrepov za zmanjšanje telesne teže in z izbiro 
inovativnih materialov, med katerimi prednjači karbon. 
Iz njega so zgradili sprednji odbijač, blatnike, stranske 
pragove in zadnji difuzor, ki ima svojevrsten okras – 
sredinsko nameščeni izpušni cevi, ki obljubljata strašno 
rjovenje. Majestetična aerodinamična transformacija, ki 
vključuje tudi opazno povečavo maske, namestitev nič 
kaj subtilnega krila in integracijo zračnika v obliki podkve 
v pokrov motorja, prispeva k potisni sili 204 kilogramov 

''

UTRIPAJOČE SRCE Z 12 VALJI 
DOSTAVLJA INTENZIVIRANO 
ZMOGLJIVOST V OBLIKI 
700 RAZJARJENIH KONJEV.

najhitrejši AM Vantage doslej svojo dominacijo izraža z dramatično vizualno identiteto.



2021

Sedaj na voljo tudi za 6 oseb!

Izberi svojega:

raziskovanje celotnega potenciala vozila ostaja varno, 
skrbi karbonsko-keramičen zavorni sistem z v oči 
bodečimi rdečimi čeljustmi, ki predstavlja še eno od 
shujševalnih rešitev. Čudovita 21-palčna črna kolesa so 
medtem serijsko obuta v mišelinke Pilot 4S, ki zlahka 
prenesejo nore manevre Vantagea 12.
Kot je za pričakovati, je voznikovo delovno okolje 
povsem nevsakdanje za navadne smrtnike na račun 
radodarne implementacije karbona (tudi na sedežih 
s patentiranimi solucijami iz motošporta), ki nadalje 
nakazuje, da je popolnoma razprodan britanski 
športnik – izdelali bodo samo 333 enot, pripravljen na 
borbo za primat.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

pri vrtoglavih hitrostih nad 300 km/h.
Pri gibanju najbolj hitrega Vantagea doslej asistira 
8-stopenjski avtomatski menjalnik, ki je bil z znanjem 
iz poželjivega roadsterja V12 Speedster kalibriran 
za izboljšanje hitrosti prestavljanja in interakcije 
z voznikom. Prilagodljiva programska oprema 
menjalnika je zasnovana tako, da oceni pogoje, v 
katerih avtomobil deluje, skupaj z zahtevami, ki jih 
postavlja voznik, da zagotovi, da je vozilo v pravi 
prestavi ob pravem času, kar zagotavlja novo raven 
povezanosti človeka in stroja. Češnjico na vrhu torte 
predstavljajo modifikacije prilagodljivega vzmetenja, 
togosti karoserije in precizne vodljivosti. Da 

Majestetična aerodinamična transformacija 
vključuje namestitev nič kaj subtilnega krila. 

34  Avto+šport

Interier vključuje karbonske sedeže 
s patentiranimi solucijami iz motošporta.
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NOVOSTI Bentley Bentayga Space Edition

Kaj vse zmorejo, so zopet dokazali v Bentleyjevi personalizacijski diviziji Mulliner Collections, kjer so rokodelski 

mojstri presegli pričakovanja s kreacijo unikatnega primerka Bentayge Speed, ki zaseda prestol najhitrejšega 

serijskega SUV-ja na svetu. To pomeni, da tudi posebna edicija, ki navdih išče v vseobsegajočemu vesolju, pospešuje 

do brutalnih 306 km/h.

POTEP
V  VE SOL J E



Ni skrivnost, da je Bentley ena najbolj iskanih 
znamk luksuznih avtomobilov na svetu. 
Tekom stoletja obstoja so pridobili svetovni 
renome, ki ga danes nadgrajujejo s svojimi 

razkošnimi modelnimi linijami Continental, Flying 
Spur in Bentayga. Vse tri z veliko mero prefinjenosti 
in inovativnosti modificirajo v hišnem oddelku za 
personalizacijo Mulliner, ki je letos uspešno dokončal 
že sto edinstvenih projektov, od ustanovitve pred 
sedmimi leti pa so s svojimi posebnimi izvedenkami 
osrečili preko tisoč strank. Število naročil za individualne 
Bentleyje konstantno raste, vendar že nekaj časa nismo 
uzrli tako osupljive Bentayge s podpisom Mullinerja, pri 
stvaritvi katere je oblikovalska ekipa dosledno sledila 
željam kupca iz zvezne države Florida. Vsak, ki spremlja 
raziskovanja neskončnega univerzuma, ve, da tam 
domuje Vesoljska obala z vesoljskim centrom Kennedy 
in postajo vesoljskih sil Cape Canaveral, od koder so v 
želji odkrivanja novih svetov odpotovali astronavti NASE. 
In temu primerno se Mullinerjeva najnovejša Bentayga 
zgleduje po neomajnem prostoru nad nami in dokazuje, 
da nebo ni meja.
Imaginacija dizajnerjev je kot najboljšo interpretacijo 
vesoljske tematike doumela izbiro sive metalik barve 
za karoserijo, ki jo bodo zvesti oboževalci Bentleyja 
prepoznali iz prve generacije Continentala GT iz leta 

2003. Temna podlaga je ustvarila odlične priložnosti za 
kontraste – v prvi vrsti s črnimi poudarki specifikacije 
Blackline, ki vse kromirane kose zamenjuje s črnimi, kot 
tudi z ognjeno oranžnimi detajli, ki obkrožajo karbonske 
elemente in delujejo kot sledi meteorskega prahu na 
nočnem nebu. Fenomenalna barvna kombinacija služi 
kot ozadje za po meri narejeno kabino, ki je razred zase. Že 
ob odprtju vrat potnike pozdravi unikatna podrobnost – 
značilni iluminirani pragovi prikazujejo planete, ki krožijo 
okoli sončnega sistema. Pogled hitro pritegne oranžna 
dekorativna pasica, ki se razteza od armaturne plošče do 
vrat v spremljavi insertov temnosivega kamna, ki izgleda, 
kot da prihaja iz nekega drugega planeta. Edinstveno 
naravo naročila podčrta posebna obdelava vratnih 
oblog, ki se v enakem vzorcu nadaljuje na ramenskih 
predelih sedežev iz prvovrstnega usnja v odtenku 
najdražjega kaviarja beluga. Z večno črno krasno 
sovpadajo oranžni logotipi Bentley ter obrobe sedežev 
in talnih preprog; največjo izpostavo sekundarne barve 
sicer najdemo v delovnem prostoru voznika, ki bo 
Bentaygo upravljal preko čudovitega multifunkcijskega 
volana, pri kateremu je srednji krak s ciljem popestritve 
dizajna obarvan v oranžno.
Za zmogljivost v stilu rakete so pri Mullinerju svojo 
kreativno delo osnovali na modelni različici Bentayga 
Speed, ki izkorišča moč šestlitrskega turbopolnjenega 

dvanajstvalnjika. Ta razvija 626 konjskih moči in 900 
Nm navora, ki so zaslužni za pospešek brez napora 
iz mirovanja do sto v 3,9 sekunde. Še bolj kot ta 
specifikacija pa je zanimiva najvišja hitrost vozila – 
306 km/h, ki je Bentaygi prislužila naziv najhitrejšega 
športnega terenca na zemeljski obli. Kot da ni dovolj, 
da je Bentayga znana kot ena od pionirk segmenta 
luksuznih SUV-jev in kot Bentleyjev najbolje 
prodajani model … 

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Mullinerjeva najnovejša posebna 
Bentayga se zgleduje po 
neomajnem prostoru nad nami 
in dokazuje, da nebo ni meja.

oranžni detajli obkrožajo karbonske elemente in 
delujejo kot sledi meteorskega prahu na nočnem nebu. 



KALIFOR  NIJSKE       
sanje
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Ford Mustang California SpecialNOVOSTI

Legendarni konjič Mustang, ki ponosno nosi naziv najbolje prodajanega športnega avtomobila na našem planetu, je 
na staro celino prispel v edinstveni izvedenki California Special, ki uteleša brezstrešno uživanje pod kalifornijskim 
soncem s svobodo odprtih cest.
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Konec šestdesetih let so pri znamki modrega 
ovala kreirali posebno različico svojega 
Mustanga z oznako California Special, ki je 
dandanes med zbiratelji klasičnih avtomobilov 

zelo zaželena, saj je zaživela v zgolj štiri tisoč primerkih. 
Duh kultnega originala, ki ga je navdihnil prototip 
športnega kupeja Shelby GT, obuja model nove 
generacije, ki želi evropskim kupcem približati sproščen 

življenjski stil ameriške zahodne obale. Da bi ti lahko 
res občutili svobodomiselno mentaliteto Kalifornije, so 
pri Fordu odločili, da bo izvedenka na voljo izključno 
kot kabriolet z zložljivo platneno streho, ki bo pričaral 
magičen občutek božanja sonca in vetra v laseh.
Najnovejša interpretacija kalifornijske specialke, ki se 
na evropskem tržišču pridružuje bratom GT, Mach-E 
in Mach 1, sledi stopinjam predhodnika z unikatnimi 
oblikovalskimi podrobnostmi. Poteze izvirnika odraža s 
črno masko v obliki satovja s kontrastno rdečo značko 

GT/CS in z dekorativnimi črtami v črni, rdeči in sivi 
barvi, ki skupaj z napisom California Special krasijo 
stranski profil kabrioleta. Za promocijske fotografije 
so Mustanga odeli v vpadljivo oranžno karoserijo, 
vendar bodo kupci lahko izbrali tudi med paleto osmih 
drugačnih barv, ki jih krasno dopolnjuje črna streha, ki 
se zloži v osmih sekundah. K ekskluzivnosti izvedenke 
prispevajo še petkraka 19-palčna platišča iz lahke zlitine 

ter funkcionalni aerodinamični nakit v obliki sprednjega 
spojlerja in zadnjega difuzorja.
Da bo zabava s spuščeno streho na nivoju značilne 
zmogljivosti ameriške ikone, so pod pokrov vgradili 
nabrit osemvaljnik, ki iz prostornine petih litrov iztisne 
zajetnih 450 ponijev za lahkotno križarjenje ob emotivni 
zvočni spremljavi.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

VEČ NA WWW.SLOWATCH.SI

mk_ss22_ls_gh_watch_men_1_mp_sp_magazin_slowatch_215x290mm.indd   1 29.03.22   13:10



44  Avto+šport Avto+šport  45  

NOVOSTI Audi A6 Avant e-tron concept

Ofenziva
SE NADALJUJE

Avanti oziroma po domače rečeno karavani so že skoraj pol stoletja bistven del legende o Audiju, zato je bilo 
neizpodbitno dejstvo, da lahko v kratkem pričakujemo tudi njihovo zeleno iteracijo. Uradno napoved smo dočakali 
marca na Audijevi vsakoletni medijski konferenci, kjer so kravatarji naznanili, da bo naslednji električno gnani 
model rojen iz poslovne serije A6.
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Pisalo se je leto 2018, ko je Audi samozavestno 
zakorakal v ero elektrifikacije z debijem svojega 
prvega povsem električnega serijskega vozila – 
e-trona, ki je kaj kmalu postal najbolje prodajani 

električni SUV na svetu. Od tedaj je znamka štirih 
krogov sistematično in vztrajno nadaljevala z električno 
ofenzivo, ki je zaznamovala celotni prodajni portfelj. Po 
dveh brezemisijskih športnih terencih (e-tron in e-tron 
Sportback), je Audi lanskega februarja avtomobilski svet 
osupnil s prvim električnim predstavnikom športne linije 
RS, z atraktivnim kupejem e-tron GT quattro, ki temelji na 
novi tehnološki platformi, razviti skupaj s Porschejem. Le 
dva meseca pozneje so v Ingolstadtu prezentirali še dva 
električna modela v priljubljenem kompaktnem razredu 
SUV (Q4 e-tron in Q4 Sportback e-tron), ki pa sedita na 
arhitekturi koncerna Volkswagen. Družino trajnostno 
naravnanih vozil je sedaj razveselil prihod novega člana 
v konceptni formi, ki spada med naelektrene poslovne 
karavane. S tem Audi napoveduje vstop v C-segment, 
pa tudi v B- in D-segment, saj bodo A6 Avant e-tronu 
v prihodnjih letih sledili drugi modeli, bazirani na novi 
skupni osnovi, imenovani Premium Platform Electric 
(PPE). Ta modularni sistem, ki bo lahko akomodiral SUV-
je na hoduljah kot tudi limuzine, kupeje in karavane, ki 
se v želji optimalne dinamičnosti tesno tiščijo k tlom, 
zopet razvijajo skupaj z rojaki iz Stuttgarta, ki ocenjujejo, 
da bodo prva serijska vozila, zgrajena na PPE, razkrita 

v prihodnjem letu. Tako gre za prvo proizvajalčevo 
platformo, zasnovano za realizacijo različnih tipov 
avtomobilov, pri čemer bo ekonomija obsega omogočila, 
da se tehnologije luksuznega razreda implementirajo v 
vedno širšo paleto elektrificiranih modelov.
Obče je znano, da so pri Audiju izpilili recept za 
emocionalno oblikovanega karavana, vendar smo prvič 
doslej privlačno silhueto ugledali na brezemisijskem 
vozilu. Dinamični proporci in elegantne linije sledijo 
sodobnemu oblikovnemu jeziku znamke, dodatno 
začinjenemu s prepoznavnimi karakteristikami vozil z 
izostankom motorja z notranjim zgorevanjem. Ključna 
elementa sta impozantna zaprta maska in povezana 
svetila na zadku, s katerima model izkazuje pripadnost 
floti e-tron. Ker je aerodinamičnost od nekdaj igrala 
pomembno vlogo v luksuznem razredu Audija (samo 
spomnimo se limuzine 100 iz leta 1982), je bil novinec 
ustvarjen v vetrovniku, kjer so uspeli doseči koeficient 
zračnega upora 0.24. Laično povedano to pomeni, da 
se avtomobil ponaša z minimalnim aerodinamičnim 
uporom, kar se prevaja v nižjo porabo energije in s 
tem povečan doseg, ki je ključen pri električnih vozilih. 
A na tem področju ne bo težav, saj je A6 Avant e-tron 
opremljen s tehnologijo hitrega polnjenja, ki v zgolj 10 
minutah pričara dodatnih 300 kilometrov dometa.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Obče je znano, da so pri Audiju izpilili recept za 
dinamičnega karavana, vendar smo prvič doslej 

privlačno silhueto ugledali na brezemisijskemu vozilu.
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PRIPRAVLJENI, 
POZOR, 
ŠTART!

Kljub temu da je Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ ena najhitrejših zmogljivostnih limuzin, ki jih denar lahko kupi, za 
prostočasne dirkače obstaja še boljša alternativa, pod katero se je podpisal Brabus. Njihov 900 se brez strahu 
odzove na katerokoli tekmovanje v sprintu, saj se do 100 km/h kot raketa izstreli v pičlih 2,8 sekundah.

novosti Brabus 900



Brabus že 40 let transformira serijske primerke 
v pravcate unikate, pri čemer ga vodi 
brezkompromisna zavezanost zmogljivosti. 
S svojimi velikopoteznimi predelavami 

avtomobilov znamke Mercedes-Benz si je pri domačih 
nemških oblasteh zaslužil uradni naziv proizvajalca 
vozil in ne zgolj tunerja. In s svojo najnovejšo stvaritvijo 
zopet jemlje dah…
Po lanskoletnem lansiranju vročekrvnega modela 800, je 
Brabus na AMG-jevemu razredu E osnoval še močnejšo 
izvedenko 900, ki kot njihov najbolj neusmiljen taksi poje 
klasične dvosedežne superavtomobile za zajtrk. Kakor 
ime modela namiguje, se pri tem podvigu naslanja 

na pomoč 900 konjev, kolikor jih generira povsem 
preobražena pogonska enota, ki je na račun pokrova 
iz rdečih ogljikovih vlaken prava vizualna poslastica. 
Brabus se zaveda, da se njihova ciljna skupina ne bo 
zadovoljila s skopimi 600 konjskimi močmi serijske 
različice E 63 S 4Matic+, zato so silen naskok v moči 
realizirali s povečanjem prostornine motorja na 4,5 litrov 
in z dodatkom posebnih turbopolnilnikov. Izredno 
visok navor 1.250 Nm poskrbi za pospeševanje kot po 
maslu – štirikolesno gnani avtomobil stotico osvoji v 
reci piši 2,8 sekundah, medtem ko bariera 300 km/h 
podleže v 23,9 sekundah. Limuzina z duhom superavta 
bi sicer vlekla praktično v nedogled, vendar so bili 
inženirji zaradi varovanja pnevmatik primorani končno 
hitrost elektronsko omejiti na 330 km/h. Da bi te nore 

50  Avto+šport

brzine sparili z maksimalno stabilnostjo in vodljivostjo, 
so se oblikovalci Brabusa napotili v vetrovnik, da bi 
razvili komponente za izboljšavo aerodinamike, ki 
ustvarjajo dodatno potisno silo. Kakopak so te sestavili 
iz lahkega in trpežnega karbona, ki je po želji kupca 
lahko sijoč ali matiran. Za optimizacijo spredaj skrbi 
spojler v navezi z velikimi odprtinami za zajem zraka, 
zadaj pa strešni spojler in difuzor, ki hrani impozanten 
kvartet izpušnih cevi. Ta je del dovršenega izpušnega 
sistema iz nerjavečega jekla, ki omogoča selekcijo med 
odločnim renčanjem osemvaljnika in subtilno variacijo 
zvočne sledi, ki pride prav, ko se voznik pozno zvečer 
vrača v domačo sosesko.
Zaradi popolnoma zatemnjene podobe ne moremo 
trditi, da je avtomobil volk v ovčjih oblačilih, temveč 
čistokrvna zver, ki s samozavestjo kaže svojo moč. 
Nevaren zunanji izgled z 21-palčnimi kovanimi črnimi 
platišči je totalna protipomenka diskretnosti; tovrstna 
stilna smer opredeljuje tudi ekskluzivno kabino, kjer 
so specialisti iz Bottropa namestili alkantaro in usnje 
»erste Klasse« skupaj z značilnimi dodatki karbona in 
aluminija.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Štirikolesno gnana limuzina z 
900 konji stotico osvoji v 2,8 s in 
pospeševanje zaključi pri 330 km/h.
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ZANIMIVOSTI Amelia Island Concours d’Elegance

Najbolj hitra, ekskluzivna in estetsko dovršena vozila iz preteklosti in sedanjosti se tradicionalno srečajo na 

perfektno pokošeni trati golf kluba Amelia Island. Letos je bilo poleg izbranih jeklenih konjičkov v ospredju 

tudi praznovanje uspehov izkušenega voznika in lastnika zmagovitega dirkalnega moštva Chipa Ganasija.
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Na enemu najbolj težko 
pričakovanih dogodkov v sferi 
klasičnih avtomobilov je bilo 
tudi letos marsikaj za videti, 

kar je potrdila navdušena 22 tisoč glava 
množica. Bencinskih hlapov poln vikend 
so organizatorji otvorili z razstavo več 
kot 450 historičnih in novodobnih vozil, 
med katerimi je bila posebne pozornosti 
deležna čudovita kolekcija tekmovalnih 
dirkalnikov Chipa Ganassija. Na dogodku 
namreč vsako leto počastijo eno izmed 
osebnosti iz avtomobilskega sveta in 
tokrat je ta čast pripadla ameriški dirkaški 
legendi, ki se je s svojimi uspehi zapisala 
v motoristično dvorano slavnih. Moštvo 
Chip Ganassi Racing je med drugim 
razkazalo svojo Dallaro, s katero je leta 
2010 osvojilo kultno dirko Indianapolis 

ZGODOVINA
SRECA
SEDANJOST
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Naziv najboljšega je žirija namenila kabrioletu 
Duesenberg Model J iz medvojne dobe, ki je 
bil originalno v lasti Marjorie Merriweather 
Post, tedaj ene najbogatejših žensk na svetu.

500, kot tudi zmagovalno Chevrolet Impalo iz Daytone 
500. Tema prvakoma so se na posestvu prestižnega 
hotela Ritz-Carlton pridružili številni drugi vrhunci iz 
motoršporta, saj so na floridski prireditvi obeležili 60. 
obletnico vzdržljivostne dirke 24 ur Daytone in 70. rojstni 
dan dirkališča Sebring, ki je eno najstarejših neprekinjeno 
delujočih dirkališč v Združenih državah Amerike. Jubilej 
je prav tako praznoval BMW M in ker ZDA predstavljajo 
največji trg za njihova vozila, so na posebni ekspoziciji na 
ogled postavili 50 mejnikov iz svoje 50-letne modelne in 
dirkalne zgodovine.
Obiskovalci so bili veseli tudi programa Ride and Drive, 
ki je več kot 140 entuziastom omogočil, da se usedejo za 
volan najbolj ikoničnih ameriških oldtimerjev iz 60. in 70. 
let prejšnjega stoletja, kot so Plymouth Fury, Pontiac GTO, 
Chevrolet Camaro, Dodge Challenger in Ford Bronco.
V nedeljo je sledila glavna senzacija, tekmovanje v 
eleganci, na katerem se je soočilo 215 pomembnih 
primerkov iz zgodovine avtomobilizma. Naloga, ki je 
čakala 80-člansko žirijo, je bila vse prej kot lahka, a na 
koncu so krono in lento najboljšega namenili kabrioletu 
Duesenberg Model J iz medvojne dobe, ki je tekom 

proizvodnje zaživel v zgolj 445 enotah. Ameriški ustvarjalci 
so ga, v želji konkuriranja tudi najbolj luksuznim in 
zmogljivim vozilom, opremili z osemvaljnim motorjem, 
ki je poskrbel za tiste čase precej impresivno najvišjo 
hitrost 185 km/h. Vendar ima dotični zmagovalni kabrio 
še en adut v rokavu – svojo zgodovinsko relevantnost, 
saj je bil originalno v lasti Marjorie Merriweather Post, 
tedaj ene najbogatejših žensk na svetu, ki je ljubkovalno 
poimenovanega Duesija koristila za prevažanje okoli 
svojega dvorca na Long Islandu.
Odlikovanja je bil deležna tudi sodobnejša avtomobilska 
kreacija – Cadillac DPi-V.R, ki ga je žirija prepoznala 
kot najboljšega v kategoriji dirkalnikov. Bolid, ki je leta 
2017 zaznamoval povratek ameriškega proizvajalca 
v motošport, je bil zgrajen za tekmovanje v prvenstvu 
IMSA WeatherTech SportsCar, vendar je zmago okusil 
šele dve sezoni kasneje na 24 urah Daytone, za kar je 
zaslužen nihče drug kot španski šampion Formule 1 
Fernando Alonso.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

K E N Z O  S U P P O R T S

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

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

F O R  A  B E A U T I F U L  W O R L D .



58  Avto+šport

TESTI BMW M4 Competition Coupé M xDrive

Na testu smo že imeli novi generaciji modelov M3 in M4, slednji pa sta sedaj na voljo tudi s štirikolesnim pogonom 
m xDrive, s katerim smo se vozili v kupejevski štirici.
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M4
na vsa stiri



Vozili smo že limuzinski M3 in M4 z 
zadnjim pogonom, tokrat pa smo 
sedli še za volan kupejevske izvedbe 
M4 s štirikolesnim pogonom M xDrive. 

Med vožnjo pravzaprav voznik sploh pretirano 
ne občuti, da so gnana vsa štiri kolesa, vseskozi 
je namreč večji del prenosa moči osredotočen 
na zadnji kolesni par. Je pa mogoče v nastavitvah 
v podmeniju štirikolesni pogon popolnoma 
izklopiti in je tako 100% prenos moči na zadnjem 
kolesnem paru. Pri agresivnejši vožnji je vseeno, 
predvsem po pospeševanju, mogoče občutiti, da 
ima avtomobil več oprijema in je lažje vodljiv, saj 
ko zadnji kolesi zdrsneta, oprijem skompenzirata 
prednji.
A na naših cestah v okviru omejitev in varnosti 
nikakor ni mogoče spustiti vse moči na asfalt, 
zato je njegovo edino pravo okolje dirkalna steza. 
Bo pa štirikolesni pogon nedvomno pripomogel 
k bolj varni in manj naporni vožnji, v recimo 
deževnem ali morda tudi snežnem vremenu, 
kjer so avtomobili z zadnjim pogonom pogosto 
ranljivi.
M4, odet v cestno sivo barvo, v kombinaciji s 
črnimi oziroma v večini karbonskimi detajli, kot 
so streha, ohišja ogledal, zadnji spojler, difuzor 
in detajli spodnjega dela prednjega spojlerja, je 
zopet nosil oznako Competition, kar pomeni, da 
trilitrski šestvaljni stroj s pomočjo dveh turbin 
razvija 510 konjskih moči in tokrat pošilja 650 Nm 
navora na vsa štiri kolesa.

Avtomobil kljub štirikolesnemu pogonu zahteva 
izkušenega voznika, ki ve, kje so meje pospeševanja in 
zaviranja. Je pa z vklopljeno vso elektroniko za nadzor 
stabilnosti, avtomobil relativno predvidljiv in nezahteven 
ob zmerni vožnji in tako tudi nekoliko neizkušenemu 
vozniku vliva več poguma pri bolj agresivni vožnji. Kot že 
rečeno, je mogoče preko nastavitev štirikolesni pogon 
popolnoma izklopiti, tako da lahko še zmeraj tisti bolj 
vešči na dirkalni stezi pokažejo vse svoje vozniško znanje 
in dirkaške sposobnosti.

Notranjost M4 nam je že poznana, tokrat je bila odeta 
v popolnoma črne barve, seveda z dodatki karbona. 
Paket Competition tako doprinaša popolnoma dirkalne 
sedeže M z neverjetno sedalno, bočno in ramensko 
podporo, ki so hkrati dovolj udobni, da vozniku ne 
otežujejo kakšnih daljših potovalnih relacij. Elementi 
armature, osrednji del medsedežne konzole in celo 
obvolanske prestavne ročice, so izdelani iz ogljikovih 
vlaken, prav tako pa karbon krasi ogrodja obeh prednjih 
sedežev. Tu so še številni detajli v značilnih barvah M, kot 

M4 JE NOSIL
 OZNAKO COMPE-
TITION, PRI KATERI 
ŠESTVALJNI STROJ 

RAZVIJA KAR 510 
KONJSKIH MOČI. 

60  Avto+šport Avto+šport  61  

M4, odet v cestno sivo barvo, v kombinaciji s črnimi 
oziroma v večini karbonskimi detajli, IZGLEDA ČUDOVITO.



motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

šestvaljni, vrstni, turbobencinski 
2.993 ccm
375 kW (510 KM)
650 Nm pri 2.750 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
3,5 s (0-100 km/h)
250 km/h

14 l/100 km
228 g/km
4.794 / 1.887 / 1.394 mm
1.750 kg
59 l
440 l
123.163 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 1.369,59 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

so vzorec na varnostnih pasovih in šivi prestavne 
ročice in volanskega obroča, ki tudi delno vsebujejo 
karbonske elemente.
Vzdušje v kokpitu je tako rekoč dirkaško pristno, 
sedi se temu primerno nizko, vsa ostala ergonomija 
je tako kot vedno pri BMW-ju v samem vrhu, tako 
po uporabniški izkušnji kot po sami kakovosti 
izdelave. Štirikolesni pogon ceno M4 še malce 
dodatno zviša, za takšen paket bo treba odšteti nič 
kaj skromnih 123 tisočakov in drobiž.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Sposobnost: BMW M4 Competition 
do 100 km/h potrebuje 3,5 sekunde.

VEČ NA WWW.SLOWATCH.SI
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TESTI Mercedes-Benz C 220 d T AMG Line
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BABY Srazred

ker je veliko povzel iz najnaprednejšega razreda S, si je novi C že prislužil nadimek baby S.

Razred C še nikoli ni bil tako športen in hkrati tako eleganten in tehnično izpopolnjen, kot je sedaj v svoji šesti 
generaciji, s katero se je razred C tesno povezal oziroma približal zastavonoši znamke, razredu S.



Najnovejša generacija razreda C je namreč 
veliko tehnike in oblikovnih elementov 
povzela iz svojega znanilca prihodnosti, 
najprestižnejšega in najnaprednejšega 

razreda S, zato si je novi C neuradno že prislužil nadimek 
baby razred S, uradno pa so ga lansko leto okronali za 
Slovenski poslovni avto leta.
Dokler se ni na trgu pojavil razred A, je bil razred C nekoč 
Mercedesov najmanjši v ponudbi, tako rekoč vstopnica 
med avtomobilske zvezde. Sedaj pa skorajda narekuje 
smernice znotraj znamke, medtem ko jih nedvomno v 
svojem razredu in je daleč pred svojimi konkurenti na 
vseh področjih.
Lepota je seveda subjektivna, a novi C v karavanski 
različici je brez dvoma eden elegantnejših in skladnejših 
karavanov na cesti. Sploh v paketu AMG Line, ki elegantni 
silhueti doda še nekaj ravno pravšnje mere športnosti v 
obliki športnih odbijačev in stranskih pragov, 19-palčnih 
večkrakih platišč, črnih karoserijskih detajlov, maske 
z vzorci miniaturnih zvezd in zatemnjenih stekel. K 
športnemu izgledu oziroma postavi pripomore tudi 
malce nižje podvozje, saj je avtomobil občutno športno 
nizek, tako na pogled, kot v praksi sedenja za volanom, 
kakor tudi med samo vožnjo po kakšni klančini v garaži, 
kjer je treba biti pozoren, da z izredno nizkim prednjim 
odbijačem ne podrsate po tleh. Še bolj pa mora biti 
voznik pazljiv pri frontalnem parkiranju, da ne bi nasedel 
oziroma celo zadel s prednjim odbijačem v kakšen višji 
robnik. Elegantno, tekoče oblikovanje linij, je doprineslo 
tudi k izjemno nizkemu koeficientu zračnega upora, 
najnižjemu v razredu (0,27).
Še večja revolucija se je zgodila na področju digitalizacije 
in kakovosti ergonomije v potniški kabini, ki povzema 
konfiguracijo iz zastavonoše, a jo reinterpretira na bolj 
športen način. V skladu s tem sta armatura in vertikalni 

centralni zaslon premierno rahlo usmerjena proti 
vozniku, nasploh pa se sedi bolj športno nizko in tudi 
občutek v kabini je rahlo športno utesnjen.
Pred voznikom je popolnoma nov Mercedesov volanski 
obroč z dvema prečkama, kjer preko drsnikov upravljamo 
z vsemi funkcijami v avtomobilu. Z levim drsnikom 
upravljamo s prostostoječim ekranom za volanom 
– nekoč analognimi merilniki, z desnim pa funkcije 
osrednjega ekrana, ki stoji pokončno in ni več z merilniki 
povezan v eno celoto, kar smo videli že v razredu S.
Seveda se pod ekrani skriva Mercedesova najnovejša 
generacija multimedijskega sistem MBUX, s čimer 
bodo lahko potniki z nagovorom »Hey Mercedes« 
upravljali z raznolikimi funkcijami avtomobila; vsebina in 
navigacijska navodila so odslej na voljo tudi v slovenskem 
jeziku. Ambientalna osvetlitev je na voljo v že poznanih 
64 odtenkih LED svetlobe, je pa tokrat preudarno in zares 
atraktivno ter hkrati povsem nemoteče vkomponirana 
v celoten interier, ki v nočni vožnji preprosto blesti 
in pričara sproščeno, elegantno in prestižno vozno 
izkušnjo. Vsi materiali in njihova izdelava je seveda 
vrhunska, kabini športni pridih dodajo še zračniki v obliki 
zračnih turbin in okrasni elementi v vzorcu karbona in 
brušenega aluminija.
Blesti tudi pogonski sklop, v različici 220 d zadnji kolesi 
poganja dizelski štirivaljnik z okroglimi 200 konjskimi 

Novi C v karavanski različici je 
brez dvoma eden elegantnejših in 
skladnejših karavanov na cesti. 

Paket AMG Line elegantni silhueti doda 
še nekaj ravno pravšnje mere športnosti.
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ergonomija v potniški kabini povzema konfiguracijo iz 
zastavonoše, a jo reinterpretira na bolj športen način. 



motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.993 ccm
147 kW (200 KM)
440 Nm pri 1.800 vrt./min.
9-stopenjski samodejni
7,4 s (0-100 km/h)
242 km/h

6,3 l/100 km
140 g/km
4.793 / 1.820 / 1.455 mm
1.815 kg
66 l
490 l
66.302 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 737,29 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

močmi, asistira mu 48-voltna blago hibridna tehnologija, 
ki pomaga pri zagonu motorja in njegovem ugašanju 
še pred samo zaustavitvijo ter tudi med vožnjo pri 
tako imenovanem jadranju. Prenos moči omogoča 
9-stopenjski samodejni menjalnik, ki prestavlja tekoče 
in hitro, le pri speljevanju je treba biti malce odločnejši 
s stopalko za plin, drugače avtomobil spelje izredno 
počasi. Ob polnem pritisku bo iz mirovanja do sto 
pospešil v 7,4 sekunde in brez težav presegel 200 km/h, 

ob zmerni vožnji pa bo z njim mogoče prevoziti tudi do 
1.000 kilometrov. V povprečju na 100 kilometrov lahko 
porabi tudi manj kot 6 litrov dizla, kar je zares izjemno.
Opcijski inteligentni digitalni žarometi so izjemni, 
razočaralo pa nas je dejstvo, da v paket s končno ceno 
66 tisočakov ni bil vključen aktivni tempomat, doplačilo 
zanj namreč znaša še dodatnih 3.290 evrov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Dizelskemu štirivaljniku z okroglimi 
200 konjskimi močmi asistira 

48-voltna blago hibridna tehnologija.
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Renault Koleos TCe 160 EDC 2WD Initiale Paris

KOLEOS
ŠE NI REKEL

ZADNJERenaultovega največjega je počasi že načel zob časa, a se slednji še kar ne da in v svoji drugi generaciji z rahlimi 
prenovami še vedno samozavestno vozi po cestah, čeprav je le vprašanje časa, kdaj bo iz tovarne zapeljal popolnoma 
novi Koleos, oziroma ali bomo sploh videli njegova naslednika?

TESTI



informativni izračun mesečnega obroka: 389,20 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

Koleos je zaenkrat še vedno Renaultov največji 
in najbolj prestižen športni terenec v ponudbi, 
ki je bil lep čas na voljo zgolj z dizelskim 
motorjem, sedaj pa se je ponudbi pridružil še 

1,3-litrski štirivaljnik v najzmogljivejši izpeljanki s 160 KM, 
ki smo ga že večkrat preizkusili v preostalih Renaultovih 
in tudi Nissanovih modelih. Bencinska izvedenka je na 
voljo izključno z dvosklopčnim menjalnikom EDC in s 
prednjim pogonom, medtem ko je štirikolesni pogon 
na voljo zgolj v kombinaciji z 2,0-litrskim dizelskim 
motorjem in brezstopenjskim menjalnikom CVT.
7-stopenjska avtomatika EDC se najmanj izkaže pri 
speljevanju iz mesta, kjer zna v prvi ali v vzvratni prestavi 
neprijetno cukniti, neodločno speljevanje pa je še toliko 
bolj občutno, ko je motor neogret oziroma je pogonski 
sklop še ohlajeno zaspan. Takrat mora biti voznik toliko 
bolj previden in nežen s stopalko za plin.
Neprijeten sunek ob speljevanju je vseskozi prisoten 
tudi ob speljevanju s sistemom start/stop, takrat se zdi, 
da je avtomobil najbolj neodločen, a ko enkrat dobi 
zalet, se zadeva lepo pelje na cesti, tudi sprehajanje med 
prestavami je s hitrostjo bolj prijetno, vse dokler voznik 
ne pritisne odločneje po »gasu«, takrat menjalnik hitro 
izgubi stik z realnostjo in le malokrat se EDC odzove tako, 
kot bi si želel voznik. Sicer pa je, če damo menjalnik na 
stran, 1,3-litrski turbobencinski motor s 160 konjskimi 
močmi izredno prijeten, tih, uglajen in tudi dovolj prožen 
za premikanje 1,7 tone težkega športnega terenca, 
čeprav se zdi dizelski motor za takšen avtomobil bolj 
logična in racionalna izbira, pa še štirikolesni pogon ima 
lahko, ki značaju avtomobila seveda bolj pristoji.
Še kako mu pristoji tudi paket opreme Initiale Paris, 
ki Koleosu prinaša praktično vse, od poudarjenih 
kromiranih detajlov, usnjene notranjosti do ozvočenja 
Bose, na voljo pa so seveda tudi vsi asistenčni sistemi, s 
katerimi je Koleos še kompatibilen.

Družinski potovalnik, ki vse stavi na prostornost in 
udobje, je zelo konkurenčen tudi pri ceni. S 35 tisočaki za 
polno opremljeno, verjetno poslednjo različico Koleosa, 
je eden izmed boljših racionalnih družinskih paketov 
srednjega cenovnega razreda.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.333 ccm
116 kW (158 KM)
260 Nm pri 1.750 vrt./min.
7-stopenjski samodejni
9,9 s (0-100 km/h)
200 km/h

8,6 l/100 km
156 g/km
4.673 / 1.843 / 1.667 mm
1.742 kg
60 l
498 l
35.000 EUR (s popustom)

Tehnični podatki

BURGER • PIVO •    SPORT

Eipprova ulica 19, Ljubljana
+386 64 191 918
www.rex-burger.si

Poleg kolekcije sočnih burgerjev, ki v domači 
krompirjevi bombeti objemajo uležano 
govedino, italijanske sire in hišne omake, 
gostom postrežemo še z naborom cvrtja v 
arašidovem olju, poleg katerega se prileže eno 
od več kot 60 različnih vrst piva, ki so na voljo.

ZA LAČNE DOBRIH OKUSOV

oglas 1s.indd   180 31. 03. 2022   08:50:26



TESTI Hyundai Kona 1,0 T-GDI MHEV Impression N-Line
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Hyundaijev najmanjši mestni terenec Kona je v razred manjših SUV-jev prinesel svež veter, predvsem s svojo 
zanimivo obliko in nenazadnje tudi s pestro izbiro pogonskih sklopov.
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KONA
s pridihom
dirkaških
genov N



motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

trivaljni, vrstni, turbobencinski
998 ccm
88 kW (120 KM)
172 Nm pri 1.500 vrt./min.
6-stopenjski ročni
11,9 s (0-100 km/h)
180 km/h

7 l/100 km
135 g/km
4.215 / 1.800 / 1.550 mm
1.290 kg
47 l
361 l
26.810 EUR (s popustom)

Tehnični podatki

tega je vozna izkušnja tako dobra. V načinu ECO se tako 
menjalnik odklopi od motorja in pri zadostni hitrosti 
preprosto prestavi v prosti tek, s čimer avtomobil »pade« 
v način jadranja, v programu SPORT pa menjalnik pri 
prestavljanju v nižjo prestavo poskrbi za samodejni dvig 
vrtljajev motorja. Po domače povedano, gre za simulacijo 
dirkaške tehnike »heel and toe«, pri čemer skušamo 
izničiti neprijeten sunek ob prestavljanju navzdol. 
Menjalnik je na svoj način zares pameten, saj namreč 
ne dovoljuje zagona avtomobila, če ta ni v nevtralnem 
položaju, pri čemer mora za prižig voznik nujno hkrati 
stopiti na zavoro.
Nasploh je vzdušje v kabini športno naravnano, materiali 
so po prenovi še bolj prijetni na dotik, trde plastike 
tako rekoč ni, preglednost je dobra, se pa za pristen 
športni občutek za volanom sedi nedvomno previsoko. 
S prenovo je Kona dobila tudi nov 10-palčni zaslon, ki 
zamenjuje analogne merilnike, in večji osrednji ekran s 
posodobljeno multimedijo.
Paket N-Line avtomobil podraži za približno tri tisočake, 
je pa slednji za bolj pristno športno vozno izkušnjo na 
voljo zgolj v kombinaciji z ročnim menjalnikom. Z vsemi 
dodatki, ki jih ni malo, končna cena vozila poskoči na 
dobrih 26 tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Eden izmed bolj izstopajočih, atraktivnih 
mestnih križancev in hkrati tudi popularnih, je 
Hyundaijeva Kona. Kot eden redkih SUV-jev je 
poleg klasične bencinske in dizelske različice 

na voljo tudi kot popolnoma električno vozilo, hibrid, 
priključni hibrid ali kot čistokrvni športnik z označbo N.
Po dobrih štirih letih je nastopil čas za prenovo 
Hyundaijeve prodajne uspešnice, ki je bila deležna nekaj 
tehničnih nadgradenj in seveda svežih, pomlajenih 
oblikovalskih potez. Ponudbi se je pridružila tudi 
različica N-Line s športnimi oblikovalskimi potezami, ki 
nedvomno poskrbijo, da bo Kona na cesti izstopala. S 
prenovo je Kona dobila večjo masko in nove odbijače, v 
različici N-Line pa tudi dvojno izpušno cev, športni volan, 
športne sedeže iz usnja in alkantare, športni menjalnik, 
oblečen v usnje, alu stopalke, za piko na i pa v kabini 
poskrbijo kontrastni šivi rdeče barve, ki krasijo volanski 
obroč, sedeže in prestavno ročico.
A vse je bolj ali manj šminka, ki zgolj vizualno napeljuje 
k športnemu karakterju vozila, saj se pod pokrovom 
motorja namreč vrti trivaljni litrski turbobencinski motor 
z 88 kW oziroma s 120 konji, ki so dinamično razigrani.
Hodi so izredno kratki in prestavljanje je tako športno 
hitro in zabavno. Hyundaijev inteligentni ročni menjalnik, 
kot so ga poimenovali, zna tudi v posameznem voznem 
načinu spremeniti svoj način delovanja in ravno zaradi 

kabino kone krasijo kontrastni rdeči šivi.

informativni izračun mesečnega obroka: 298,13 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

Različica N-Line s športnimi 
potezami poskrbi, da bo 

Kona na cesti izstopala. 

AX1858
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NAVTIKA

 LUKSUZv polni moči

TechnoHull Omega 47

Vsak član navtične rodbine Technohull zaživi iz pogumne ideje drugačnosti, ki se upira percepciji, 
kako naj bi čoln izgledal in deloval. Pri snovanju zastavonoše Omega 47 so se spopadli z izzivom 
kreacije produkta, ki perfektno balansira značilno impresivno zmogljivost z luksuznim udobjem. In 
to jim je tudi uspelo.



Slogan znamke Technohull 
»Seaborn performance« 
nam pove praktično 
vse, kar je treba vedeti o 

njihovih plovilih. V prvem planu je 
čistokrvna moč na vodi, ki pa je pri 
modelu Omega 47 vztrajno zajadrala 
v luksuzne vode. To pomeni, da so 
morali svoj dirkaški pedigre previdno 
uskladiti z razkošnim komfortom.
Če 13,8-metrsko Omego 47 
opišemo z besedo gumenjak, ji 
delamo krivico, saj je daleč stran od 
konvencionalnih predstavnikov tega 
ranga. Gre za ultra luksuzni čoln, 
pri katerem je bilo veliko poudarka 
dano na sicer majhne podrobnosti, 
ki pa naredijo veliko razliko. Stilno 
sledi oblikovalskim koreninam 
Technohulla, vendar so tu linije 
in proporcije še bolj elegantne, 
kar vodi v novo kategorijo, kjer se 
bivalni prostor edinstveno zlije z 
dinamičnim dizajnom.

Bazo predstavlja patentirana 
zasnova trupa, ki omogoča gladko 
plovbo v absolutnem ravnovesju, 
kar pa ne pomeni, da Omega 47 
v mežiku očesa ne more razkriti 
svojega polnega potenciala, s čimer 
zmanjšuje vrzel med absolutnim 
udobjem in vodilno zmogljivostjo. 
Na krmi lahko svoje mišice napenjajo 
celo štirje motorji s 450 konjskimi 
močmi, ki gumenjak izstrelijo do 
najvišje hitrosti 80 vozlov. Smo prav 

čistokrvna moč 
na vodi je pri 

modelu Omega 
47 vztrajno 
zajadrala v 

luksuzne vode.

ULTRA LUKSUZNI GUMENJAK TECHNOHULL OMEGA 47 SE IZSTRELI 
DO EKSTREMNE NAJVIŠJE HITROSTI 80 VOZLOV OZIROMA 150 KM/H.
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zapisali? Da, 80 vozlov na vodi! Za tiste, ki ne govorijo 
navtičnega jezika, naj prevedemo, da gre za zelo 
ekstremih 150 km/h.
Za nadaljnjo izboljšanje sposobnosti Omege 47 so 
se pri Technohullu poslužili napredne tehnologije, 
vrhunskih materialov in najsodobnejše proizvodne 
tehnike, ki zagotavljajo togo, vendar lahko in vzdržljivo 
plovilo. K stvaritvi enega najbolje izdelanih čolnov na 
evropskih tleh so prispevali procesi izdelave prototipov 

z računalniško vodenimi obdelovalnimi stroji in kalupov 
s keramično prevleko ter obširne uporabe ogljikovih 
vlaken.
Intenziteto na morski gladini bo najbolje izkusil pilot 
za krmilom, ki je zasnovano tako, da vzbuja občutek 
popolnega nadzora in samozavesti. Kokpit, ki ga 
spremljajo sedeži z blažitvijo udarcev, se ponaša z 
napredno programsko opremo, ki nadzira vsako funkcijo 
plovila, kar kapitanu omogoča, da se osredotoči na tisto, 
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kar je najpomembnejše: veselje do premagovanja valov.
V skladu z luksuzno naravo Omege 47 je krov zasnovan 
kot ekskluzivna petzvezdična izkušnja, v kateri lahko 
uživa dvanajst gostov. Vsi sedeži in ležalne površine so 
odete v fine navtične tkanine, ki nudijo visoko raven 
udobja. Premec s prostornim ležalnikom je idealen 
kotiček za sproščanje in poležavanje, medtem ko krma 
z velikim kavčem v obliki črke U, z dobro opremljenim 
wet barom in s premium zvočnim sistemom predstavlja 
družabno mesto za vse čase dneva.
Ko pa se dan prelevi v noč, se lahko lastnik in njegova 

boljša polovica odpočijeta v prefinjeni kabini, kjer naravni 
toni gradijo spokojno atmosfero. Tu se poleg zakonske 
postelje s hipoalergeno vzmetnico iz lateksa nahajajo 
kompaktna sedežna garnitura, velika omara ter kopalnica 
s tušem in straniščem, ki se pohvali z obilnim dostopom 
do naravne svetlobe. Kakovostno usnje, eksotični furnir 
in ambientalna LED osvetlitev skupaj poskrbijo, da je 
doživetje bivanja na Omegi 47 očarljiva izkušnja.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

NA KRMI LAHKO SVOJE 
MIŠICE NAPENJAJO CELO 

ŠTIRJE MOTORJI S 
450 KONJSKIMI MOČMI.
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DVOJNA 
ZMAGA 
FERRARIJA

Zmagovalec prve dirke 
Formule 1 v letošnji 
sezoni je Charles Leclerc 
s Ferrarijem. Rdečim iz 
Maranella je uspel sanjski 
štart v sezono, saj je drugo 
mesto osvojil drugi dirkač 
Ferrarija, Carlos Sainz. Po 
odstopu obeh Red Bullov 
v zadnjih krogih, je do 
tretjega mesta prišel Lewis 
Hamilton (Mercedes).

ŠPORT Formula 1 - vn bahrajna
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Bahrajn je četrtič gostil uvod sezone. Tokrat je bil 
ta še posebej zanimiv, kajti dirkalniki za letošnjo 
sezono so z izjemo motorjev popolnoma novi 
in drugačni od preteklih let. Nihče pravzaprav 

pred začetkom dirkaškega vikenda ni vedel, kakšna je 
prava forma vseh moštev. Prvi obrisi so se pokazali na 
kvalifikacijah, ki jih je dobil Leclerc pred Verstappnom 
in Sainzem. Za njimi sta se uvrstila Perez na četrto in 
Hamilton na peto mesto.
Na štartu je vodilna trojica zadržala položaje, čeprav 
se je Verstappen nevarno približal Leclercu. Z dobrim 
štartom je Hamilton uspel priti pred Pereza, pogumno 
je dirko iz sedmega štartnega mesta začel tudi povratnik 
za krmilom Haasa, Kevin Magnussen. Slabše se je godilo 
Valtteriju Bottasu, ki je iz šestega mesta zdrsnil na 
štirinajsto.
Hitro sta se Monačan v Ferrariju in svetovni prvak v Red 
Bullu oddaljila od Sainza, ki ga je počasi začel ogrožati tudi 
Hamilton. A z napadom na Španca ni bilo nič, zato pa je 
mimo Britanca v desetem krogu švignil Perez. Mercedes 
enostavno ni še v pravi formi. Tudi poskus z zgodnejšim 
postankom ni obrodil pravih sadov. Hamilton je bil 
namreč v 12. krogu prvi, ki je opravil z menjavo gum. 
Vmes se je po radijski zvezi nad obrabo gum pritoževal 
tudi Verstappen in v 15. krogu je na postanek zapeljal 
tudi sam. Zaostanek za vodilnim Leclercom je znašal že 
več kot tri sekunde in ni se zdelo, da bo prava drama 
sledila po postanku Monačana. Ta se je ustavil v boksih le 
krog za Nizozemcem, nazaj na stezo pa se je vrnil tik pred 
dirkačem Red Bulla. V naslednjih treh krogih sta uprizorila 
izjemen dvoboj, brezkompromisen, a pošten. Na ciljni 
ravnini je Verstappen trikrat prišel mimo Leclerca, a ta je 
v hitrih ovinkih, ki sledijo, vedno prišel nazaj v vodstvo.
Podobno dogajanje je sledilo tudi ob drugih postankih. 
Spet je Verstappen poskušal z zgodnejšo menjavo gum, a 
tokrat je Leclerc prišel iz boksov z ravno toliko prednosti, 
da ga Nizozemec ni mogel napasti. Pokazalo se je, da je 

Ferrari pripravil odličen dirkalnik in Leclerc si je spet brez 
težav pripeljal nekaj sekundno prednost. Glede na to, da 
so bili dirkači po dobri polovici dirke že dvakrat v boksih, 
je bilo mogoče pričakovati, da jih bomo na menjavi gum 
videli tudi tretjič. Tako je v 44. krogu najprej na postanek 
spet prišel Verstappen. Več kot očitno je bilo, da Ferrari 
precej manj obrablja gume kot Red Bull. Tako rdeči niso 
takoj poklicali vodilnega na postanek, pač pa so to storili 
nekaj krogov kasneje, ob varnostnem avtu. Ta je na stezo 
zapeljal zaradi gorečega AlphaTaurija Pierra Gaslyja.
Šest krogov pred koncem se je dirka nadaljevala, 
Verstappen pa se je soočal s težavami svojega bolida. 
Najprej je bil govor o volanskem mehanizmu, pozneje pa, 
da je šlo za okvaro črpalke za gorivo. Tako je v 54. krogu 
Red Bull najprej ostal brez Nizozemca, krog pred koncem 
pa še brez Pereza, ki se je zavrtel v prvem ovinku. Tudi 
za ta manever naj bi bila kriva črpalka za gorivo. Na ta 
način je drugo mesto podedoval Carlos Sainz, dve mesti 
pa je pridobil Lewis Hamilton in se zavihtel na stopničke. 
Četrti je bil njegov nov moštveni kolega, rojak, George 
Russell.

Najlepše presenečenje dirkaškega vikenda je pripravil 
Kevin Magnussen. Izvrstno peto mesto za moštvo Haas, 
ki je bilo lani najslabše. Ob tem je treba poudariti, da 
se je Magnussen vrnil v Formulo 1 dva tedna pred VN 
Bahrajna, ko je zaradi znanih razlogov moral prisilno 
oditi Rus Nikita Mazepin. Poleg Haasa je lahko izjemno 
zadovoljna tudi ekipa Alfe Romeo. Oba novinca v ekipi 
sta osvojila točke. Valtteri Bottas je končal šesti, Kitajec 
Guanyu Zhou pa je v debitantskem nastopu v Formuli 1 
osvojil deseto mesto. Vmes sta se uvrstila dirkača Alpina, 
Ocon na sedmo mesto, Alonso na deveto, osmi je dirko 

zaključil Yuki Tsunoda.
Lahko rečemo, da po prvi dirki kaže, da spremembe 
delujejo. Razmerja so se nekoliko spremenila. Ferrari je 
trenutno najmočnejši, le malenkost zaostaja Red Bull. 
Če bodo tudi pri Mercedesu v nekaj dirkah pokazali 
napredek, bi morda lahko v nadaljevanju sezone imeli 
celo troboj moštev za zmage, kar se res ni zgodilo že zelo 
dolgo. A to so le optimistična predvidevanja. 

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

Po prvi dirki kaže, da 
spremembe delujejo, 

saj so se razmerja 
nekoliko spremenila. 

Ferrari je trenutno 
najmočnejši.

George Russell
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Kevin Magnussen
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Valtteri Bottas
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Ferrari

Carlos Sainz
Ferrari
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Rezultati VN Bahrajna:
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Verstappen 
ukanil 

Leclerca

ŠPORT Formula 1 - vn savdske arabije

Dvoboj Verstappen-Leclerc je tri kroge pred koncem na ulični stezi v Džedi v svojo korist odločil dirkač Red Bulla 
in si privozil prvo zmago v sezoni. Leclerc (Ferrari) z drugim mestom ohranja vodstvo na lestvici, tretji na dirki za 
Veliko nagrado Savdske Arabije pa je bil Leclercov moštveni kolega, Carlos Sainz.
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Tudi druga dirke sezone, tokrat na precej hitrih in 
posledično nevarnih ulicah Džede brez izletnih 
con, je pokazala, da bosta vsaj v prvem delu 
prvenstva v ospredju ekipi Ferrarija in Red Bulla. 

Dirko je prvič iz prvega mesta začel Mehičan Sergio 
Perez. Sledil mu je Charles Leclerc, mesto pa je proti 
Carlosu Sainzu pridobil svetovni prvak Max Verstappen, 
ki je tokrat štartal iz četrte pozicije. Vodilna četverica se 
je hitro odlepila od ostalih, med katerimi je bilo največ 
pozornosti usmerjene v neizprosen dvoboj Ocona in 
Alonsa za šesto mesto. Poleg njiju sta v začetnem delu 
dirke za lepe prehitevalne manevre poskrbela tudi Bottas 
in Magnussen.
Glede na konfiguracijo steze je bila verjetnost za kakšno 
nesrečo precejšnja. Do nje je prišlo v 16. krogu, ko je v 
ogradi končal Nicolas Latifi. Največji osmoljenec tega 
dogodka je bil Sergio Perez, ki je nekaj trenutkov pred 
nesrečo dirkača Williamsa odšel v bokse na menjavo 
gum in jasno je bilo, da bo zdrsnil po lestvici navzdol. 
Na stezo je prišel varnostni avto, vodilni pa so to seveda 
izkoristili za postanek v boksih. V vodstvu se je znašel 
Leclerc s Ferrarijem, drugi je bil Verstappen v Red Bullu, 
za njima pa Sainz in nesrečni Perez.
Dirka se je po petih krogih vožnje za varnostnim avtom 
nadaljevala. Leclerc je brez težav vzdrževal prednost 
do Verstappna, Perez pa je enostavno izgubil hitrost 
iz kvalifikacij oziroma prvega dela dirke. A drame še 
ni bilo konec. Redko vidimo, da v enem krogu zaradi 
tehničnih težav odstopijo kar trije dirkači. Prav to se je 
zgodilo v 38. krogu, ko so Bottas, Alonso in Ricciardo 

prinesli spremembe na vrhu. Tako je do prve zmage 
letos prišel aktualni svetovni prvak Max Verstappen. 
Malce grenak priokus verjetno za drugouvrščenega 
Charlesa Leclerca, ki pa mu v uteho ostaja lepo vodstvo v 
skupnem seštevku pred moštvenim kolegom Carlosom 
Sainzem, ki tudi ni deloval preveč zadovoljen s tretjim 
mestom.
Po smoli z varnostnim avtomobilom je četrto mesto 
osvojil Sergio Perez, na peto mesto pa se je uvrstil George 
Russell kot najboljši dirkač Mercedesa, saj je Lewis 
Hamilton zasedel šele deseto mesto. Pred njim je na 
devetem mestu znova do točk prišel Kevin Magnussen s 
Haasem, ki je bil tokrat edini dirkač ameriške ekipe, saj je 
na kvalifikacijah hudo nesrečo doživel Mick Schumacher. 
Na srečo je iz povsem uničenega dirkalnika odšel 
nepoškodovan. Do točk so prišli še Ocon na šestem, 
Norris na sedmem in Gasly na osmem mestu.
Dirkači po dirki na Arabskem polotoku odhajajo na 
najmanjšo celino, Avstralijo. V Melbournu bo dirka 
potekala prvič po letu 2019, ko se je zmage v Albert 
Parku veselil Valtteri Bottas z Mercedesom.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC

morali razočarani predčasno zapustiti svoje bolide. A 
ker sta dirkalnika slednjih dveh ostala pred uvozom v 
bokse, se je vodstvo dirke odločilo za virtualni varnostni 
avto. Nekako je Verstappnu v treh krogih virtualnega 
varnostnega avtomobila uspelo nadoknaditi slabi dve 
sekundi zaostanka in po ponovnem štartu se je prilepil 
na zadek Ferrarija. Poskus prehitevanja vodilnega 
Monačana v 42. krogu se je sicer posrečil, a kaj ko je z 
uporabo DRS-a na ciljni ravnini dirkač Ferrarija prišel 
nazaj na prvo mesto. Sledili so jalovi poskusi Nizozemca, 
ki je v naslednjih krogih temeljito preučil postopek 
za uspešno prehitevanje Leclerca. V 47. krogu mu je 
naposled le uspelo. Sledili so še trije krogi, ki pa niso 
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Alpine
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Kevin Magnussen
Haas

4. 

5.

6.

1. 

2.

3.

Rezultati VN Bahrajna:
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Alpinova Ocon in 
Alonso sta uprizorila 

neizprosen dvoboj za 
šesto mesto. 

z uspešnim prehitevanjem leclerca je do prve zmage 
letos prišel aktualni svetovni prvak Max Verstappen. 
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sezona
motogp
se je začela

ŠPORT MotoGP – VN Katarja, VN Indonezije, VN Argentine
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Letos dirkače najelitnejšega motociklističnega razreda čaka nova sezona, dolga kar 21 dirk, na koledarju pa 
sta se tokrat znašli tudi prizorišči na Finskem in v Indoneziji. Letos v bojnih vrstah ne bomo več videli Valentina 
Rossija, saj je steze prepustil mlajšim tekmecem, sam pa se je raje lotil avtomobilističnih izzivov. Zagotovo bo med 
glavnimi favoriti Yamahin Fabio Quartararo, ki bo skušal ubraniti naslov iz pretekle sezone, a sodeč po zimskih 
testiranjih, ga čaka precej dela, saj letos ne manjka podmladka. Kar nekaj dirkačev je namreč prestopilo prag iz 
nižjih razredov in bodo kaj hitro razkrili svoje sposobnosti.
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Novinci so Avstralec Remy Gardner, sin 
nekdanjega svetovnega prvaka v razredu 
do 500 ccm Wayna Gardnerja, pa Španec 
Raul Fernandez, Italijana Marco Bezzecchi in 

Fabio Di Giannantonio ter neposredno iz razreda moto3 
Južnoafričan Darryn Binder, mlajši brat Brada Binderja, ki 
tako dodajata še tretjo bratsko navezo v karavani. Tudi pri 
Suzukiju si letos obetajo dobre rezultate, z novim vodjem 
ekipe Liviom Suppom, ki je bil v preteklosti glavni mož 
pri Ducatiju in Hondi, letos pa je pod svoje okrilje prevzel 
Joana Mira in Alexa Rinsa. Nikakor ne smemo pozabiti na 
Ducatijeve dirkače, ki so že v pretekli sezoni dokazali, da 
so sposobni zmagati, pa tudi ne na velik apetit povratnika 
Marca Marqueza.
Za dirkače v svetovnem motociklističnem prvenstvu 
motoGP se sezona tradicionalno začenja v Katarju, na 
dirkališču, ki je pogosto izziv zaradi vetra in puščavskega 
peska. Katarska dirka velja za nočno, a je bila tokrat na 
sporedu že ob mraku, ob 18. uri oziroma po našem 
času ob 16. uri. Prvo zmago v kraljevskem razredu je 
požel Italijan Enea Bastianini, ki se je dobro izkazal že na 
sobotnih kvalifikacijah, ko mu je uspelo sestaviti drugi 
kvalifikacijski čas. Drugo mesto je osvojil Južnoafričan 

Brad Binder, tretje pa Španec Pol Espargaro.
Prvi mož kvalifikacij Jorge Martin se je enajst krogov 
pred koncem dirke poslovil in sanje o dobri predstavi 
so v hipu izginile. Pri padcu se mu je pridružil Italijan 
Francesco Bagnaia, pet krogov pred njunim padcem 
pa so se že poslovili Marco Bezzecchi, Alex Marquez in 
Miguel Oliveira. Pet krogov pred koncem dirke je začel 
svoj pohod na zmago Enea Bastianini, ki se je prilepil 
na zadek takrat vodilnega Pola Espargaroja. Tri kroge 
pred koncem je Bastianini odpeljal naprej in se brez 
večjih težav pripeljal do svoje prve zmage v karieri. 
»Počutim se neverjetno. Pritiskal sem od začetka, toda 
najpomembnejše je bilo varčevati gume za konec dirke. 
To zmago bi posvetil Faustu Gresiniju, ki nas je spodbujal 
z neba,« je bil vesel Bastianini. Tretji Pol Espargaro in peti 
Marc Marquez sta bila prav tako zadovoljna in predvsem 
navdušena nad hitrostjo in vodljivostjo motociklov, kar 
sta v lanski sezoni zelo pogrešala.
Ne hvali dneva pred nočjo, pravijo, in prehitro je svoje 
občutke na motorju pohvalil Marquez, ki je zaradi dih 
jemajočega padca pri 180 km/h na jutranjem ogrevanju 
moral izpustiti dirko za Veliko nagrado Indonezije v 
Mandaliki. Marquez je sicer na novem dirkališču v karavani 

Na VN Indonezije v Mandaliki je deževne 
razmere najbolje izkoristil Miguel Oliveira, 
ki se je veselil svoje četrte zmage v karieri.
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svetovnega prvenstva že na kvalifikacijah dvakrat padel, 
enkrat tudi na prostem treningu. Zdravniški pregledi v 
Indoneziji niso pokazali resnejših poškodb, a Marquezu 
iz previdnosti niso dovolili nastopiti, kar se je izkazalo 
za pametno odločitev, saj so se ob vrnitvi v Barcelono 
ponovile težave z dvojnim vidom oziroma diplopija. 
Njegov rojak Aleix Espargaro je padec videl od blizu in 
Španec priznava, da kaj takega v dolgi motociklistični 
karieri še ni videl. »Takoj sem vedel, da se je zgodilo nekaj 
hudega. Spreletel me je strah, v hipu sem spustil nogo s 
plina, ne spomnim se, kdaj sem se nazadnje tako ustrašil. 
Zgledalo je grozno, zares grozno, videl sem le, da ga je 
premetavalo po stezi kot lutko,« je videno opisal 32-letni 
Espargaro. Za zdaj uradno še ni znano, koliko časa bo 
Marquez odsoten, a tretja dirka svetovnega prvenstva v 
motociklistični karavani v Argentini je bila zanj izgubljena.
Dirka kraljevega razreda motoGP za VN Indonezije se je 
zaradi močnega deževja začela z zamudo. Aktualni prvak 
elitnega razreda Fabio Quartararo je imel na dirkališču v 
Mandaliki odlično priložnost, da zmaga prvič po lanskem 
avgustu, ko je suvereno slavil na VN Velike Britanije. 
22-letni Francoz je bil najhitrejši že na petkovem drugem 
prostem treningu, da mu steza v Mandaliki odgovarja, 

pa je na sobotnih kvalifikacijah potrdil z rekordom steze, 
ki mu je prinesel prvi štartni položaj na dirki. A vse to 
se je odvijalo na suhi stezi, v nedeljo pa je dirkačem 
ponagajal dež. Po tem, ko je na uvodni dirki sezone v 
Katarju zabeležil ničlo, je bil tokrat na mokrem asfaltu 
daleč najbolj prepričljiv Portugalec Miguel Oliveira, ki se 
je veselil zmage na VN Indonezije, četrte v karieri. Oliveira 
je poskrbel za najboljši čas dirke, vmes prevzel vodstvo 
Millerju in se odpeljal naprej. V zadnjem delu dirke je 
ritem močno povečal tudi Quartararo, ki je sicer najbolje 
štartal, a vmes izgubil mesta. Pet krogov pred koncem 
se je zavihtel na drugo mesto in ga tudi ubranil. Najnižjo 
pozicijo zmagovalnega odra je zasedel njegov rojak 
Johann Zarco in tako ohranil mesto iz kvalifikacij. Jorge 
Martin, drugi mož kvalifikacij, se ni uspel otresti smole 
iz Katarja in je tudi tokrat poskrbel za padec na dirki in 
predčasno slovo.
Smola je najboljše motocikliste sveta pospremila tudi 
na VN Argentine, tretji dirki sezone. Logistične težave z 
letalskim prevozom opreme so bile vzrok, da je prišlo 
do sprememb v urniku. Sobota je bila pestro obarvana 
in nam postregla s prostimi treningi, ki so jim sledile 
kvalifikacije. Najbolje se je v natrpanem urniku znašel 



- 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 
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Aleix Espargaro, ki je zdržal sobotni pestri tempo in 
pokazal hitrost že na prostih treningih, vse skupaj pa 
je ponovil tudi na kvalifikacijah in za piko na i zaključil 
vikend z najvišjo stopničko na zmagovalnem odru. 
Aprilii je tako prvič v razredu motoGP privozil prvi štartni 
položaj in prvo zmago. Iz prve štartne vrste je dirko začel 
še Jorge Martin, ki je vodil večji del dirke in na koncu 

7.00h - 22.00h

8.00h - 18.00h

potrdil drugo kvalifikacijsko mesto z drugo stopničko na 
zmagovalnem odru. Tretji mož kvalifikacij, Luca Marini, 
uspeha na nedeljski preizkušnji ni uspel ponoviti, na 
zmagovalnem odru je tako kot tretji zaključil Alex Rins.
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