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Mohammed bin Sulayem – predsednik FIE

Po dveh letih, ko smo bili zaprti, končno svobodni. Spet
na cesti kot konjska figa. Od Bruslja do Monte Carla,
Ženeve, nazaj v Monte Carlo in nato v Modeno. In spet
naprej. Nihče nas ne žene. To imamo v krvi, ali nam je
bilo v zibelko dano. Ciganska kri ali želja po potovanju
in spoznavanju novih krajev in ljudi. Večini ljudem je to
preveč in prenaporno. Res je bolj enostavno gospodu
na fotografiji, predsedniku FIE Mohammedu bin Sulayemu, ki je ravno tako stalno na poti s svojim privatnim
letalom in z limuzino s šoferjem. Mi pa z avtomobilom.
In smo presrečni. Za take poti so kralji in princese porabili cele mesece, da so se vozili v kočijah od prestolnice
do prestolnice in se poročali med seboj, da so se izognili
vojnam. Res se družimo z najpomembnejšimi odločevalci v avtomobilski branži, s športniki in z zvezdniki in na
to smo ponosni. Večina jih je popolnoma preprostih in
sproščenih. Ni enostavno spoznavati takšne ljudi, vendar smo toliko let v tem poslu, da nam to uspeva. Nam
pa manj doma na domačem pragu, ko nam prenekatera administratorka v avtomobilskem poslu prekliče
sestanek, češ da smo nepomembni. Nič zato, imamo
trdo kožo in se na take nizkotne opazke požvižgamo.
Vsi smo samo ljudje in ljudje smo prah, v katerega se
spet povrnemo.
Na splošno med ljudmi vlada upanje po boljšem življenju kljub pretekli epidemiji, ki je globoko zarezala v
ekonomijo in prinesla pomanjkanje sestavnih delov za
industrijo in zmanjšanje proizvodnje. A kljub zmanjšani
proizvodnji so letošnji rezultati proizvajalcev rekordni.
Nekaj bo h krizi zagotovo prinesla vojna v Ukrajini, vendar ne smemo pozabiti, da imamo na svetu kar 21 vojn,
v glavnem v nerazvitem svetu, ki vsaka zase terja od
1.000 do 10.000 smrtnih žrtev. Tako je za veliki svetovni
vojaški industrijski kompleks zagotovljeno neprekinjeno delo in vedno nova in nova naročila. Svet zapravi za
oboroževanje 2.000 milijard dolarjev. Revni so vedno
bolj revni in bogati vedno bolj bogati. Koliko časa še?
Ljudje, zbudite se! Orožje ne prinese miru, je dejala Mati
Tereza, ampak ga prinese upanje in ljubezen!

Matjaž Tomlje

Vedno na poti!
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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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NOVOSTI

Porsche 911 Sport Classic
Porsche ljubitelje 911-ice razveseljuje s posebno različico, ki se poklanja originalu iz leta 1964. Novi 911 Sport Classic je
drugi izmed štirih zbirateljskih kosov, ki jih bo Porsche predstavil v okviru strategije Heritage Design. Oddelek Porsche
Exclusive Manufaktur bo pri skupno 1.250 primerkih obudil slog iz šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih let prejšnjega
stoletja. Tako kot pri njegovem neposrednem predhodniku, 911 Sport Classic generacije 997, je videz modela omejene
izdaje navdihnjen z originalnim 911 (1964-1973). Reinterpretacijo historične klasike zaznamujeta širše telesce – sicer
rezervirano za nabrite modele 911 Turbo – in fiksni zadnji spojler, ki spominja na 911 Carrero RS 2.7. iz leta 1972.
Nostalgijo vzbuja tudi siva karoserija, s katero se je ponašala prva generacija Sport Classica. Novodobni model je
najzmogljivejši 911 z ročnim menjalnikom trenutno v ponudbi, ki na zadnji kolesni par pošilja 550 KM.

Renault Scenic Vision
Renault je na srečanju ChangeNOW v Parizu premierno pokazal svojo novo študijo Scenic Vision. Ta uteleša Renaultove
zaveze trajnostnemu razvoju in odraža načrt znamke za razogljičenje svojega celotnega življenjskega kroga – do
leta 2040 v Evropi, do leta 2050 pa v celem svetu. Francoski proizvajalec znova prinaša revolucijo, tokrat tehnično s
konceptom Vision Scenic s pogonom z gorivnimi celicami in z elektriko, v kombinaciji obeh tehnologij. Gre za novo
generacijo družinskega enoprostorca Scenic, ki je v skladu z današnjimi trendi pridobil formo športnega terenca. Pri
Renaultu so poskrbeli tudi za trajnostni vidik študije, ki z uporabo več kot 70 odstotkov recikliranih snovi in zmožnostjo
recikliranja 95 odstotkov, neposredno prispeva k ohranjanju virov. Vgrajene tehnologije zagotavljajo večjo varnost za
voznika in potnike, saj za do 70 odstotkov zmanjšujejo število nesreč.
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Mercedes-Benz razred T
Mercedes-Benz svojo prodajno paleto širi s kompaktnim kombijem, ki je namenjen družinam in ljubiteljem
aktivnega preživljanja prostega časa. Povsem novi razred T je zasnovan za stranke, ki potrebujejo veliko prostora, a
še vedno želijo vozilo kompaktnih dimenzij. Mercedesov kombi združuje prostorno in spremenljivo notranjost ter
praktična drsna vrata z udobjem, z varnostjo in s povezljivostjo, ki so značilni za znamko trikrake zvezde. Segment
privatnih kompaktnih kombijev je tako pridobil premijskega predstavnika, ki lahko razvaja z električno parkirno
zavoro, s 17-palčnimi platišči, z ambientalno svetlobo in z informacijsko-zabavnim sistemom MBUX. Med tehnološke
bonbončke štejemo tudi širok nabor varnostne opreme, vključno s sedmimi zračnimi blazinami in številnimi sistemi
za pomoč pri vožnji, na račun katerih se novi razred T uveljavi kot najsodobnejši spremljevalec za večje družine.

Ford E-Transit Custom
Po električnem E-Transitu, ki je prvo od štirih povsem električnih gospodarskih vozil, s katerimi bo Ford Pro do leta
2024 obogatil svojo ponudbo na trgu, smo sedaj uzrli še električnega naslednika najbolje prodajanega evropskega
dostavnega vozila. Ta je zasnovan povsem na novo, v želji postavljanja novih meril v segmentu enotonskih
dostavnikov. Arhitektura E-Transita Custom zagotavlja doseg do 380 kilometrov, hitro polnjenje z enosmernim tokom
(DC) in polno vlečno zmogljivost. Električni dostavnik bo podprt s programsko opremo ter polnilnimi, servisnimi in
finančnimi rešitvami Ford Pro preko ene celovite platforme, ki bo pomagala podaljšati čas obratovanja in zmanjšati
obratovalne stroške. Model je pomemben del Fordove zaveze, da bo do leta 2035 dosegel ničelne emisije pri prodaji
vseh svojih vozil v Evropi in ogljično nevtralnost na celotnem evropskem območju.
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ZANIMIVOSTI

Skupina Emil Frey združena pod skupno streho
Skupini Emil Frey, ki je locirana znotraj ljubljanskega Bežigrada, sta se na lokaciji pridružili podjetji P in C Automobil
Import, ki v Sloveniji zastopata blagovne znamke Peugeot, Citroën in DS. Podjetji sta se preselili v popolnoma
prenovljene prostore na Baragovi ulici 7E in tako se je dokončno udejanjila strategija Skupine Emil Frey v Sloveniji, in
sicer, da so vsa uvozništva znamk, ki delujejo pod okriljem skupine, združene na enem mestu. Združitev vseh podjetij
Skupine Emil Frey na skupni lokaciji bo nedvomno zagotovila še boljšo komunikacijo, večji pretok informacij med
podjetji in prinesla nove sinergije znotraj Skupine Emil Frey. Skupina je že v preteklih letih ogromno financirala v razvoj
in infrastrukturo lokacije z namenom izkoristka vsega možnega potenciala.

Bogunović spet na stopničkah
Postojnčan Aleksandar Bogunović je pred kratkim v belgijskem Genku spet odlično dirkal. Tekmovanje FIA Academy
Trophy, ki velja za eno najprestižnejših prvenstev za mlade voznike kartinga, letos obsega tri dirke, tekmovalci pa
jih vozijo v vlogah predstavnikov svojih držav. V Genku je tekmovalo 54 voznikov, konkurenca pa je bila izjemna. Vsi
nastopajo z istimi okvirji in istimi motorji, tako da je primerljivost kvalitete voznika vidna takoj. S petim mestom je Alex
dosegel najboljši slovenski rezultat v mednarodnem merilu. Na kvalifikacijski dirki je spet stal na stopničkah, ko je
osvojil drugo mesto. Z drugim mestom v svoji kvalifikacijski skupini si je privozil skupno četrto mesto, ki je pomenilo
prvo štartno vrsto v vseh kvalifikacijskih dirkah. Kartist ima vse pogoje za še boljše rezultate. Kondicijsko in tekmovalno
je v vrhunski formi. Kot je znano v kartingu, je potrebno malo sreče za skupno prvo mesto, ki ga vsi nestrpno čakamo.
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Nov salon znamke Land Rover
Podjetje Wallis Motor Ljubljana je imenovano za novo prodajno središče znamke Land Rover in servisni center za
znamki Land Rover in Jaguar v Ljubljani. Podjetje je del skupine AutoWallis, ki je na slovenski trg vstopila leta 2020 z
ustanovitvijo svoje prve maloprodajne dejavnosti izven Madžarske. Poslovanje se je začelo s predstavitvijo novega
vozila Range Rover slovenskemu trgu, in sicer v novem objektu na Celovški cesti v Ljubljani. Otvoritev so pripravili: g.
Blaž Urbanija – direktor podjetja, g. Nan Jordan – vodja prodaje in ga. Alenka Toplak – vodja marketinga iz podjetja
Wallis Motor Ljubljana ter g. Miloš Stefanovič – direktor regije in ga. Anamarija Hucika – marketing in PR manager iz
podjetja Wallis Adria d.o.o., Jaguar Land Rover Distributor Adria Region.

NAVTIČNE NOVOSTI

Sup deske in kajake vrhunske izdelave,
kakovosti in dizajna priznanih znamk Aqua
Marina in T Sup najdete v spletni trgovini:

www.taborsport.si
Aquamarina Race
V današnjem tempu življenja veliko časa preživimo v zaprtih prostorih, sedečih položajih in stresnih situacijah. Odlično
priložnost za pobeg in rekreacijo v objemu narave nudi supanje, šport, pri katerem tiho drsiš po vodni gladini. Čeprav
obstaja že več tisočletij, je svojo popularnost doseglo nekaj desetletij nazaj, ko so začeli prepoznavati njegove številne
pozitivne učinke na telo in duha. Za veslače, ki si želijo večje hitrosti in so že osvojili znanje supanja, so pri priznanemu
proizvajalcu Aquamarina z 20-letno tradicijo pripravili sup desko Race. Zaradi svoje konstrukcije in dvojslojne
tehnologije je deska izredno čvrsta, atraktivna in hitra, ob tem pa posebna vzdržljiva podlaga omogoča nedrseč
oprijem nog. V spletni trgovini www.taborsport.si lahko nadobudni dirkači izbirajo med dvema dolžinama (381 in 427
cm) in dvema nosilnostma (do 150 in 160 kg) novega supa Race, ki je na voljo v kompletu s standardno opremo.

Aquamarina Tomahawk AIR-C
Model Tomahawk AIR-C je najnovejši kajak proizvajalca Aquamarina in je primeren za vsakogar. Rekreativni napihljiv
kajak je izdelan s tehnologijo za supe, zaradi česar je izredno trd in ga lahko brez težav primerjamo s plastičnimi kajaki.
Model Tomahawk je zelo hiter in zmogljiv ter dobro vodljiv, zato je namenjen tako začetnikom kot tudi izkušenim
veslačem. Prav tako navduši z dobro stabilnostjo, saj se pri morebitnem večjem sunku vala zelo hitro sam postavi
v prvoten položaj. Model AIR-C je največji iz linije Tomahwak in je zaradi svoje radodarne velikosti (478 x 88 cm)
primeren za družino, saj lahko z njim veslajo tudi tri osebe. Kajak v črno-oranžni barvi z nastavljivimi in udobnimi sedeži
je primeren za veslanje na morju ter po jezerih in rekah – pa naj gre za krajše izlete ali daljša potovanja. Kajak je v spletni
trgovini www.taborsport.si na voljo v kompletu s celotno opremo, ki jo potrebujete za čudovit dan, preživet na vodi.
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MOTORISTI,
POZOR!
Motoristična sezona naj ne pomeni sproščanja adrenalina, preizkusa zmogljivosti motornega kolesa in svojih
sposobnosti na cesti, ampak predvsem varno uživanje v vožnji. Motoristi in mopedisti v prometu ravnajte
samozaščitno, ne precenjujte svojih motorističnih izkušenj in ne podcenjujte razmer na vozišču. Za varno
prevožene kilometre na dveh kolesih naj bodo vodilo razsodnost, izkušnje, strpnost in treznost.
PRIPRAVA MOTORNEGA KOLESA
Za varno motoristično sezono je ključnega pomena
brezhibno motorno kolo. Zahtevnejša tehnična opravila
vzdrževanja naj opravi pooblaščeni servis. Če ste servis
opravili pred sezono, je verjetno, da je vaše motorno kolo
sedaj ustrezno pripravljeno. Če je od zadnjega servisa
minilo že dalj časa, je pomembno, da opravite natančen
pregled vozila, preden se odpravite na vožnjo.
Vožnje poleti večinoma potekajo v zahtevnejših
pogojih, saj so temperature zraka in s tem asfalta višje.
Pomembna je ustrezna hidracija, pa tudi načrtovanje
varnih postankov, sploh pri daljših vožnjah.
PRED VSAKO VOŽNJO PREVERITE
Pred začetkom vsake vožnje mora voznik opraviti vizualni
pregled motornega kolesa in preveriti delovanje svetlobne
opreme, zavor, raven motornega olja, raven hladilne
tekočine, raven zavornih tekočin, stanja pnevmatik, tlaka
v pnevmatikah in verige ali drugega prenosa moči, ki ga
ima motorno kolo. Pri pregledu pnevmatik se preverjajo
morebitne poškodbe, obrabljenost (tudi morebitna
neenakomerna obrabljenost po celotni tekalni površini)
in ustreznost polnilnega tlaka. Slednjega predpiše
proizvajalec motornega kolesa, največkrat pa je okoli
2,4 bara. Minimalna globina dezenov na pnevmatiki je
1 mm, priporočena starost pnevmatike pa manj kot štiri
leta.
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ZAŠČITNA MOTORISTIČNA OPREMA
Motoristična oprema predstavlja izjemno pomemben
del in edino zaščito motorista pred zunanjimi vplivi okolja
in pred poškodbami. V primeru padca ali prometne
nesreče pa lahko njune posledice ublaži. Pravilna
namestitev in uporaba motoristične opreme je tako
izrednega pomena za varnost motorista. Čeprav Zakon o
pravilih cestnega prometa kot zaščitno opremo določa
le motoristično čelado, je nadvse priporočljiva uporaba
popolne motoristične opreme, kot so oblačila, vključno z
varnostnimi blazinami, obuvala, rokavice in ostali ščitniki
hrbtenice, kolen, ramen in komolcev. Priporočljive so
svetle oziroma odsevne barve, tako boste za ostale
udeležence v prometu bolj vidni.
Motoristična oblačila, obutev, rokavice in ostali dodatki
naj bodo primerne velikosti in iz primernega materiala,
odvisno od tega, kakšno motorno kolo bomo vozili.
Ohlapna oblačila zmanjšujejo stabilnost motornega
kolesa, kar je še posebej občutno pri večjih hitrostih.
Rokavice naj bodo usnjene in z zaščito členkov.
Obuvalo naj pokriva vsaj gležnje, čeprav se priporočajo
motoristični škornji, ki zagotavljajo največjo zaščito.
Motoristična čelada predstavlja najpomembnejši del
zaščitne motoristične opreme. Glavi voznika in potnika
na motornem kolesu varuje pred poškodbami v primeru
prometne nesreče (oziroma jih vsaj omili) ter pred vplivi
iz okolja, kot so veter, dež, prah, mrčes in drugo. Ključne

značilnosti, ki jih iščemo pri dobri motoristični čeladi,
so čim boljša raven zaščite, dobra vidljivost, zračnost,
relativno majhna teža, čim nižja raven hrupa pri višjih
hitrostih, kljubovanje aerodinamičnim silam in vidnost
za druge udeležence cestnega prometa.
DOBRA PSIHOFIZIČNA PRIPRAVLJENOST JE
KLJUČNA
Za dobro psihofizično pripravljenost mora motorist
skrbeti vse leto. S starostjo se naši refleksi upočasnjujejo,
izkušeni motoristi lahko to nekoliko kompenzirajo
s svojim znanjem, ker jim uspe pravočasno zaznati
nevarne situacije.
Obisk preventivnih prireditev, ki so namenjene
ozaveščanju in osvežitev motorističnih spretnosti na
poligonih varne vožnje z usposobljenimi inštruktorji kot
seveda tudi obisk tečajev varne vožnje različnih stopenj
pod nadzorom izkušenih inštruktorjev, so najboljša
naložba za motoristovo varnost.
NA MOTOR LE SPOČITI IN UMIRJENI
Z motornim kolesom se nikakor ne odpravimo v promet,
kadar smo jezni, pod stresom ali utrujeni, ker takrat
nismo dovolj zbrani in pozorni, taka čustvena in fizična
stanja pa povečujejo možnosti za prometne nesreče. Ti
Na cesti nisi nepremagljiv. Si najbolj ranljiv.
V 5 letih je na slovenskih cestah življenja izgubilo
več kot 100 motoristov, zato poskrbite za svojo
varnost in vidnost.

nasveti niso niti zapleteni niti neizvedljivi, lahko pa veliko
pripomorejo k reševanju nevarnih situacij ali celo življenj.
Pri vožnji mora motorist znati predvidevati in dobro
oceniti prometne razmere ter sprejeti hitre in ustrezne
odločitve, ki so pomembne za varno vožnjo. Alkohol,
droge in druge psihoaktivne snovi ne sodijo v promet.
Na motoristovo počutje zelo vplivajo tudi nizke in
visoke temperature. Priporoča se ustrezna zaščitna
oprema glede na vremenske razmere. Pomembno je, da
telesu privoščimo dovolj tekočine (vode), še posebno v
poletnih mesecih, ko so temperature visoke, ker lahko
v nasprotnem primeru pride do dehidracije telesa.
Dehidracija močno vpliva na številne fiziološke procese
v telesu, zato je preprečevanje dehidracije, še preden se
ta pojavi, izrednega pomena, ker zmanjšuje sposobnosti
motorista, vpliva na koordinacijo in ocenjevanje kritičnih
situacij.
Agencija za varnost prometa vse druge voznike poziva k
dodatni pozornosti na cesti, saj so motoristi še posebej
ob lepem vremenu pogostejši udeleženci v prometu,
zaradi ozke silhuete pa jih lahko spregledate. Pozorno
spremljajte promet, tudi v vzvratnem in stranskih
ogledalih, predvsem pa vsakič preverite t. i. mrtvi kot.
Vedno se prepričajte, da ne izsilite prednosti motoristom.

Agencija za varnost prometa vam
želi srečno vožnjo in da bi na vsak
cilj prišli varno.

intervju

tom fux

USPEŠEN V POSLU
Tom Fux je najbolj uspešen slovenski poslovnež v tujini, če med poslovneže ne štejemo razvpitega Čeferina, ki je
predsednik športne organizacije. Kot podpredsednik Toyote v Evropi je zadolžen za prodajo in trženje, s sedežem v
prestižni poslovni stavbi v Bruslju, kjer smo ga obiskali. Toyota je namreč največje avtomobilsko podjetje na svetu
in vsako leto prodajo skoraj deset milijonov vozil. O njegovem delu in o poslovnih izzivih v težkem času po pandemiji
nam je gospod Fux zaupal v obširnem razgovoru.

Danes ste eden vodilnih evropskih avtomobilskih
managerjev. Kakšni so bili vaši začetki?
V avtomobilskem poslu sem začel pred 24. leti, v
novoustanovljenem podjetju Toyota Adria v Sloveniji, in
sicer kot asistent v prodaji. Skrbel sem za administrativne
zadeve, logistiko in podporo prodajne mreže. Vodstvo z
Japonske ni bilo zadovoljno z rezultati novega podjetja
in tako so me postavili na mesto direktorja prodaje. Pri
28. letih sem postal direktor podjetja, kar je bilo sila
nepričakovano, še posebej v japonskem podjetju, kjer je
hierarhija povezana s starostjo. Pri podjetju Toyota Adria
sem deloval od leta 1998 do 2008, kjer sem pomagal
razširiti mrežo v bivši Jugoslaviji in dvigniti prodajo na
12 tisoč vozil na leto. Leta 2008 so mi ponudili funkcijo
vodenja proizvodnje in prodaje za vso Evropo. To je bilo
ravno ob začetku velike gospodarske krize in delo je
bilo zelo zahtevno. Izkazal sem se in s samo 36. leti so
me povišali na mesto izvršnega direktorja za cenovno
pozicioniranje in planiranje, čez dve leti pa na mesto
direktorja prodaje v Evropi. Leta 2014 sem postal direktor
Toyote v Nemčiji, prevzel sem funkcijo, ki je bila vse
od leta 1972 rezervirana izključno za Japonce. Delo je
bilo zahtevno. Prestrukturiral sem celotno podjetje in
prodajno mrežo, iz preko 600 trgovcev na 380, s čimer je
Toyota v Nemčiji ponovno začela rasti. Po štirih letih sem
bil zadolžen za vzpostavitev mobilnostnega podjetja
Kinto, ki je danes že profitabilno in prispeva k uspehu
Toyote.
Opišite nam korporacijo in njeno vertikalno
organiziranost.
Sem odgovoren za vse prodajne aktivnosti. Toyota Evropa
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je razdeljena na tri dele, in sicer na raziskave in razvoj,
proizvodnjo in prodajo. Smo v 100% lasti Toyote Motor
Corporation z Japonske, v naši lasti pa so avtomobilske
tovarne v Angliji, Franciji, na Češkem in Poljskem ter v
Turčiji. Smo lastniki tudi distributerjev na vseh glavnih
evropskih trgih, tako da z lastnimi distributerji pokrivamo
več kot 80 % vse prodaje. Zadolženi smo za območje
večje od zgolj Evrope v geografskem smislu, tudi za
celotno Rusijo, srednjeazijske in kavkaške države ter za
Turčijo in celo Izrael.
Kakšen tržni delež in pozicioniranje imate v Evropi?
V Evropi imamo trenutno 7% tržni delež. Od lanskega
leta smo prvič številka dve na tem področju, lani smo
prehiteli Renault in smo sedaj tik za Volkswagnom.
Ravno tako v začetku letošnjega leta zadržujemo drugo
pozicijo na trgu in tržni delež smo povečali za 0,6 %.
Kako gre znamki Lexus v Evropi?
Lexus se v Evropi kot premijska blagovna znamka dobro
razvija, žal pa smo v času pomanjkanja polprevodnikov.
Lexus je zaradi svoje tehnološke naprednosti bolj
oškodovan pri proizvodnji in ne moremo dobaviti vseh
vozil. Naše čakalne dobe se podaljšujejo. V trenutnem
času ne morem govoriti o rasti prodaje števil vozil, se
nam pa močno povečuje povpraševanje. V lanskem letu
smo predstavili novi Lexus NX v hibridni in priključnohibridni varianti in avto je v tem trenutku povsem
razprodan. Letos bomo predstavili popolnoma novi RX,
naš največji SUV, in naš drugi popolnoma električni avto.
Trenutno prodajamo UX EV, sedaj pa tudi RZ EV, ki pride
še pred koncem leta. Še posebej pri RZ EV bo novost,
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prvič predstavljena tehnologija »steer by wire«, kjer volan
ne bo več mehansko povezan s kolesi, zgolj digitalno. To
nam omogoča, da smo spremenili razmerje obračanja
volana glede na hitrost. Uporabljen bo volanski obroč,
ki je zelo podoben tistim v Formuli 1 in ga pri nizkih
hitrostih ni treba obračati večkrat, zadostuje že manjši
obrat.
Kako na avtomobilski posel vplivata pandemija in
situacija v Ukrajini?
Oba elementa imata velik vpliv na avtomobilski
posel. Začelo se je s pandemijo, kjer se je povečalo
povpraševanje po zabavni elektroniki in beli tehniki,
kar je povzročilo pomanjkanje polprevodnikov v
avtomobilski industriji, katerega čutimo še danes. Zaradi
tega imamo vse avtomobilske znamke probleme pri
proizvodnji in dobavi vozil. To isto pomanjkanje in hkrati
veliko povečanje povpraševanja po vseh dobrinah je
povzročilo ogromno inflacijo, ki se sedaj spreminja v
hiperinflacijo surovin in transporta. To je povečanje cen
med 100- in 500 %. Situacija v Ukrajini povzroča dodatne
preglavice. Popolnoma smo morali zaustaviti ukrajinski
in ruski trg, kjer več ne proizvajamo in prodajamo vozil.
Celotna situacija ima velik vpliv na ceno energentov, kot
sta zemeljski plin in nafta. Hkrati je to velika humanitarna
kriza, kot Toyota imamo v naših čeških in poljskih tovarnah
zaposlenih več kot 1.500 Ukrajincev. Trenutno nudimo
prebivališče njihovim družinam in organiziramo, po
naših močeh, otroško varstvo, šolanje in izobraževanje,
tudi staršem. Kot Toyota trenutno podpiramo več kot
1.400 družinskih članov v raznih evropskih državah.
Pri Toyoti ste bili pionirji hibridnih pogonov. Z
elektrifikacijo morda malo zaostajate?
V Toyoti smo predstavili naš prvi hibridni avto Prius
že daljnega leta 1997 in začeli elektrifikacijo. Danes
v zahodni Evropi prodamo več kot 90 % vseh vozil
z elektrificiranim pogonom, torej hibride, priključne
hibride in nekaj električnih vozil. Glede na to, da štartamo
s povsem drugačnega štartnega položaja kot druge
znamke, je pri električnih pogonih treba govoriti, da mi
že z našimi hibridi dosegamo vse postavljene cilje EU pri
zniževanju CO2 in smo prepričani, da moramo ponujati
vse možnosti elektrifikacije, ne samo 100% elektrificirana
vozila, ker nimajo vsi pogojev, da si kupijo električni avto,
saj so ta vozila še vedno zelo draga in jih polnijo doma.
Infrastruktura še vedno zaostaja. Tako pri Toyoti menimo,
da samo s ponudbo vseh mogočih tehnologij, torej naši
hibridi že danes vozijo 50 % kilometrov z ugasnjenim
motorjem. Priključni hibridi, kot je na primer RAV 4, lahko
z enim polnjenjem naredijo že 75 kilometrov. Imamo tudi
popolnoma električna vozila, dodatno pa ponujamo tudi
model Mirai, avto na vodik z gorivnimi celicami. Samo s
popolno ponudbo vseh tehnologij bomo imeli možnost,
našim kupcem ponuditi pravo izbiro za prispevanje k
zniževanju toplogrednih plinov.
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Imate bogato zgodovino športnih vozil. Še obstaja
apetit za tovrstno ponudbo?
Vsekakor. Pri nas trenutno ponujamo tri športna vozila,
najprej naš Yaris GR, ki je direktna izvedenka našega rally
vozila, s katerim smo tudi prvaki v svetovnem prvenstvu
rallyja WRC. Ta model je narejen kot prava rally specialka z
vso pripadajočo tehnologijo, kot sta štirikolesni pogon in
športni agregat. Je izredno popularen v Sloveniji, a smo žal
tudi pri tem avtu razprodani. Imamo še našo legendarno
Supro, ki je vrhunec športne ponudbe in naš dostopnejši
športni avto GR 86, ki je namenjen navdušencem nad
driftanjem. Ima izredno dobro razporeditev teže in
zelo nizko težišče, s čimer omogoča veliko vozniških
užitkov. Toyota vsekakor misli, da imajo športna vozila
prihodnost. Kljub namenu, da vsi preidemo na vozila z
nizkimi ali ničnimi emisijami, bodo ljudje še vedno želeli
imeti užitek v vožnji, imeti dan na dirkališču. Za te stranke
želimo ponuditi primerne avtomobile.
Že pred leti ste izstopili iz F1 in se preusmerili v Le
Mans in WRC. Ste kdaj razmišljali o vrnitvi v F1?
V F1 smo se preizkusili v začetku leta 2002 in vztrajali
do leta 2009. Žal mislimo, da je Toyota kot blagovna
znamka bolj primerna za tekmovanje v Le Mansu, kjer
preizkušamo našo hibridno tehnologijo in vzdržljivost
tekom štiriindvajsetih ur, in tudi za rally pokal WRC, kjer
je zelo uspešen naš Yaris GR. V obeh tekmovanjih smo
trenutno prvaki, tako da v tem trenutku ne razmišljamo
o vrnitvi v F1. Naš fokus je na treh tekmovanjih: Le
Mans, WRC in Dakar. V Dakarju smo letos zmagali z
našim Hiluxom, kjer preizkušamo vzdržljivost Toyotinih
terenskih vozil. Lahko se pohvalimo, da imamo trenutno
t. i. »triple crown«, trojno krono – zmaga v Le Mansu,
prvenstvo v WRC-ju in zmaga v Dakarju.
Se kaj vračate v Slovenijo? Kaj menite o družbenih
dogajanjih doma?
Rad se vračam domov, a žal, ne utegnem pogosto.
Predvsem izkoristim počitnice za obisk družine. Žal,
moram reči, da sem bil dokaj zaskrbljen nad dogajanji v
Sloveniji, kam se je razvijala slovenska družba v zadnjih
letih. Vesel sem, da so volitve pokazale, da si ljudje želijo
spremembo. Sedaj je na strankah, ki so bile izvoljene, da
poskušajo Slovenijo izpeljati iz tega krča, v katerem smo
se znašli. Slovenija ima vse predispozicije, da postane ena
vodilnih evropskih držav na področju visoke tehnologije
in storitev. Imamo fantastično lokacijo, tako za logistiko
kot tudi za turizem, vendar smo preveč zbirokratizirani,
neprijazni do podjetništva in predvsem prepočasni.
Gospodu Golobu želim vso srečo pri vodenju in sem
velik podpornik novih razvojnih usmeritev. Upam, da
se bo delovanje vlade preusmerilo na podjetništvo in
celotno družbo.
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Kakšni so vaši osebni načrti za prihodnost?
Trenutno sem polno zaseden z delom v Toyoti.
Dejansko se nahajamo v družbi v času, ki se spreminja
s tako hitrostjo kot še nikoli prej. Mi govorimo, da se v
avtomobilskem poslu dogaja takšna transformacija, ki
se zgodi enkrat v življenju in moja naloga je Toyoto v
Evropi pripeljati skozi naslednje desetletje in jo pripraviti
na prihodnost. Tukaj se bo zgodilo veliko sprememb,
delno pogojenih s tehnologijo. Avti se elektrificirajo,
postajajo vse bolj povezljivi, hkrati pa se spreminja tudi
odnos kupcev do lastništva vozil. Želijo si bolj enostavne,
bolj transparentne rešitve. Želijo še vedno voziti svoj
avto, vendar na bolj enostaven način. Odplačevanje
mesečne najemnine za vozilo, kjer so všteti servisi,
zavarovanje in vsi ostali stroški. Kupce zanima fleksibilno
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lastništvo vozila ali uporaba vozila, danes govorimo
že bolj o uporabi kot o lastništvu vozila. Naši kupci se
ne želijo vezati na eno vozilo za deset ali petnajst let,
temveč želijo vozilo prilagajati svojemu življenjskemu
slogu. Podjetje moram torej pripraviti, da bo sposobno
preživeti v novih razmerah. Hkrati v Evropi prodamo
okoli milijon vozil in naš cilj je to prodajo, v treh letih,
dvigniti za 50 % na milijon in pol vozil, kar je izjemna rast.
Tukaj je treba pripraviti celotno organizacijo, logistični
sistem, prodajno mrežo. Dlje od tega ne razmišljam, saj
se je bolj pomembno osredotočiti na trenutne načrte in
zagotoviti preživetje v prihodnje.

Tekst: Matjaž Tomlje
Foto: ISC

Tesla HyperLight

VOZNIKOVI MODNI DODATKI
Ura Brabus x Panerai

HyperLight. HyperLife.

Lansko jesen sta moči združila Brabus in Panerai, ki
je desetletja oskrboval domačo mornarico in njene
specializirane potapljaške enote z natančnimi instrumenti.
V skladu s to bogato tradicijo sta firmi pripravili časomer,
ki je vodoodporen vse do 30 barov oziroma do globine
300 metrov. Luč sveta je sedaj ugledala še posebna
različica limitirane ure, ki uvaja barvno kombinacijo
modrih in sivih tonov, s katero se poklanja nedavno
lansiranemu dnevnemu čolnu Brabus Shadow 900 Deep
Blue, ki se s pomočjo 900 konjskih moči požene vse do
brutalne končne hitrosti 60 vozlov. Za osnovo je zopet
služil potapljaški model Submersible, ki se premierno
ponaša s Paneraijevim hišnim avtomatskim gibanjem
skeleton, ki ga lahko občudujemo skozi transparenten
hrbet potapljaške ure iz safirnega kristala.

Sončna očala Mercedes-AMG x ic! berlin
Za sončne poletne dni je Mercedes-AMG pripravil
kolekcijo prestižnih sončnih očal. Proizvajalec športnih
avtomobilov se je povezal z enim od vodilnih podjetij na
področju premium očal – ic! berlin, ki očala ročno izdeluje
v lastni tovarni v Berlinu. Skupaj sta nemška akterja
pripravila estetsko in tehnološko dovršene kose. Kolekcija
vključuje dva para zelo lahkih in udobnih moških sončnih
očal, katera opredeljujejo barvni kontrasti, prefinjeni
detajli in nepričakovane kombinacije, kot sta sijoč baker
z žametno vijolično pri modelu AMG 06 in polprozoren
siv acetat z zlatimi poudarki pri modelu AMG 07.
Prepoznaven logotip AMG je vgraviran na okvir očal kot
tudi na kakovostne leče proizvajalca Zeiss Sunlenses.

Prtljaga Bugatti x Schedoni
Vozila proizvajalca Bugatti predstavljajo ultimativno
razkošje, enako velja tudi za njihovo novo kolekcijo
prtljage. Ekskluzivni materiali, prvovrstno rokodelstvo in
vizualna privlačnost zaznamujejo prtljago s podpisom
Bugattija, ki je namenjena klienteli z globokimi žepi.
Pri kreaciji je pomagala luksuzna italijanska znamka
Schedoni, ki že osemdeset let ustvarja vrhunske čevlje,
po novem pa tudi po meri narejeno prtljago in dodatke
za drage avtomobile. Ker je vsako vozilo, ki zapelje iz
ateljeja v Molsheimu, unikatno, tej filozofiji sledi tudi
tridelni set prtljage, ki ga lahko kupci povsem prilagodijo
svojim željam, in to kar ob naročanju svojega novega
Chirona. Usnjena prtljaga je namreč zasnovana tako, da se
perfektno prilega vizualni identiteti kot tudi prtljažnemu
prostoru čudovitega francoskega superavtomobila.
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F E R R A R I

2 9 6

G T S

VOZNE
EMOCIJE

Z
Ob bok poželjive berlinette 296 GTS je Ferrari postavil njeno brezstrešno sestro, ki si je zadala cilj, redefinirati
koncept zabave za volanom in dokazati, da avtomobil ne zbuja emocij le, ko se ga potiska do njegovih meja, ampak
tudi v vsakodnevnih voznih situacijah.
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godba Ferrari je izjemno bogata z raznolikimi
dosežki, tako na področju impresivnih
cestnih športnikov kot tudi njihovih dirkaških
ekvivalentov, a vseeno lahko rečemo, da je
lansko leto podjetje iz Maranella obeležilo važnejši
mejnik. Za evolucijo svoje dvosedežne berlinette, ki sliši
na ime 296 GTB, namreč niso izbrali večkrat nagrajenega
osemvaljnega pogonskega agregata, temveč trilitrskega
turbopolnjenega šestvaljnika, ki ga je zadela strela.
Priključno-hibridna enota, ki sodeluje z 8-stopenjskim
avtomatskim menjalnikom, je pisala zgodovino kot prvi
motor s šestimi cilindri, vgrajen v serijsko vozilo z značko

poskakujočega konjiča. Toda s prihodom nove ere V6
Italijani niso nameravali odstopiti od svoje značilne
superiorne zmogljivosti, katere sloves gradijo že dolgih
sedem desetletij, za kar so poskrbeli z navitjem motorja,
da generira masivnih 819 konjskih moči. Hibridni sistem,
ki so ga inženirji zasnovali iz ničle, eliminira nevšečnosti
turbo luknje in hkrati omogoča 25 kilometrov
brezemisijske vožnje. Zahvaljujoč pomoči električnega
motorja, se je atraktivna kupejevska berlinetta dokazala
kot zelo vsestranska, v smislu dnevnega premagovanja
kilometrov s takojšnjim in konsistentnim odzivom pri
vseh hitrostih.
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zavzema le malo prostora in tako zagotavlja veliko mero
udobja za oba potnika. Električno upravljiva streha, ki
se pospravi v 14 sekundah do hitrosti 45 km/h, nikakor
ne pokvari estetsko dovršene silhuete vozila, temveč
doprinaša užitek v vožnji z vetrom v laseh ob poslušanju
bombastične zvočne spremljave, ki po besedah Ferrarija
spominja na rjovenje atmosferskih dvanajstvaljnikov.
Ker je znamka sinonimna s prelestnim dizajnom, je
oblikovalska ekipa pod vodstvom Flavia Manzonija veliko
časa preživela za risalnimi tablami. Naloga se morda na
prvi pogled ne zdi preveč zahtevna, saj so gradili na bazi
čudovitega 296 GTB, vendar je zaradi specifik zložljive
strehe bila potrebna natančna analiza dimenzij in
komponent. Na koncu jim je uspelo zadržati elegantno
minimalistično podobo, ki definitivno vzbuja ugodje.
Tudi interier spiderja sledi filozofiji izčiščenega,
sofisticiranega stila, kateremu kraljuje ekskluzivno
italijansko usnje, ki se iz vratnih panelov gladko nadaljuje
čez armaturno ploščo in naprej do športnih sedežev, ki
vozniku ponujajo primerno oporo ob doseganju najvišje
hitrosti 330 km/h.

Novi Ferrari 296 GTS se kot
kupejevski brat do 100 km/h
izstreli v pičle 2,9 sekunde.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

In sedaj je napočil čas, da se elektrificirana enota
preseli še v brezstrešnega »zweisitzerja«, ki s svojim
poimenovanjem sledi Ferrarijevi tradiciji. Oznaka
združuje dva podatka – prostornino (2.992 litrov) in
število valjev (6), katerima so dodali akronim GTS (Gran
Turismo Spider). Kljub dodatni teži 70 kilogramov
na račun nove strešne arhitekture, se kabriolet kot
kupejevski brat do stotke izstreli v 2,9 sekunde, res pa je,
da bo 200 km/h dosegel tri stotinke sekunde kasneje.
To pomeni, da je 296 GTS eden najbolj sposobnih
predstavnikov segmenta zadnje gnanih spiderjev. Pri
tem všečne kompaktne dimenzije, napredni dinamični
sistemi in pedantno izpiljena aerodinamika obljubljajo
navdušujočo okretnost in odzivnost. Za kliente,
željne ekstremizma na dirkalni pisti, pa je tu paket
Assetto Fiorano, ki prinaša rigorozen dietni program
in aero nadgradnje, med katere uvrščamo karbonske
modifikacije na prednjem odbijaču, ki dostavljajo
dodatnih 10 kilogramov podtlaka. Dirkaško poslanstvo
vozila podčrta posebna dvobarvna uniforma, ki
se zgleduje po 250 LM, zadnjemu predstavniku iz
Modene, ki je slavil na 24 urah Le Mansa.
Ključna novost, v primerjavi s kupejem 296, je seveda
zložljiva streha; inženirji so se pri kreiranju odločili za
trdo verzijo, saj ta garantira optimalno zvočno izolacijo
in zaščito pred elementi ter se ne deformira pri osupljivo
visokih hitrostih. Prav tako zaradi kompaktne zasnove

Za željne ekstremizma na dirkalni pisti
so ustvarili paket Assetto Fiorano.
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Bentley Bentayga Extended Wheelbase

KRALJEVSKI
Za stranke, ki se želijo v svojem luksuznem SUV-ju počutiti kot kralji, je Bentley za 180 milimetrov podaljšal svojo
Bentaygo, ki v prvi plan postavlja dobro počutje potnikov z najbolj naprednimi sedeži, kdajkoli nameščenimi v
avtomobil, ki samodejno zaznavajo temperaturne potrebe potnikov.
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SUV
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Mulsanne. Pri znamki so si celo drznili napovedati, da bo
EWB ob lansiranju zadolžen za kar 45 odstotkov prodaje
vseh Bentayg, ki so med elito eni izmed najbolj iskanih
športnih terencev na svetu.
Zajetni, 5,322 metra dolgi avtomobil v izredno prostorsko
radodarnem interierju uvaja novo osredotočenost na
dobro počutje, zato bodo ponudili možnost izbire med
tremi konfiguracijami sedežev – poleg uveljavljene 4- in
5-sedežne iteracije tudi novo serijsko postavitev 4+1.
Ta poleg dveh razkošnih foteljev v zadnji sedežni vrsti,
ki ju je mogoče prilagajati na 22 različnih načinov, nudi
še provizorični sredinski sedež, na katerem bo zadnjico

lahko parkirala tudi odrasla oseba. Sami sedeži so
vrhunska lastnost nove Bentayge EWB, kajti ponašajo
se s še ne videno tehnologijo, ki samodejno zaznava
temperaturo potnika in se ji prilagaja s hlajenjem, z
gretjem oziroma s kombinacijo obojega. Za ultimativno
udobje se v relaksacijskem programu zadnji sedež
nagne nazaj za 40 stopinj, medtem ko se sovoznikov
sedež elektronsko pomakne naprej, iz njega pa se lansira
krasna usnjena opora za noge. Piko na i predstavlja pet
individualnih različic sedežne masaže, da bo potnik na
cilju potovanja bolj sproščen kot na štartu.
Poleg najbolj naprednih avtomobilskih sedežev doslej

Bentayga EWB v izredno prostorsko radodarnem
interierju uvaja novo osredotočenost na dobro počutje.

P

o štirih desetletjih je nastopil čas za finalno
poglavje zgodbe vrhunskega britanskega
inženiringa in rokodelstva, znano pod imenom
Mulsanne. Predlani je tako slovito limuzino na
mestu zastavonoše Bentleyja zamenjal mladostnejši
Flying Spur, a od takrat je Britancem v portfelju ostala
luknja, saj so izgubili model s podaljšano medosno
razdaljo. Vrzel so ravnokar zapolnili z devetmestno
investicijo, ki je botrovala rojstvu Bentayge Extended
Wheelbase. S tem je družina premijskega športnega

seveda skriva v razpotegnjeni medosni razdalji (+180
milimetrov), ki potnikom na zadnjih sedežih prinaša
dodatno količino prostora. Tega pa je toliko, da Bentayga
EWB na tem področju nadvlada kateregakoli rivala, ki
tekmuje za cekine bogatašev. In ker globalno tržišče
luksuznih SUV-jev nadaljnje vztrajno raste, ima nova
izvedenka potencial še izboljšati Bentaygine prodajne
uspehe kot spiritualni naslednik kultnega modela

terenca, ki je najpomembnejši člen v proizvajalčevi
prodajni verigi (zaslužen je bil za več kot tretjino celotne
prodaje v lanskem letu), zrasla na pet članov, katere
družijo Bentleyjeve značilne karakteristike: zmogljivost
brez napora, izvrstna ročna izdelava in praktično
brezmejne možnosti personalizacije.
Najpomembnejša razlika z ostalimi Bentaygami se
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Kljub dodatnim milimetrom se bo Bentayga brez težav
soočila s cestnimi, izzivi zahvaljujoč zmogljivemu OSMAKU.
Bentayga EWB edinstveno vozno izkušnjo zagotavlja
z unikatnimi detajli v prvovrstni kabini, med katerimi
izstopajo okrasni elementi diamantov na sedežih in
vratnih panelih, ki premierno lahko oddajajo svetlobo
v želeni barvi skozi luknjice v prestižnem usnjenem
oblazinjenju.
Kljub dodatnim milimetrom se bo Bentayga brez
težav soočila s cestnimi izzivi, zahvaljujoč zmogljivemu
osmaku s preko 500-konjskimi močmi, kateremu se za
hvale vredne dinamične sposobnosti pridružuje sistem
štirikolesnega krmiljenja.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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NOVOSTI

Ranger rover sport

ZMOGLJIVOST
NA VSAKEMU
TERENU
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V petih desetletjih se je luksuzni SUV Range Rover, prodan v preko milijon enotah, razvil v družino atraktivnih vozil,
ki zadoščajo raznolikim okusom. Prvi izmed podaljškov je bil leta 2005 lansirani Sport, ki v ospredje postavlja
športen vozni karakter in zmogljivost na terenu, a ob tem ne zapostavlja odličnosti oblikovanja. Podobno je z novo
generacijo, ki bo tako kot poveljnik družine – originalni RR, leta 2024 zaživela kot prvo povsem električno vozilo
z značko Range Rover.
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Za pot od 0 do 100 km/h takoj
odzivni CUPRA Born potrebuje
samo 6,6 sekunde.

Pri zunanjosti so se držali preverjenega recepta in le malenkost modificirali dizajn vozila.

Glavna atrakcija kabine je ukrivljen
osrednji zaslon radodarne velikosti z
umetno inteligenco Amazon Alexa.

L

jubitelji Range Rover Sporta že od osvežitve v
letu 2017 čakajo na novo generacijo. Tedaj se
je prva priključno-hibridna različica soočila z
Zmajevo cesto, ki vodi na kitajsko goro Tianmen.
Na eni najbolj zahtevnih cest na planetu z 99 vrtoglavimi
zavoji je dokazala svoje sposobnosti, a sedaj so Britanci
povsem novemu Sportu postavili drugačen in precej
nevaren izziv. Za svetovni debi so ga poslali na Islandijo,
kjer se je moral povzpeti po odtočnem kanalu jeza
Karahnjukar, kjer deroči vodni tok doseže 750 ton na
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minuto. Kakopak je bila nova generacija kos nalogi in je
navdušila z učinkovitostjo oprijema in zmogljivostjo na
neprizanesljivem terenu.
Najvišjo raven dinamičnosti doslej pri Range Rover Sportu
omogoča kombinacija modularne arhitekture MLA-Flex
in prenovljene šasije, ki podpira inovacije, kot je zračno
vzmetenje, ki prvič uvaja zračne vzmeti s preklopno
prostornino in tako po eni strani zagotavlja okretnost
avtomobila, po drugi pa udobje vožnje. Svoje doprinese
elektronsko krmiljenje nagiba Dynamic Response Pro, ki

vzbuja nove ravni nadzora nad karoserijo in agilnosti v
ovinkih. Pri tem asistirata tudi štirikolesno krmiljenje in
elektronski aktivni diferencial, ki sta skupaj z različnimi
voznimi programi združena v paketu Stormer Handling
– ta bo navdušil tiste, ki želijo s svojim RR Sportom na
konec sveta. Takrat bo do izraza prišel patentirani sistem
Terrain Response 2, ki samodejno zazna vozno površino
in glede na to prilagodi šasijo, da se optimalno spopade z
dano situacijo. Novost pri znamki Land Rover predstavlja
prilagodljiv terenski tempomat, ki pomaga pri vožnji po

zahtevnem terenu tako, da ohranja enakomerno hitrost
glede na specifične razmere. Na voljo so štiri nastavitve, ki
samodejno prilagodijo hitrost, kar vozniku omogoča, da se
osredotoči izključno na krmiljenje vozila.
Ne preseneča, da so prav vsi Sporti z letnico 2022 opremljeni
z inteligentnim štirikolesnim pogonom, ki intuitivno
predvideva, kdaj je potreben oprijem in tako omogoči
učinkovito vožnjo v vseh pogojih. Deluje v povezavi z
8-stopenjskim samodejnim menjalnikom, ki je sparjen z
vsemi motornimi različicami: z že poznanimi šestvaljnimi
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novi Range Rover Sport je daleč najbolj sposoben
predstavnik terenskih vozil Land Rover.
blago hibridnimi bencinskimi in dizelskimi enotami
kot tudi z novim osemvaljnim agregatom z dvojnim
turbopolnilnikom, ki s preko petsto konji in podvigom
0-100 km/h v 4,5 sekunde dostavlja zmogljivost na ravni
športnih avtomobilov. Pri Land Roverju bodo svojo
elektrifikacijsko potovanje nadaljevali leta 2024, ko bo v
spremstvu klasičnega RR-ja z električnim srcem na ceste
zapeljal brezemisijski Sport.
V novi generaciji je Range Rover Sport daleč najbolj
sposoben predstavnik terenskih vozil Land Rover, ki se
odlično znajde izven tlakovanih cest. A to ne pomeni, da
je dizajn drugotnega pomena, saj gre za razkošen model,
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ki želi smernice postavljati tudi na področju oblikovanja.
Pri zunanjosti so se držali preverjenega recepta in le
malenkost modificirali dizajn, ki je v stilu večjega brata
ubral pot modernistične filozofije. Pristop »manj je več«
se izredno poda Sportu, ki navduši tudi s tehnološko
napredno kabino, kjer je glavna atrakcija ukrivljen
osrednji zaslon radodarne velikosti, ki zahvaljujoč
glasovno upravljani umetni inteligenci Amazon Alexa
poenostavlja naloge voznika.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

navtika

Rolls-Royce Phantom

IZRAZ

&

EKSTRAVAGANCE
STATUSA

Rolls-Royce Phantom je morda najbolj prepoznaven simbol avtomobilske ekstravagance, ki izraža jasno
sporočilo glede statusa njegovega lastnika, ki ima tako srečo, da ga v ikonični limuzini, ki mimogrede stane več
kot večina domov, naokoli prevaža privatni šofer.
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sira Henryja Roycea, ki je slavno izjavil: »Majhne stvari
ustvarjajo popolnost, toda popolnost ni majhna stvar.«
Spoštovanja zahtevajoča prezenca je okrepljena z
modifikacijo kultne maske, ki je po vzoru sorodnika
Ghost iluminirana, in z vpeljavo nove horizontalne linije
nad žarometi, ki so v stilu zvezdnatega neba v kabini
prejeli okrasne zvezdice, ki ponoči poskrbijo za unikaten
svetlobni podpis. Silhueta je zadržala svojo eleganco,
vendar so stranski profil nadgradili s paleto novih
platišč, ki vključuje tudi takšne, ki v spomin priklicujejo
romantično naravo Rolls-Roycev iz 20. let.

Silhueta je zadržala svojo eleganco, vendar so
stranski profil nadgradili s paleto novih platišč,
ki vključuje tudi takšne, ki v spomin priklicujejo
romantično naravo Rolls-Roycev iz 20. let.

N

i oporekanja glede dejstva, da je Phantom
mojstrovina, ki ponuja luksuzno izkušnjo brez
primere. Temu primerna je tudi vrtoglava
cena, ki je stotine tisočev višja od rivalov iz
hiše Bentleyja in Maybacha. Magnum opus Rolls-Royca
pa je od sedaj še bolj dramatično ekspresiven, saj je
generacija Series II doživela osvežitev.
Pri britanski znamki trdijo, da so legende ustvarjene
preko procesa iskanja popolnosti in ravno tega so se
lotili pri prenovi ultra premijskega vozila, ki potniku
v objemu prestižnih materialov daje občutek, da je
del izbrane skupine enega odstotka najbogatejših
Zemljanov. Ključni sestavni del tovrstnega doživetja je

tudi neizmerno udobna vožnja, ki deluje kot lebdenje
po cesti preko vseh nepravilnosti, a lahko na račun
zmogljivega dvanajstvaljnega agregata frajerjem v
športnih dvosedežnikih pokaže tudi svoje zobe.
Adaptacije osmi generaciji Fantoma, ki je bila svetu
prezentirana leta 2017, vključujejo novo pridobljene
estetske poudarke, ki so jih navdihnile želje dolgoletnih
kupcev vozil Rolls-Royce. Ti so odgovorne oblikovalce
rotili, naj ne delajo znatnih sprememb, ampak naj
vrhunski dizajn le dopolnijo s premišljenimi dekoracijami.
Pravzaprav ni šlo za to, kaj bi bilo treba spremeniti,
ampak za to, kaj bi bilo treba ohraniti. Pri uvajanju
subtilnih novosti so sledili filozofiji ustanovitelja podjetja

Etos interierja ostaja brezkompromisna zaveza kakovosti
z razkošnim usnjem, lesom, aluminijem … možnostim
personalizacije ni videti kraja, saj je pravzaprav edina stvar,
ki manjka na seznamu dodatne opreme, privatni šofer. A ob
obkljukanju te opcije bo treba izbrati podaljšano izvedbo,
ki predstavlja sam vrh ponudbe manufakture Rolls-Royce.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

38 Avto+šport

Avto+šport 39

NOVOSTI

BMW M4 CSL

KARBONSKA
RAKETA

Vam je 510 konjskih sil, kolikor jih pri neukročeni različici M4 Competition generira šestvaljnik z dvema turbinama
in s tehnologijo iz motošporta, premalo? Za tako zahtevne stranke, ki želijo maksimalen približek čistokrvni
dirkaški štirici, so v diviziji BMW M naumili karbonsko raketo, ki je na zloglasni stezi Nürburgring Nordschleife
40 Avto+šport

zabeležila rekorden čas 7:20.2 in s tem pridobila laskavi naziv najhitrejšega serijskega predstavnika z dežele
Bavarske, ki se je kadarkoli preizkusil na zelenem peklu. Tako je beštija dokazala, da si resnično zasluži značko
CLS, s katero so do sedaj opremili le dva izredno posebna avtomobila BMW.
Avto+šport 41

Dvosedežni M4 CLS na tehtnici
pokaže zgolj 1.625 kilogramov in
navdušuje z odličnim razmerjem
med težo in močjo 2,95 kg/KM.

P

rehiter in predrzen M4 CLS, ki je nastal v
sklopu praznovanja abrahama družbe BMW
M, ni zgolj še ena od posebnih različic, katerih
unikatne značilnosti so omejene na šminko. Da
bi bil vreden ikonične oznake CLS (Competition, Sport,
Lightweight), je v nemškem štabu proizvajalca odšel na
popolno preobrazbo, kjer so kirurgi odločili, da se bodo
v namene 100-kilogramskega shujševalnega programa
znebili zadnje sedežne vrste in se hkrati poslužili uporabe
ogljikovih vlaken, iz katerih so na novo skonstruirali
streho ter pokrov prtljažnika in motorja.
In ko smo že pri pokrovu motorja, le kaj se skriva pod
njim? Iz že poznane šestvaljne enote so iztisnili dodatnih
40 konjskih moči, kar pomeni, da je končna cifra strašljivih
550 KM. Zakaj strašljivih? Ker je v želji zasledovanja
minimalne teže, moč speljana za zadnji kolesni par in
bo upravljanje za nevešče lahko nevarno, medtem ko
bo zverziranim mačkom to nudilo neopisljive vozne
užitke. Puristi bodo morda razočarani nad dejstvom, da
bo za prenos moči na voljo le 8-stopenjski samodejni
menjalnik, ki ga je seveda mogoče upravljati preko
obvolanskih uhljev.
Dvosedežni M4, ki na tehtnici pokaže zgolj 1.625
kilogramov in navdušuje z razmerjem med težo in
močjo 2,95 kg/KM, se iz mirovanja do sto katapultira v
3,7 sekunde, do dvesto pa v dodatnih 7 sekundah. Nič
manj impresivna ni končna hitrost, ki je zaradi varnosti
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posebna izvedenka m4 se iz mirovanja do sto katapultira v
3,7 sekunde, do dvesto pa v dodatnih 7 sekundah.
elektronsko omejena na 307 km/h. S tovrstnimi atributi
je sorodnost z dirkalnikom M4 GT3 jasno razvidna, še
bolj pa, ko navedemo, da je M4 CLS postavil najboljši
čas na 20,8 kilometrov dolgi stezi Nürburgring izmed
vseh serijskih vozil z značko belo-modrega propelerja.
V skladu s tem lahko zatrdimo, da dotični M4 odlično
sledi stopinjam vseh ljubiteljev avtomobilizma poznane
legende E46 M3 CSL iz začetka tega tisočletja in obenem

perfektno uteleša slogan: »Rojen na dirkališču in doma
na vsaki cesti.«
Dirkaških genov M4 CLS nikakor ne bo mogel skriti s
kričečo metalik sivo uniformo z rdečimi okraski, ki videz
športnika srednjega razreda dvigne na nov nivo. In
potem so kot češnjica na vrhu torte tu še očem prijazna
črna kovana platišča unikatnega dizajna s karbonskokeramičnimi zavorami. Ob dodatnem razprtju denarnice
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bo zanosen serijski avtomobil pridobil dodatno
podobnost z dirkalniki GT v obliki laserskih žarometov, ki
cesto iluminirajo v rumeni svetlobi.
Znotraj medtem voznika pozdravi docela športno
delovno okolje s konfiguracijo dveh školjkastih sedežev
iz ogljikovih vlaken, ki sta odeta v usnje in alkantaro ter
prešita s kontrastnimi belimi šivi in z rdečimi vložki. Na
običajno mesto zadnjih dveh sedežev so pozicionirali
enoto za shranjevanje dveh čelad, da bosta lastnik in
njegov spremljevalec vedno pripravljena na akcijo.
Posebna izvedenka serije M4, ki se sklicuje na kritično
vlogo oblikovanja z minimalno težo za doseganje
uspeha v motošportu, vseeno ni šla tako daleč, da bi
se poslovila od funkcij, ki so ključne za vsakodnevno
udobje, in je tako ohranila klimatsko napravo in znamkin
standardni kokpit z digitalno instrumentalno ploščo
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in osrednjim zaslonom v velikosti 10,25 palcev. Je pa
operacijski sistem bogatejši za bonbončke družbe BMW
M, s katerimi bodo lahko nadobudni dirkači beležili in
kasneje analizirali kroge za perfekcijo svojih sposobnosti
na dirkaški pisti.
Ker gre za tretji model z značko CLS v zgodovini, je tej
ekskluzivnosti primerna butična proizvodnja tisočih
primerkov, ki bodo svoje lastnike osrečevali tako na poti
v službo kot na vikend izletih na dirkališče, kjer bo M4 CLS
lahko v celoti dokazal svoje nore zmožnosti. Tedaj bodo v
ospredje prišle modifikacije pod kožo, kot so optimizacija
rigidnosti telesca in prilagojene nastavitve šasije, ki so
natančno usklajene z zmogljivostnimi karakteristikami
pogonske enote, ki uteleša dirkaško strast BMW M.

AX1858

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Concorso d'Eleganza Villa d'Este

ODSEV

ELEGANCE
Lepota sodi na modno pisto. Avtomobilski ekvivalent slednje je Concorso d’Eleganza Villa d’Este, ki v sanjski
družbi jezera Como velja za najbolj ekskluzivno tekmovanje izjemnih zgodovinskih vozil na svetu. Tam je letos
slava pripadla francoskemu Bugattiju, ki je poleg glavne nagrade za čudovitega kabrioleta Type 57S, v žep
pobasal še kar tri priznanja.
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S

Na bleščečem finalu lepotnega tekmovanja
je okronanje doživel monaški lastnik
kabrioleta Bugatti 57S z letnico 1937.
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kupina BMW je z veliko mero strasti in predanosti
do zgodovinskih avtomobilskih vrhuncev tudi
letos nadaljevala svoje več kot dve desetletji
trajajoče partnerstvo z Grand Hotelom Villa
d’Este kot organizator tega edinstvenega tekmovanja,
ki vsakega maja na obalo jezera Como privabi svetovno
smetano. Ti so tokrat oči lahko napasli na petdeset
najlepših in najhitrejših vozil njihovega časa, ki jih je
mednarodna žirija razvrstila v sedem razredov. Odločitev
za podelitev nagrade »Best of Show« je bila tako vse prej
kot lahka, a na koncu je na bleščečem finalu lepotnega
tekmovanja okronanje doživel monaški lastnik kabrioleta
57S, katerega so v Bugattiju sestavili daljnega leta 1937.
Tridnevni festival brezčasne elegance na štirih kolesih pa
ni navdušil le s perfektno ohranjenimi redkimi oldtimerji,
ampak tudi s sodobnimi kreacijami, med katerimi so
kakopak prednjačile novosti skupine BMW. Kontrast s
historičnimi dragulji je ustvarjal zverinski M4 CLS, ki je
najhitrejši serijski predstavnik znamke belo-modrega
propelerja na slovitem dirkališču Nürburgring, medtem
ko je s temo elitnega oblikovanja nadaljeval Rolls-Roycev
po meri narejen Boat Tail, ki je s ceno 23 milijonov evrov
lansko leto postal najdražji nov avtomobil doslej. Premiera
novega poglavja unikatne avtomobilske zgodbe, ki bo
zaživela v samo treh primerkih, je tako predstavljala
primeren zaključek glamuroznega dogodka.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

TESTI

BMW X4 M40d

V lanskem letu je BMW svojima srednje velikima SUV modeloma X3 in X4 namenil manjšo prenovo, sicer bolj
površinsko kot globinsko, medtem ko preverjena motorna pogonska paleta ostaja nespremenjena.
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CESTNI
BODY
BUILDER

M40d nakazuje na najzmogljivejšo dizelsko različico, ki razvija spodobnih 340 konjskih moči.
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X4 je že sam po sebi avtomobil, ki zaradi svoje atletske,
mišičaste kupejevske postave izstopa, še toliko bolj
v posebno mat črni barvi.

E

den boljših dizelskih motorjev je BMW-jev
šestvaljni turbodizel s prostornino treh litrov, ki
so ga inženirji malček predelali in poskrbeli, da iz
sebe iztisne še več moči. Vse skupaj so zapakirali
pod oznako M40d, ki je krasila tudi testno vozilo X4. Gre
za najmočnejšo dizelsko izvedenko pri tem modelu, ki
uporablja le dve turbini, in ne tri ali štiri, kot je bila včasih
BMW-jeva praksa pri najzmogljivejših dizlih.
Prenova je prinesla odbijač z drugače pozicioniranimi
zračnimi režami in bolj ostrimi potezami, bolj skladne in
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vitke so tudi prednje luči, minimalnih sprememb je bila
deležna tudi prednja maska, kjer bo bolj izurjeno oko
opazilo nekoliko bolj oglate poteze. Nov odbijač z vložki
v črnem sijaju in malenkost tanjše luči najdemo tudi na
zadku.
X4 je že sam po sebi avtomobil, ki zaradi svoje atletske,
mišičaste kupejevske postave izstopa, če pa karoserijo
oblečeš v posebno mat črno barvo iz BMW-jevega
nabora Individual, mu namestiš 21-palčne copate in
rdeče zavorne čeljusti, potem je pozornost zagotovljena

na vsakem ovinku, parkirišču oziroma prevoženemu
metru. Na karoseriji izstopata tudi karbonski ohišji
stranskih prirezanih ogledal M, karbonski spojler pa se
nahaja na zadku prtljažnika.
Kot že rečeno, je testna X4 na zadku nosila oznako
M40d, kar pomeni, da gre za najzmogljivejšo dizelsko
različico, ki razvija spodobnih 340 konjskih moči in kar
700 Nm navora, ki se na vsa štiri kolesa prenašajo preko
brilijantnega 8-stopenjskega samodejnega menjalnika.
Do stotice poskoči v manj kot petih sekundah, končna

hitrost pa je elektronsko omejena na 250 km/h.
Pospeševanje je izrazito in občutno praktično, v katerem
koli zmernem območju vrtljajev, tudi pri hitrostih nad
100 km/h avtomobil pospešuje izjemno hitro. Ni pa
seveda prisotnega tistega sunka v hrbet, kot recimo pri
speljevanju z mesta. Prilagodljivo športno podvozje M
je doplačljivo, a vredno vsakega evra, saj se brez njega
X4 ne bi peljal tako brezkompromisno in ostro, po drugi
strani pa relativno udobno, kljub velikanskim, 21-palčnim
platiščem. Pri vsej moči in zmogljivostih je navdušujoča
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tudi poraba goriva, ki skorajda nikoli ne preseže 11 litrov
na sto km. V testnem povprečju smo namerili 9-litrsko
porabo, da pa se voziti tudi pod sedmimi litri.
X4 je eden tistih avtomobilskih hibridov, ki v svoji obliki
združujejo oziroma si želijo združiti različne karakterje
avtomobila. Dotični model se postavlja s kupejevskim
šarmom, z družinsko uporabnostjo, s športnim
karakterjem in hkrati z relativno varčnim, a izjemno
zmogljivim motorjem.
Kljub kupejevski obliki je v prtljažniku prostora za 525
litrov, s čimer le ni tako neuporaben in nepraktičen,
kot se mu je pripisovalo. Še vedno pa je zaradi nizko
spuščajoče se strehe in majhnega zadnjega stekla
vidljivost nazaj omejena in otežena.
Interier je klasika prejšnje generacije, izstopajo usnjeno
oblazinjenje v barvi konjaka, prednja športna sedeža
z vrhunsko oporo in dekorativni elementi iz pravih
ogljikovih vlaken. So pa v kokpitu tudi posodobitve,
kot so digitalni merilniki in nov osrednji zaslon, ki malce
nerodno stoji samosvoje na vrhu armature. Na povsem
novo ergonomsko zastavljeno notranjost pri modelu
X4 bo verjetno treba počakati na novo generacijo.
Takšen ekstravagantnež seveda ni poceni, dobrih 77
tisočakov stane X4 v motorizaciji M40d. Do takšnega
končnega izdelka, kot ga vidite na fotografijah, pa je
treba primakniti še dodatnih 27 tisočakov, pri čemer
končna cena testnega modela znaša 104.906 evra.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

X4 je avtomobilski hibrid, ki v svoji obliki združuje
različne karakterje avtomobila.
Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

šestvaljni, vrstni, turbodizelski
2.993 ccm
250 kW (340 KM)
680 Nm pri 1.500 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
4,9 s (0-100 km/h)
250 km/h

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

9,0 l/100 km
172 g/km
4.752 / 1.938 / 1.621 mm
2.020 kg
68 l
525 l
104.906 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 1.166,57 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

NEW

TESTI

Fiat Tipo Cross 1.6 Multijet

Poleg modela 500, je Tipo drugi najbolj prepoznaven model znamke Fiat, ki je svojo kariero začel pred skoraj 35.
leti, v drugo generacijo pa je prestopil šele leta 2015.
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STARI
DOBRI DIZEL
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pravi užitek. Tudi šeststopenjski ročni menjalnik je bil z
motorjem lepo uglašen, čeprav bi hodi med prestavami
lahko bili malce bolj gladki in tekoči. Sicer pa je dizelski
motor izredno prožen in poskočen že pri speljevanju
in tudi doseganje višjih hitrosti je zanj mala malica, ob
vsem pa zna biti še presentljivo varčen. Odvisno od sloga
vožnje, ob umirjeni relacijski vožnji bo poraba okoli 5
litrov ali celo manj, ob priganjanju pa bo težko presegla
6,5 litra na sto km. Tipo s takšno motorizacijo lahko z
enim polnim tankom prevozi zlahka 1.000 kilometrov,
kar je že podatek, s katerim se lahko pohvali redkokateri
model.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Najbolj svetla točka Tipa Cross
je bil nedvomno njegov dizelski
motor, bi skorajda lahko že
rekli, motor stare šole.
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T

ipo se je v svoji prvi generaciji obdržal vse
od leta 1988, ko je bil predstavljen, pa do
leta 2000, ko so ga prenehali izdelovati.
Model so po 15. letih ponovno obudili z
drugo generacijo, ki je bila na voljo v treh različicah,
kot hatchback, karavan ali limuzina. V lanskem letu
so Tipu že namenili prenovo in ga malce posodobili,
ponudbi pa so dodali tudi novo, terensko naravnano
različico Cross, ki smo jo zapeljali na test.
Pri prenovi sloga je bistven nov obraz s povsem
predrugačenim odbijačem in z masko, ki se ponaša
z novim mrežastim vzorcem in napisom »FIAT«,
ki zamenjuje značilen rdeč logotip znamke. Za
osveženo podobo poskrbijo tudi preoblikovana
svetila z LED tehnologijo tako spredaj kot zadaj. Cross
se ponaša še z nekoliko višjo oddaljenostjo od tal in
z nekaj dodatnimi zaščitami podvozja in spodnjega
dela odbijača, a vse našteto je bolj kot ne kot terenska
šminka. 3,5 dodatnih centimetrov od tal je enostavno
premalo za brezbrižno vožnjo po brezpotjih. Je pa
zato Tipo Cross na videz dosti bolj skladen, robusten
in atraktiven kot klasična hatchback izvedenka.
Tudi potniška kabina je posodobljena s
kakovostnejšimi materiali, ki prispevajo k boljši
ergonomiji, še vedno pa je prisotno kar veliko trde
plastike, česar Tipu ne gre zameriti. Nekdaj analogne
merilnike je v celoti zamenjal 7-palčni ekran,
osrednji zaslon na dotik pa se po novem ponaša z
10,25-palčnim premerom. Hvalimo dobro svetilnost
in ločljivost, toliko manj kompleksnost upravljanja
in brskanja po podmenijih in samo odzivnost. Tudi
digitalni merilniki bi lahko prikazali informacije bolj
logično in prečiščeno, saj je izpis vseh potovalnih
podatkov prenasičen.
Z vidika uporabnosti je Tipo kar pri samem vrhu v

svojem segmentu. Dolgo medosje in kratka previsa
v praksi pomenijo, da je kabina precej prostorna, iz
razrednega povprečja pa s 440 litri prostornine izstopa
tudi prtljažni prostor.
Sedežni položaj je nekoliko višji, kar bo najbolj cenila
večina njegovih starejših kupcev, saj je tako vstop
oziroma izstop iz avtomobila precej olajšan. Sedeži niso
ravno najbolj udobni, sedalni del je za višjega voznika
prekratek, pa tudi več bočne opore bi si želel na daljših
poteh. Položaj za volanom je dokaj nevtralen, občutek na
njem je dober, vozniku daje dovolj povratnih informacij,
za lažje in bolj lahkotno vrtenje volana po mestnih ulicah
pa je tudi še vedno klasična Fiatova funkcija City, ki še
nekoliko omehča servomehanizem.
Ob elektrifikaciji, hibridnih modelih in porastu
bencinskih motorjev, je bilo voziti klasični turbodizelski
motor z 1,6-litri prostornine, ki razvija 130 konjskih moči
in kar 320 Nm navora že pri 1.500 vrtljajih na minuto,

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.598 ccm
96 kW (130 KM)
320 Nm pri 1.500 vrt./min.
6-stopenjski ročni
10,5 s (0-100 km/h)
200 km/h

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

6,0 l/100 km
125 g/km
4.386 / 1.802 / 1.653 mm
1.340 kg
50 l
440 l
26.130 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 290,57 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

TESTI

Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid Allgrip Elegance Top

V DRUGO
BOLJ
SUV-JEVSKI
Suzuki je predstavil že tretjo generacijo modela SX4 S-Cross, ki ga bodo po novem oglaševali zgolj kot model
S-Cross, pa čeprav ima ta na zadku še vedno vidno predoznačbo SX4.
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P

ri znamki pravijo, da gre za popolnoma novo
generacijo, a novega S-Crossa bi lahko označili
kot temeljito nadgradnjo prejšnjega modela,
glede na to, da je grajen na popolnoma enaki
platformi kot predhodni model in si z njim tudi deli
praktično vso tehnično zasnovo. Dimenzijsko tako ostaja
enak, z enako prostornino prtljažnika 430 litrov, deluje
pa zaradi novih oblikovalskih potez optično malce bolj
robusten.
Vizualno je novi S-Cross veliko bolj SUV-jevsko oblikovan,
spredaj ima večjo, bolj izrazito masko, ki je dobila
povsem drugačno obliko in vozilo od spredaj optično
razširi. Opustili so vertikalne vložke in masko naredili bolj
skladno z novim vzorcem in z enojno vodoravno lamelo,
ki združuje nove, bolj vitke LED žaromete. Preoblikovan
je tudi zadnji del vozila, kjer najbolj izstopa nova grafika
žarometov, ki so med seboj povezani s pasom, odetim
v črno barvo. V notranjosti izstopa nov osrednji zaslon,

ki v največji dimenziji zdaj meri 9 palcev in je brezžično
povezljiv s sistemom Apple CarPlay, medtem ko Android
Auto ostaja povezljiv prek kabla. Ponaša se z izboljšano
grafiko in boljšo odzivnostjo, a še vedno nekoliko
zaostaja za konkurenco. S prenovo so v kabino z večjim
osrednjim ekranom in novim barvnim ekranom med
merilniki vnesli nekaj svežega digitalizacijskega vložka,
še vedno pa je delovni prostor zasnovan bolj v analogni
sferi. Izboljšali so tudi materiale, nekoč trdo plastično
armaturo je zamenjala mehkejša in prijetnejša na otip, z
dodanimi šivi in vzorcem pa deluje moderno in prestižno.
Veliko je tudi novih funkcij aktivne varnosti, v paketu
opreme Elegance so serijski prav vsi varnostni
asistenčni sistemi, ki jih je malo morje, vse od sistema
za prepoznavanje prometnih znakov, nadzora mrtvih
kotov, ohranjanja vozila na voznem pasu, do zaviranja v
sili, aktivnega tempomata, prečnega nadzora prometa in
360-stopinjskega pregleda okolice preko kamer.
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Za pogon v novem S-Crossu še vedno skrbi odličen
1,4-litrski turbobencinski motor, ki se je že ničkolikokrat
izkazal za izjemno odzivnega, uglajenega, tihega
in relativno varčnega. 129 konjskih moči preko
štirikolesnega pogona AllGrip na asfalt prenaša
samodejni menjalnik s šestimi prestavami, je pa
S-Cross opremljen še z 48-voltnim blagim hibridnim
sistemom, ki ga sestavljajo integrirani zaganjalnik
s funkcijo elektromotorja, litij-ionska baterija in
pretvornik. Voznik delovanja hibridnega sistema med
samo vožnjo praktično ne občuti, razen zgodnjega

2021

S-Cross je opremljen z 48-voltnim
blagim hibridnim sistemom.

izklopa sistema start/stop, pri čemer avtomobil
dodatno varčuje z gorivom. Poraba slednjega, glede
na obliko avtomobila in štirikolesni pogon, s sedmimi
litri na sto kilometrov, ostaja zmerna.
S ceno 28 tisočakov ni med najcenejšimi avtomobili,
a glede na vložek, dobiti družinsko naravnano vozilo
razreda SUV s štirikolesnim pogonom, z možnostjo
zapore sredinskega diferenciala, z avtomatskim
menjalnikom, s celim kupom varnostne opreme,
verjetno z največjo panoramsko streho v razredu in
tudi širše, bo računica S-Crossa kar pila vodo.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

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

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

6,7 l/100 km
142 g/km
4.300 / 1.785 / 1.589 mm
1.330 kg
47 l
430 l
28.525 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 317,20 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

TESTI

Opel Vivaro-e Furgon Enjoy

DOSTAVA BREZ
EMISIJ
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Električni osebni avtomobili so praktično postali že vsakodnevna stalnica, elektrifikacija pa je že nekaj časa
prisotna tudi med večjimi in lažjimi gospodarskimi vozili. Svojega električnega dostavnika je med zadnjimi
pristavil še Opel z modelom Vivaro-e.
Avto+šport 65

V

ivaro-e je takorekoč klon Peugeota e-Expert,
Citroëna e-Distpatch in Toyote Proace electric,
saj vsi prihajajo iz istega tovarniškega traka in so
praktično identični avtomobili, le da vsak nosi
logotip svoje znamke. Električni pogon v Vivaru-e je tako
enak kot pri neposrednih sorodnikih, gre za elektromotor
z močjo 100 kW in 260 Nm navora, kakršnega najdemo
tudi v električni Corsi in Peugeotu e-208.

V FURGONU JE prostora za dobrih pet kubičnih metrov tovora.

Na voljo sta dve dolžini medosja, pri čemer je
pri krajšem medosju mogoče naročiti različico s
podaljšanim zadkom, ki nudi še dodatni kubični
meter prostora za tovor, različica z daljšim
medosjem pa lahko sprejme do 6,6 kubičnih
metrov tovora. Mi smo preizkusili najmanjšo, najbolj
okretno in tako najbolj primerno različico Furgona
za električni pogon. In ker so baterije postavljene v
dno vozila, izboljšajo njegovo težišče in samo lego
na cesti, tako da je vožnja prav prijetna, čeprav
daleč od tiste v osebnih električnih avtomobilih.
Na voljo sta dve bateriji, z močjo 50 oziroma 74
kWh, ki se lahko na hitri polnilnici z močjo polnjenja
100 kW napolnita do 80 odstotkov v 30 oziroma v
45 minutah. Vgrajen polnilnik ima moč 7,4 kW, ob
doplačilu 11 kW, pri katerem se bo večja baterija
na domači vtičnici polnila sedem ur do polne
napolnjenosti. Pri Oplu obljubljajo po voznem ciklu
WLTP do 330 kilometrov električnega dosega, kar
bo v realnosti vse prej kot mogoče. Realen domet
znaša do nekje 250 kilometrov, pa še ta je seveda
bolj ali manj pogojen z urbano mestno vožnjo.
Namreč pri višjih hitrostih na avtocestah, že tam
okoli 100 km/h, je poraba krepko čez 30 kWh, tako
da se domet na avtocesti hitro prepolovi, s čimer
je tovrstni električni dostavnik dejansko primeren
za dostavo po zgolj urbanem okolju, pa še to ob
predpostavki, da se dnevno ne bo z njim prevozilo
več kot 250 kilometrov.
V Furgon se dostopa skozi dvokrilna zadnja vrata
oziroma drsna vrata na desni strani vozila, v njem
pa je prostora za dobrih pet kubičnih metrov
tovora. Tovorni prostor je s potniško kabino ločen
s pregradno steno, s čimer je vidljivost nazaj
onemogočena, zato je treba promet toliko bolj
pozorno spremljati preko stranskih ogledal.
Sicer pa vozniku olajšajo delo tudi parkirna kamera,
parkirni senzorji, sistem za mrtve kote, head upzaslon, navigacija in verjetno še kaj, nedvomno
več kot voznik dostavnega vozila potrebuje. Imajo
pa ekstra dodatki svojo ceno, skoraj 7 tisočakov se
je nabralo na testnem Vivaru-e in mu tako ceno
dvignilo iz osnovnih 43.640 evrov na visokih 50
evrskih tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
baterija
moč
navor
menjalnik
pospešek

električni
75 kWh
100 kW (136 KM)
260 Nm
1-stopenjski samodejni
13,3 s (0-100 km/h)

največja hitrost
poraba
mere
teža
prtljažni prostor
cena vozila

130 km/h
26 kWh/100 km
4.959 / 2.010 / 1.895 mm
1.949 kg
5.300 l
43.355 EUR

Carmen Huter
Profesionalna fotografinja

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

Odkrijte več na: www.sony.si

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

informativni izračun mesečnega obroka: 556,01 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

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

Ferretti Yachts 580

EMBLEM
modernega razkošja
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Ferrettijevo floto luksuznih flybridge jaht je dopolnila nova članica, ki je v stilu priznanega
italijanskega oblikovanja pravi emblem modernega razkošja. Tako odlično pooseblja znamkino
filozofijo križarjenja kot avtentične izkušnje, kjer percepcija postane emocija, plovilo pa privaten,
ekskluziven prostor za relaksacijo, dobro počutje in odklop od vsakodnevnih skrbi.
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Kljub temu da 580-ica še ni doživela
realizacije in zaenkrat ostaja koncept,
že beleži prodajne uspehe.

P

otovanje po morju v maksimalnem udobju
– to je koncept, ki navdihuje oblikovalce
znamke Ferretti Yachts ob ustvarjanju plovil, ki
so inkarnacija osebnosti njihovega lastnika in
njegovih srčnih želja. Tej filozofiji sledi tudi najnovejša
kreacija, ki v prodajnem portfelju zaseda mesto tretjega
najmanjšega Ferrettija, a se kljub temu razteza na skoraj
18 metrih dolžine.
580-ica je plod ideje arhitekta Filippa Salvettija; ta je za
znamko zasnoval že šest plovil, zato je na prvi pogled
razvidna stilna usklajenost s Ferrettijevo prepoznavno
osebnostjo, ki jo gradijo izčiščene, vendar športne
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linije. Ključni element so obsežne steklene površine, ki
v kombinaciji z dva metra visokimi stropi omogočajo
odlično vidljivost, ki uokvirja nebo in morje v izjemno
spektakularno panoramo. Glavne novosti vključujejo
široko paleto personalizacijskih možnosti, ki so na voljo
ne le na glavnem krovu, ampak tudi na spodnjem, ki
ponuja dve postavitvi, obe s tremi kabinami. Prva ima
glavno kabino s kabinetom pozicionirano na sredini, ob
njej domuje kabina za goste, še ena takšna pa se nahaja
na premcu, medtem ko pri drugi postavitvi kabinet
postane tretja kopalnica.
Na pomoč pri dizajniranju interierja so zopet priskočili
v studiu Ideaeitalia, kjer so poskrbeli, da model 580
v segmentu 50 do 60 čevljev velikih jaht dostavlja še
višje standarde udobja, dobrega počutja in sodobnega
luksuza. Izbrana mešanica lesa in tkanin ustvarja prefinjen
ambient, ki pa bo – kot smo sedaj pri Ferrettiju že vajeni
– lahko klasičen ali moderen. Prvi se poslužuje toplih
zemeljskih tonov, drugega pa inspirirajo barve morja.
Kljub temu da 580 še ni doživela realizacije in zaenkrat
ostaja koncept, že beleži prodajne uspehe, kajti Italijani
so prodali sedem enot. To dokazuje, da je takšno plovilo
brezčasna klasika in bo brez dvoma po debiju na salonu
v Düsseldorfu prihodnjega januarja v nakup prepričalo
še mnoge druge navdušene navtike.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

navtika

TEST - saxdor 200 SPORT

ADRENALINSKI
vodni sopotnik
Pri podjetju Vrtinc Navtika so nam v test zaupali prvi model novonastale znamke
Saxdor Yachts, 6-metrski cruiser 200 Sport, s katerim smo prepluli
zgornji del Dalmacije in spodnji del Kvarnerja.

S

axdorjev najmanjši model v ponudbi, 6-metrski
dnevni cruiser, je idealen čoln, tako za krajše
razdalje kot tudi za daljša navtična potovanja,
pri čemer se odlično znajde tudi v slabših
vremenskih razmerah. Sami smo ga temeljito preizkusili
v tednu dni, z njim opravili več kot 200 navtičnih milj,
uživali na sidru v skritih zalivih in adrenalinsko glisirali od
otoka do otoka.
Zaradi izjemno lahke konstrukcije (780 kg), je čoln na
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vodi izredno lahkoten in tako tudi dokaj enostaven za
plovbo, izredno lahko pa je z njim tudi manevrirati pri
nizkih hitrostih. Dvojno stopničasti trup mu omogoča
mehko plovbo, pri čemer čoln dobesedno zareže v val
in ga lepo razbije, posledično pa je pristanek trupa na
vodi izredno mehak, vožnja pa tako vseskozi udobna in
nenaporna.
Tako smo z lahkoto, ko smo zapluli iz marine v Sukošanu,
botrovali malo manjšim pol metrskim valovom, ki so

nas spremljali vzdolž Zadra, potem se je proti Viru morje
umirilo in plovba do prvega postanka med Olibom in
Silbo je bila mehka kot na lebdeči preprogi. V bistvu
sem med plovbo po tako povsem mirnem t. i. »olju« ali
»šajbi«, kot tudi čez manjše valove ugotovil, da je bolj
zabavno, če so vselej prisotni minimalni valovi, saj zna
Saxdor pričarati zares adrenalinsko vožnjo, zahvaljujoč
zmogljivemu izvenkrmnemu motorju Mercury. Povsem
zadovoljiv je že 115-konjski motor, ki z lahkoto razvije 35

vozlov, medtem ko je 175-konjska različica motorja prava
zverina in čoln dobesedno katapultira z mesta in v nekaj
sekundah doseže optimalno potovalno hitrost 30 vozlov.
Pod polnim gasom pa za malo malico doseže in preseže
mejo 40 vozlov. Plovba pri visokih hitrostih, ne samo da
je zabavna za kapitana, tudi sopotniki lahko pritrdijo,
da medtem ne trpita ne udobje ne občutek varnosti.
Najbolj optimalna potovalna hitrost je 30 vozlov, pri
čemer znaša poraba goriva 1l/Nm, s čimer je Saxdor 200
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Dvojno stopničasti trup omogoča mehko
plovbo, pri čemer čoln dobesedno
zareže v val in ga lepo razbije.

Sport dokazal, da je prav tako izjemno varčen.
Saxdor blesti tudi na sidru, kjer je na premcu velika ležalna
površina, ki se po želji lahko spremeni v prenočišče.
Izredno prostorna je odprta krma, dovolj prostora je
tudi v samem kokpitu, kjer se funkcionalni sedeži lahko
rotirajo, prav tako je mogoče spremeniti pogled in
sedenje na krmni klopi.
Za senco, tako na sidru kot med samo plovbo, lahko
poskrbi trpežna inox tenda ali pa kar fiksni t. i. T-top, za
dobro glasbeno noto vrhunsko stereo ozvočenje, za
dobro počutje pa seveda ne sme manjkati dobra družba.

In tudi če boste sami pripluli v marino, si boste lahko
hitro našli družbo. Ne bo trajalo dolgo, da vas ne bo
kdo ogovoril, bodisi brhka mladenka na rivi, uslužbenec
na bencinski črpalki bodisi chartist z več kot 15 gliserji
v charterju, ki je Saxdorja 200 Sport opisal z besedami,
da kaj takšnega še ni videl, saj s svojim ostrim dizajnom
izstopa in izgleda kot nevarna puščica na vodi.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: Vrtinc Navtika
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FORMULA 1 - vn miamija

VERSTAPPEN
PREMOČEN ZA
KONKURENCO
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Formula 1 je prvič obiskala Miami in dirko pred fantastično ameriško publiko, ki je znala z glasnimi vzkliki
nagraditi vsako akcijo na stezi, je dobil Max Verstappen (Red Bull). Vodilni v prvenstvu Charles Leclerc
(Ferrari) se je moral zadovoljiti z drugim mestom, več od tretjega mesta pa ni uspel doseči drugi dirkač
Ferrarija, Carlos Sainz.
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vse pod nadzorom.
A v 41. krogu je bila prednost Nizozemca izničena.
Prišlo je do trčenja med Gaslyjem in Norrisom in na
stezo je zapeljal varnostni avto. Izmed vodilnih je le
četrtouvrščeni Sergio Perez izkoristil menjavo gum,
vodilna trojica ni tvegala izgube mest. Tako se je ob
ponovnem štartu Mehičan znašel v lepi priložnosti za
naskok vsaj na tretje mesto, a mu ni uspelo. Do zmage
tudi ni uspelo priti Leclercu, ki se je sicer prilepil na
zadek Verstappnovega dirkalnika, a mimo ni mogel.
Razmeroma mirno je na koncu do tretjega mesta
prikrmaril Carlos Sainz, ki ga Perez kljub občutno
novejšim pnevmatikam ni resneje ogrozil.
Peto mesto je z dobro vožnjo in s srečo z edinim

Za mnogo prehitevanj sta poskrbela
George Russell (Mercedes) in
Fernando Alonso (Alpine).

P

remierno dirko v »prestolnici Latinske Amerike«
je iz najboljšega štartnega mesta začel Charles
Leclerc. Iz tretjega mesta se je na drugo že
v prvem ovinku mimo Sainza izstrelil Max
Verstappen, medtem ko je na četrtem mestu ostal
Sergio Perez. Omenjena četverica je bila praktično celo
dirko razred zase. Resda sta se hitro odlepila Leclerc in
Verstappen, a od petouvrščenega Bottasa navzdol se je
pravzaprav odvijala druga dirka, z mnogimi prehitevanji,
kjer sta prednjačila predvsem George Russell (Mercedes)
in Fernando Alonso (Alpine).

Vodilni Leclerc se nikakor ni mogel odlepiti od dirkača
Red Bulla, ki je postajal vse hitrejši in v devetem krogu je
na štartni ravnini Max Verstappen s sijajnim manevrom
prišel v vodstvo. Hitro si je nabral nekajsekundno
prednost, ki ni skopnela niti po postankih v boksih.
Te je med vodilnimi prvi obiskal šestouvrščeni Lewis
Hamilton v 23. krogu. Ferrari je poskušal razliko do
Verstappna zmanjšati z zgodnejšim postankom Leclerca,
ki je v bokse prišel v 25. krogu, Nizozemec pa dva kroga
kasneje. Prednost dirkača Red Bulla je še narasla na
dobrih sedem sekund in aktualni svetovni prvak je imel

postankom v boksih prav med varnostnim avtom
osvojil George Russell in še enkrat več za sabo pustil
moštvenega kolega pri Mercedesu, Lewisa Hamiltona,
ki je končal na šestem mestu. Sedmi je v cilj pripeljal
Valtteri Bottas, ki se mu je nemara obetalo celo sijajno
peto mesto, a ga je nekaj krogov pred koncem odneslo
iz idealne linije in mimo sta skočila oba Mercedesa.
Na osmem in devetem mestu sta končala oba dirkača
Alpina, Ocon pred Alonsom, znova je točko za deseto
mesto osvojil Alex Albon, ki dokazuje, da si definitivno
zasluži mesto v Formuli 1. Omeniti velja še trčenje tri
kroge pred koncem med obema nemškima dirkačema,
Sebastianom Vettlom in Mickom Schumacherjem, ki je
tako spet ostal brez tako želenih prvih točk v Formuli 1.
Neučakanost ga je tokrat stala drago.
Max Verstappen je s 23. zmago v karieri še malce zarezal
v Leclercovo prednost.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC

Rezultati VN Miamija:
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1.

Max Verstappen
Red Bull Racing

4.

Sergio Perez
Red Bull Racing

7.

Valtteri Bottas
Alfa Romeo

2.

Charles Leclerc
Ferrari

5.

George Russell
Mercedes

8.

Esteban Ocon
Alpine

3.

Carlos Sainz
Ferrari

6.

Lewis Hamilton
Mercedes

9.

Alexander Albon
Williams
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formula 1 - vn španije

V Barceloni zmaga
VERSTAPPNA in
prva ničla LECLERCA
Veliko nagrado Španije je v Kataloniji dobil Max Verstappen. To je njegova tretja zaporedna zmaga letos. Dvojno
zmago Red Bulla je z drugim mestom potrdil Sergio Perez, tretje mesto je po novi odlični predstavi osvojil
Mercedesov novinec George Russell.
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D

irko v Montmelu je najbolje začela dvojica,
ki je bila najboljša v kvalifikacijah. Leclerc
in Verstappen sta zadržala vodilen položaj,
medtem ko tretjemu Carlosu Sainzu spet ni
šlo nič po načrtu. Po slabem štartu, ko je izgubil mesti
proti Russellu in Perezu, je nekaj krogov kasneje v četrtem
zavoju zdrsnil s steze v pesek, a na srečo nadaljeval. Četrti
zavoj je zobe pokazal tudi Verstappnu. V devetem krogu
naj bi mu sunek vetra odvzel zadek in odneslo ga je v
pesek. Tudi on je lahko nadaljeval, prehitela pa sta ga
Russell in Perez. Mehičan je svojega moštvenega kolega
hitro spustil naprej na tretje mesto in Nizozemec je začel
z operacijo »Russell«. Najprej sta v 14. krogu oba zapeljala
v bokse, a vrstni red je ostal enak. Verstappnov dirkalnik
je bil seveda z novimi gumami hitrejši od Russellovega
Mercedesa, a mladi Anglež je mojstrsko branil svojo
pozicijo. V precejšnjo pomoč mu je bil tudi praktično
nedelujoč sistem DRS v Red Bullu Maxa Verstappna.
Medtem je Leclerc vozil svojo dirko in v 22. krogu prvič

zapeljal v bokse. A pravi šok je sledil pet krogov kasneje,
ko je Monačan nenadoma upočasnil in se komaj privlekel
v bokse. Okvara motorja je botrovala prvemu letošnjemu
odstopu do tistega trenutka vodilnemu v prvenstvu.
V vodstvu se je tako znašel Russell, za njim pa bojevita
dvojica Red Bulla. Ker Verstappen še vedno ni uspel
priti mimo Britanca, so ga poklicali na drugo menjavo
gum. Dva kroga kasneje je na ciljni ravnini Perez uspel
prehiteti Russella in Red Bull je bil pred dvojno zmago.
Resda je bil v vodstvu Perez, a le redkokdo je pričakoval,
da bodo Mehičanu pustili zmagati. Tako je v 49. krogu
Perez še drugič na dirki spustil svojega moštvenega
kolega predse. Do konca se vrstni red vodilne trojice ni
spremenil, Verstappen je brez težav pripeljal do svoje
četrte zmage letos, s katero je tudi prevzel vodstvo v
skupnem seštevku.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

Rezultati VN Španije:
1.

Max Verstappen
Red Bull Racing

4.

Carlos Sainz
Ferrari

7.

Esteban Ocon
Alpine

2.

Sergio Perez
Red Bull Racing

5.

Lewis Hamilton
Mercedes

8.

Lando Norris
McLaren

3.

George Russell
Mercedes

6.

Valtteri Bottas
Alfa Romeo

9.

Fernando Alonso
Alpine
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formula 1 - vn monaka

Perezu glavni
dobitek v
Monte Carlu

Rezultati VN Monaka:
1.

Sergio Perez
Red Bull Racing

4.

Charles Leclerc
Ferrari

7.

Fernando Alonso
Alpine

2.

Carlos Sainz
Ferrari

5.

George Russell
Mercedes

8.

Lewis Hamilton
Mercedes

3.

Max Verstappen
Red Bull Racing

6.

Lando Norris
McLaren

9.

Valtteri Bottas
Alfa Romeo

Maratonsko dogajanje na Veliki nagradi Monaka je na koncu prineslo večno slavo Sergiu Perezu v Red Bullu. Prva
letošnja zmaga za Mehičana, drugo mesto je s kislim nasmeškom osvojil Carlos Sainz s Ferrarijem, s tretjim mestom
pa ni bil pretirano razočaran vodilni v prvenstvu Max Verstappen.
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D

ež pred štartom je dodobra začinil
najprestižnejšo dirko sezone. Štart je bil
zamaknjen za eno uro, dirkači pa so dirko
začeli za varnostnim avtom. Vrstni red iz
kvalifikacij se je med vodilnimi ohranil pravzaprav do
prvih postankov. Vodil je Leclerc pred Sainzem, sledila
je dvojica Red Bulla, Perez pred Verstappnom. Steza, ki
je bila sicer zelo spolzka, se je po nekaj krogih začela
sušiti in dirkači iz ozadja so bili prvi, ki so na dirkalnike
nataknili gume za rahel dež. S prehitevanji je navduševal
predvsem Pierre Gasly, ki je bil med prvimi, s tako
imenovanimi gumami »intermediate«.
Izmed vodilne deseterice je prvi v bokse pripeljal Lewis
Hamilton. Krog kasneje je dežne gume z gumami za
rahel dež namestil tretjeuvrščeni Sergio Perez. Takrat
seveda nihče ni pomislil, da je šlo za briljantno potezo

Lewis Hamilton
se je celotno
dirko ukvarjal s
prehitevanjem
Alpinov.
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Sergio Perez je dosegel tretjo zmago kariere,
najpomembnejšo do sedaj. Tako Sainz in še precej bolj
Leclerc sta objokovala zamujeno priložnost.
V 27. krogu je svoj dirkalnik
ponovno raztreščil Mick Schumacher.
avstrijskega moštva. Na sušeči se progi so dirkači z
dežnimi gumami iz kroga v krog izgubljali precej časa.
Vodilni Leclerc je na postanek zapeljal samo en krog
za Perezom in že izgubil mesto proti dirkaču Red Bulla.
Vodstvo je prevzel Carlos Sainz, ki je moštvu sporočil, da
bi na svojega Ferrarija namestil kar gume za suho stezo.
Pri Ferrariju so počakali še nekaj časa in v 22. krogu Španca
poklicali v bokse. Istočasno so na postanek poklicali tudi
Leclerca, ki je bil le nekaj sekund za moštvenim kolegom.
Sainzu so nataknili gume za suho stezo, Leclerc pa je za
njim moral čakati na menjavo in izgubljal dragocene
sekunde. Škoda je bila storjena. Red Bull je v hipu
reagiral, poklical oba svoja dirkača na dvojni postanek
že v naslednjem krogu in slika se je popolnoma obrnila.
V vodstvu se je znašel Sergio Perez, sledil mu je Carlos
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Sainz, tretji je bil Max Verstappen, četrti pa razjarjeni
domačin Charles Leclerc. Jasno je bilo, da so pri Ferrariju
z nespametno taktiko zapravili zmago.
V 27. krogu je svoj dirkalnik ponovno raztreščil Mick
Schumacher. Ob udarcu je njegovega Haasa razpolovilo,
a na srečo jo je sin sedemkratnega svetovnega prvaka
odnesel brez poškodb. Dirka je bila prekinjena, saj je bilo
treba popraviti ograjo in odstraniti dele dirkalnika. Po

prekinitvi se je dirka nadaljevala, dežja ni bilo več in tudi
vrstni red vodilne trojice se ni več spremenil. Sergio Perez
je dosegel tretjo zmago kariere, najpomembnejšo do
sedaj. Tako Sainz in še precej bolj Leclerc sta objokovala
zamujeno priložnost. Max Verstappen se ni preveč
obremenjeval z le tretjim mestom. Peto mesto je z novo
dobro predstavo osvojil George Russell, ki je bil spet
precej uspešnejši kot Lewis Hamilton, ki je končal na
osmem mestu. Med njima sta se uvrstila Lando Norris na
šesto in Fernando Alonso na sedmo mesto. Deveti je bil
Valtteri Bottas, deseti pa Sebastian Vettel.
V skupnem seštevku je Verstappen pobegnil Leclercu na
devet točk prednosti, le petnajst točk pa za Nizozemcem
zaostaja Perez.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

ZEPTER INTERNATIONAL
Zepter International, multinacionalna družba s sedežem v Monte Carlu, je dolgoletni sponzor dirk
in moštev Formule 1. Tako so tudi letos Grand Prix izkoristili za promocijo svojih najbolj uspešnih
izdelkov – očal Hyperlight Eyewear Smart Glasses in medicinskega pripomočka Bioptron, ki s
svetlobo, ki gre preko nanosa Fulerena C60, izredno blagodejno vplivajo na človeka. Svetloba,
ki gre preko očal z nanosom Fulerena C60, se predrugači in vpliva na možgane ter pomaga
h koncentraciji in k umirjenosti. Z uporabo Fulerena C60 v aparatu Bioptron pa s svetlobno
terapijo zdravi rane, infekcije in je odličen analgetik proti bolečinam. Prikupne manekenke so ob
vozilu F1 promovirale Zepterjeve izdelke.

ŠPORT

wrc - rally portugalska

Prevlada
ROVANPERE
se nadaljuje
Nova vrhunska predstava in nova zmaga Kalleja Rovanpere (Toyota) v WRC-ju, tokrat na dih jemajočih makadamskih
cestah Portugalske. Čeprav je večino rallyja vodil njegov moštveni kolega Elfyn Evans, je v zaključku kapituliral in
z majhnim zaostankom končal na drugem mestu. Tretje mesto je v svojem prvem letošnjem nastopu v WRC-ju osvojil
veteran Dani Sordo s Hyundaijem.
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Č

etrti letošnji rally svetovnega prvenstva je
potekal na Portugalskem. Tradicionalna, že
55. izvedba tega rallyja, je potekala v okolici
Porta in velja za eno izmed najbolj obiskanih
prireditev v celotnem koledarju. Letos je bila tudi prva
makadamska preizkušnja sezone. Najhitreje je v začetnem
delu rallyja začel eden od osmoljencev letošnje sezone,
dirkač Toyote, Elfyn Evans, sicer lanskoletni zmagovalec
tega rallyja. Sledila sta mu Thierry Neuville in vodilni v
prvenstvu, Kalle Rovanperä. A še enkrat več jo je tehnika
zagodla nesrečnemu Belgijcu, težava s pogonsko gredjo
ga je spet oddaljila od tako želene zmage. Tako sta v boju
za zmago ostala le dirkača Toyote, Evans in Rovanperä,
kajti po odstopu Neuvilla je tretje mesto zasedel Dani
Sordo, a njegov zaostanek je znašal že 44,4 sekunde.
Tudi v sobotnem delu je prevladovala vodilna dvojica
Toyote, le da sta ob koncu dneva zamenjala poziciji.
Namreč v predzadnji hitrostni preizkušnji drugega dne,
je vodilni do tega trenutka, Elfyn Evans, naletel na močan
dež in izgubil skoraj 15 sekund, v primerjavi z moštvenim
tekmecem. Kasneje se je izkazalo, da je bil to odločilen
trenutek letošnjega portugalskega rallyja. Kajti v nedeljo
Valižan ni mogel slediti tempu Rovanpere, ki je ponovno
sijajno odpeljal zadnjih pet hitrostnih preizkušenj. Dobil
je namreč kar tri in na koncu zmagal s prednostjo 15
sekund pred Evansom, tretji Sordo je zaostal že več kot
dve minuti.
Ob koncu velja omeniti, da sta na Portugalskem nastopila
oba upokojena velikana svetovnega rallyja, Sebastien
Loeb in Sebastien Ogier. Če sta na začetku letošnje
sezone v Monte Carlu pokorila konkurenco, sta bila ob
tej priložnosti precej bolj neuspešna. Oba sta namreč
odstopila že v prvem dnevu rallyja.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC
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motogp - vn francije in vn italije

NAJBOLJE
kaže
Quartararoju
Za nami je že osem dirk nove sezone motociklističnih prvenstev in v elitnem razredu motoGP trenutno najbolje
kaže aktualnemu prvaku Fabiu Quartararoju, a mu tesno sledita Aleix Espargaro in Enea Bastianini. Slednji je na VN
Francije slavil zmago in tako že tretjič letos osvojil najvišjo stopničko. V želji po nadaljevanju z dobrimi rezultati je
Bastianini devet krogov pred koncem dirke zaključil svoj nastop na VN Italije in zmago je slavil Francesco Bagnaia.

V

N Italije je bila letos nekaj posebnega, saj se
je Dorna odločila, da je to pravo prizorišče
za upokojitev Rossijeve prepoznavne
tekmovalne številke 46. Valentino Rossi
je del zgodovine motociklističnega športa, osvojil je
devet svetovnih prvenstev, 115 zmag in 235 stopničk
v vseh razredih, ob tem je bil eden najbolj priljubljenih
in oboževanih dirkačev, zato je ob upokojitvi ob koncu
sezone 2021 nastala velika praznina, toda sedaj bo tudi
njegova številka za vedno del zgodovine tega športa.
Po slovesu Rossija se konec te sezone iz svetovnega
prvenstva motoGP umika japonski Suzuki, vzrok naj
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bi bile trenutne ekonomske razmere. Slovo Suzukija
pa ne bo letos prvič, namreč že leta 2011 je bilo tako
zaradi podobnih razlogov. Vrnili so se leta 2015, ekipa
pa je leta 2020 slavila naslov prvaka v kraljevem razredu
motoGP, ko je zmagal Španec Joan Mir. Posebej uspešno
je bilo moštvo v sedemdesetih letih s številnimi naslovi
v najmočnejši kategoriji, od Britanca Barryja Sheena,
Italijanov Marca Lucchinellija in Franca Uncinija do
Američanov Kevina Schwantza in Kennyja Robertsa Jr.
Poslovila se je tudi dirka svetovnega prvenstva
motociklistov za Veliko nagrado Finske v karavani
motoGP, ki je prestavljena na leto 2023. Razlogi so
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povezani s preverjanjem skladnosti in ustreznosti
dirkališča Kymi Ring v Kausali in tako je namesto skupno
21 dirk, na sporedu 20 dirk.
Svet motoGP-ja je šokiral še Marc Marquez, ki bo znova šel
pod nož in dirka za VN Italije je bila zanj zadnja v letošnji
sezoni. Marquez je svojo zadnjo dirko na VN Italije pred
napovedano operacijo roke zaključil na desetem mestu,
na dirki je slavil Francesco Bagnaia, drugi je bil še vedno
vodilni v skupnem seštevku Fabio Quartararo, tretji pa
Aleix Espargaro. Zmagovalec VN Francije Enea Bastianini
je tokrat zabeležil ničlo. Veliko bolje mu je šlo dirko poprej,
ko je v 12. krogu z lepim prehitevalnim manevrom skočil
pred Millerja in se podal v lov za Bagnaio, ki je imel slabo
sekundo prednosti pred obema. Sedem krogov pred
koncem je Bastianini napadel Bagnaio za vodstvo, ga
prehitel in ostal miren, medtem ko je Bagnaia podlegel

7.00h - 22.00h
8.00h - 18.00h

pritiskom in tako drugo mesto prepustil Millerju, tretji pa
je bil na račun padca Katalonec Aleix Espargaro. Sicer je
Bagnaia dobil kvalifikacije za VN Francije, drugo mesto
je vpisal njegov moštveni kolega Jack Miller, ki je potrdil
mesto tudi na dirki. V zadnjem poskusu je tretje mesto
vpisal Aleix Espargaro (+ 0,159 s), ki je na četrto mesto
porinil Quartararoja (+ 0,238 s). Podobno je Espargaro
tudi na nedeljski preizkušnji v zadnjih zavojih dirke
za VN Francije odbil napad lokalnega favorita Fabia
Quartararoja, ki se je moral zadovoljiti s četrtim mestom
in z zmanjšanjem prednosti v skupnem seštevku
svetovnega prvenstva. »Kot pravijo, najlepše stvari
pridejo na nedeljo,« je zaključil zmagovalec treh letošnjih
preizkušenj Enea Bastianini.

Tekst: Jana Mihor, Foto: ISC

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

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

