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Dogodki se vrstijo eden za drugim. Revija, ki jo imate v rokah, je že dvestota po vrsti. Velik dosežek za vas, naše stalne
bralce in za nas, prizadevne ustvarjalce. In še en velik dogodek. Izdali smo prvo knjigo.
Pravijo, da postaneš mož, ko zasadiš drevo in napišeš knjigo. Nisem napisal knjigo, da z znanci obujam spomine, saj
kdor živi v preteklosti, ne more živeti sedanjosti. Je pa tako
kot pravi pridigar v Svetem pismu: »Kar je bilo, bo spet, kar
se je zgodilo, se bo spet zgodilo, nič ni novega pod soncem. Kaj je, o čemer bi se reklo: »Glej, to je novo!« Bilo je že
zdavnaj, v vekih, ki so bili pred nami.« In Sveto pismo se ne
moti. Zgodovina se ponavlja. In vsi nauki mojega življenja
naj bodo nauki mlajšim, tistim, ki jih takšno življenje, kot sem
ga izkusil jaz, zanima in intrigira. Marsikaj lepega, nevarnega
in težkega sem doživel. V zaprtem krogu se mi je menjavalo
lepo in težko, kot to vzhodni narodi lepo prikažejo z znakom
jing-jang. Vendar naj mladi ne nasedejo željam, ko berejo
mojo knjigo, češ, če je njemu uspelo, bo tudi meni. Ni tako
enostavno v tem našem vsemirju. Res vladajo vsemirski zakoni in zakon privlačnosti je eden od njih. Res deluje. In če
si nekaj res želite in o uspehu sploh ne dvomite, se vam bo
uresničilo. Da! Ampak obstajajo tudi drugi zakoni, ki križno
vplivajo eden na drugega in brez upoštevanja vseh ni realnosti. Ne pozabite na zakon potencialov. Če nekaj preveč
želite, se vam zagotovo želja ne uresniči. Kaj bi pa bilo, da
bi se vsem uresničile vse želje? To enostavno v materialnem
svetu ni mogoče. Ne smemo pozabiti na usodo. Ta beseda je
usodna za vse in usoda ni zemeljska kategorija. Večkrat smo
prebrali, da mu je bila usoda podana v njegovo zibelko. In
res je tako! Nam ljudem in vsemu okrog nas je usojeno. Vsak
ima lastno voljo in v pomembnih trenutkih lahko pot svoje
usode premakne v levo ali desno, a osnovna smer usode ostane začrtana.
Ljudje smo napisali zakone, ki jih vseprek kršimo. A vsemirskih zakonov, ki jih nismo napisali ljudje, ne moremo kršiti.
Kar probajte kršiti zakon gravitacije in skočite iz desetega
nadstropja in videli boste, kaj se vam bo zgodilo!
Ta knjiga je prvenstveno namenjena mladim, da jih opogumim, da je vse mogoče, da v življenju ni vse odvisno od nas,
da si moramo pomagati z učiteljem, ki nas nauči, da ne delamo začetniških napak, da je pomembno delo in trud, da
so želje pomembne, vendar da ne postanemo suženj svojih
želja, ki so nedostopne in nas vodijo v nezadovoljstvo. Vedno
moramo iskati srečo. Delati tisto, kar nas osrečuje in veseli.
Kaj pa je sploh sreča? Je prijetnost v nas in vse okrog nas. V
telesu je to zdravje in uživanje. Če je to v umu, je mir in veselje, če je v čustvih, je to ljubezen in sočutje, in če je v naši
energiji, je to blaženost in zanos.
Matjaž Tomlje

Vse je usoda!
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Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost
(ur.l. RS št. 89/98) sodi mesečnik med proizvode,
za katere se obračunava DDV po stopnji 5 %.
Za vse prispevke veljajo avtorske pravice in so
zaščiteni. Nenaročenih rokopisov ne vračamo.
Vse pravice so pridržane. Ponatis celote ali
posameznih delov je dovoljen samo s pisnim
privoljenjem uredništva, enako kot vsako drugo
mehansko ali elektronsko razmnoževanje.
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DOMAČE NOVOSTI
Citroën C5 X
Novi zastavonoša Citroëna je model C5 X, ki združuje
eleganco in dinamičnost limuzine, prostornost in
vsestranskost karavana ter prezenco in vozni položaj
športnega terenca.
Grand tourer sledi konceptu CXperience iz leta 2016,
ki je na glavo postavil ustaljene oblikovalske vzorce
in v ospredje postavil znamkino znanje na področju
udobja na potovanjih. Tudi pri snovanju novinca je
bila tako ključnega pomena prostornost v kabini,
za katero pri Citroënu trdijo, da je tako prijetna kot
domači bivalni prostor. Spredaj voznika in sovoznika
pozdravi minimalistično realizirana armaturna plošča
z vložki lesa in kroma, medtem ko zadaj XXL prostor
za noge in radodaren prostor nad glavo potnikom
zagotavlja komfort tudi na daljših poteh. C5 X je
usklajen s programom Citroën Advanced Comfort, ki
je premišljeno zastavljen za dobro počutje potnikov
ter spremlja stilistični, tehnični in tehnološki vidik
razvoja novih modelov znamke. Program prinaša s
posebno peno podložene ergonomske sedeže, katere
je mogoče v prvi sedežni vrsti elektronsko prilagajati
na številne načine, jih ogrevati in prezračevati, nudijo
pa tudi funkcijo masaže. Voznikov sedež uvaja še eno
zanimivo značilnost, in sicer se ob vstopu voznika
samodejno prestavi nazaj za lažji dostop v avtomobil.
Oblikovalci so poskrbeli za 13 odlagalnih površin s
skupno prostornino 29 litrov, med katere štejemo
tudi kotiček za brezžično polnjenje pametnih
telefonov. Prijetno atmosfero gradi barvna paleta
toplih odtenkov skupaj z izbranimi materiali in s
panoramskim strešnim oknom, ki v interier spušča
obilico naravne svetlobe, kateri se pridružuje bela
ambientalna svetloba, ki iluminira tudi odlagalne
prostore. Za udobje nadaljnje skrbijo novo aktivno
vzmetenje, paleta vozniških asistenc in nadgrajena
zvočna izolacija, ki je po besedah znamke najboljša
v razredu in ki še posebej do izraza pride v povsem
električnemu voznemu načinu pri C5 X Hybrid.
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Alfa Romeo Tonale
Najnovejši prodajni adut proizvajalca iz Torina je
kompaktni SUV, katerega je zadela strela.
Tonale, ki se kot starejši brat Stelvio imenuje po gorskem
prelazu v severni Italiji, je v prehodu iz konceptne v
serijsko formo skoraj v celoti obdržal agresivno podobo,
toda še bolj kot to navdušuje dejstvo, da novinec na
trg prihaja z dvema ravnema elektrifikacije. Kot hibrid
s povsem na novo zasnovanim 48-voltnim električnim
motorjem razvija 130 ali 160 KM, kot priključni hibrid
pa na cesto preko štirikolesnega pogona dostavlja 275
konjskih moči. Najzmogljivejši Tonale, ki ima v kabini le
dva pedala, naskok iz mirovanja do 100 km/h doseže
v 6,2 sekunde, kar ga uvršča med vodilne v njegovem
razredu, ob tem pa lahko izključno na elektriko prevozi
do 80 kilometrov. Družino motorjev dopolnjuje novi
1,6-litrski dizelski motor s 130 KM, ki deluje v povezavi
s 6-stopenjskim samodejnim menjalnikom in s
pogonom na sprednji kolesi.
Model, ki ima pred seboj zahtevno nalogo preobrazbe
Alfe Romeo, na novo opredeljuje uporabniško izkušnjo
s sveže zasnovano notranjostjo, ki je povsem drugačna
v primerjavi s tisto iz večjega Stelvia. V želji dosega
udobja voznika in potnikov dovršeno ergonomijo in
kakovostne materiale spremljajo avtomatizirani sistemi
druge stopnje kot tudi nov informacijsko-razvedrilni
sistem, ki omogoča brezžično posodabljanje in
integracijo s storitvijo glasovnega pomočnika Amazon
Alexa. Sistem premierno vključuje popolnoma
digitalen 12,3-palčni zaslon, kateremu se pridružuje
osrednji zaslon na dotik v velikosti 10,25 palcev. Tonale
svojo tehnološko naravnanost z naprednimi rešitvami
prav tako izkazuje s svetovno novostjo: je prvo vozilo
na tržišču, katerega lastništvo je mogoče izkazovati z
nezamenljivimi žetoni NFT. Tonale izdelujejo v tovarni
»Giambattista Vico«, ki je bila lani temeljito obnovljena,
da bi bila kos izzivom v prihodnosti.
Cene novega Alfinega SUV-ja se začnejo pri 29.900
evrih, kolikor je treba odšteti za hibridno izvedenko s
130 konjskimi močmi in z opremo Super.
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NOVOSTI

Kia EV6 GT
Križanec EV6 je Kiin prvi električar, zgrajen na modularni platformi E-GMP, ki je s svojimi številnimi aduti že prepričal
strokovnjake in letošnjega februarja osvojil prestižno nagrado Evropski avto leta. Pri korejskemu proizvajalcu sedaj
nameravajo prepričati še nevernike z vročo različico GT, ki je njihovo najzmogljivejše vozilo v zgodovini. Ponaša se s kar
576 konjskimi močmi in do 96 km/h poskoči v 3,4 sekunde. Za prave užitke v vožnji je opremljeno z voznim programom
Drift, ki odklene celotno zmogljivost dvojca motorjev: 160-kilovatnega na prednji premi in 270-kilovatnega na zadnji.
V primerjavi s klasičnim EV6 je novinec prejel še večje zavorne diske, trše vzmetenje, izboljšano krmiljenje, elektronsko
nadzorovano vzmetenje in diferencial z omejenim zdrsom. Ob tem uvaja noviteto v avtomobilski industriji: možnost
polnjenja z 800 vati, ki omogoča izjemno hitro polnjenje na postaji DC – od 10 do 80 odstotkov v manj kot 18 minutah.

Volkswagen ID. AERO
Že nekaj časa vemo, da namerava skupina Volkswagen v prihodnosti postati eden ključnih igralcev na področju
e-mobilnosti, ki načrtuje v prihodnjih desetih letih lansirati ogromno električnih predstavnikov. V sklopu te ofenzive
smo spoznali že pet članov brezemisijske družine ID., ki bo svetovnim množicam ponujala moderna, emocionalna in
v prihodnost usmerjena vozila. Poleg hatchbacka ID.3, so predstavili kombi ID. BUZZ in tri SUV-je: kompaktnega ID.4.,
kupejevskega ID.5 ter največjega ID.6. Liniji se sedaj v konceptni formi pridružuje štirivratna električna limuzina, ki je
zasedla mesto zastavonoše. Model ID. AERO, ki kot bratje sedi na modularni platformi MEB, zaznamuje aerodinamično
oblikovanje z elegantnimi linijami, radodaren doseg 600 kilometrov ter prostorna kabina s premium noto. Ker bo na
voljo v Evropi, na Kitajskem in v Združenih državah Amerike, pri proizvajalcu ljudskih vozil nanj polagajo mnogo upov.
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Hyundai Ioniq 6
Hyundaijev bodoči oblikovalski jezik je pred dvema letoma napovedala vpadljiva električna študija Prophecy, ki je
sedaj postala realnost, kljub temu da so Korejci sprva rekli, da bo služila le kot oblikovna vaja. Za serijsko proizvodnjo so
sicer stil avtomobila malce omilili, a ostaja zvest konceptu s krasno kupejevsko silhueto, ki sledi ciljem aerodinamične
učinkovitosti. Senzualna športnost je besedna zveza, s katero pri Hyundaiju opisujejo oblikovanje, ki je res nekaj
posebnega. Kot pri križancu Ioniq 5 so ubrali pristop do svetilnosti z drobnimi kockami, medtem so v interierju poskrbeli
za visoko raven ergonomije, ki jo omogoča 2.950 mm dolga medosna razdalja. Znotraj je dizajn zelo minimalističen,
za vozno izkušnjo brez stresa pa skrbi bogata paleta asistenčnih sistemov, ki se bodo s časom posodabljali po zraku.
Drugi model električne kolekcije Ioniq naj bi s 77,4-kWh baterijo omogočal doseg preko 610 kilometrov.

Ford Bronco
Ljubitelji Bronca so predlani po dolgih 25 letih naposled dočakali njegov povratek v tekmo za kralja izredno
priljubljenega ameriškega off-road SUV-segmenta. Vsak ve, da so Američani nori na mišičaste pick-upe in terence, zato
ni nič čudnega, da je Ford kot eden izmed velikih treh ameriških proizvajalcev odločen odrezati si svoj kos donosnega
kolača. Ob debiju so pri znamki modrega ovala bili odločni, da modela ne bodo pripeljali v evropske prodajne salone,
saj so ga razvili izključno za severnoameriški trg, sedaj pa so spremenili mnenje in napovedali, da bodo tudi evropski
kupci lahko Bronca pognali po brezpotjih. Na staro celino konec leta 2023 sicer prihaja strogo omejeno število klenega
terenca s stalnim pogonom 4×4, ki omogoča ekstremne terenske vožnje. Pri nas bo na voljo le novi štirivratni Bronco,
opremljen z dvostopenjskim elektronskim reduktorjem, z zaporo zadnjega diferenciala in s terenskimi voznimi načini.
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ZANIMIVOSTI

Nepozabno navtično doživetje na Kornatih
MennYacht Group, eno najuglednejših navtičnih podjetij v regiji in uradni zastopnik Ferretti Group, je organiziral
poseben dogodek »Summer Breeze« v priznani restavraciji Konoba Žakan v osrčju otočja Kornati. Dogodek je bil
organiziran s partnerji iz njihove divizije vodnih igrač MYYACHTOYS – Technohull, Belassi in Lampuga, ter s partnerji
luksuznih znamk, kot so Frette, Malalan, Caviar Giaveri in mnogi drugi. Šlo je za posebno srečanje prijateljev, strank in
partnerjev z odlično hrano, pijačo in živo glasbo s posebnimi gosti in nastopi. Čarobna pokrajina Konobe Žakan je
bila odlična kulisa za nepozabno doživetje in popolno zatočišče za znamke jaht skupine Ferretti. Direktor MennYacht
Group Matjaž Murko je komentiral: »Menimo, da je čas, preživet s prijatelji, ki se dobro zabavajo in delijo nepozabne
trenutke, nekaj najbolj čarobnega – zato bomo poskrbeli, da bomo tudi prihodnje leto pripravili tovrsten dogodek…«

Taycan osvojil Nürburgring v rekordnem času
Porschejeva športna limuzina Taycan je dokazala svojo zmogljivost z novim rekordom na sloviti Severni zanki
Nürburgringa. Testni voznik Lars Kern je 20,832 kilometra dolgo stezo z vročo izvedenko Taycan Turbo S s kar 761
konjskimi močmi prevozil v 7 minutah in 33 sekundah. Impozanten rekorder v kategoriji električnih vozil je bil
opremljen z opcijskim sistemom Porsche Dynamic Chassis Control kot tudi z novim paketom Performance Kit. Ta
prinaša posodobitev programske opreme za analizo in sinhronizacijo vseh sistemov podvozja ter 21-palčna platišča
RS Spyder s športnimi pnevmatikami Pirelli P Zero Corsa, ki so homologirane za cestno vožnjo, a je njihova zmes
podobna dirkalnim pnevmatikam. Dotični avtomobil je imel nameščeno varnostno kletko in tekmovalne školjkaste
sedeže, a je bila kljub temu njegova masa enaka serijskemu Taycanu.
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20-letnica Audi RS 6
Audijev karavan RS 6 že 20 let navdušuje Audi Sport in svetovno bazo oboževalcev. Model, ki je zaživel v štirih
generacijah, postavlja standarde med visokozmogljivimi karavani z zmagovalno kombinacijo zajetne mere moči
in odlične vsakodnevne uporabnosti. Takšen koncept s turbopolnjenim motorjem in štirikolesnim pogonom, so v
Ingolstadtu prvič implementirali leta 2002 in so mu ostali zvesti do sedaj. Novi RS, ki se od klasičnega Avanta serije 6
razlikuje po adaptaciji pogonske enote, vzmetenja, menjalnika in seveda tudi videza z aerodinamičnimi dodatki, je luč
sveta ugledal leta 2019, ko je premierno uvedel 48-voltni blagi hibridni sistem, ki sodeluje s 600-konjskim bencinskim
motorjem. Zaradi elektrifikacije je avtomobil sicer malce težji, a vseeno iz mirovanja do 100 km/h pridrvi v pičlih 3,6
sekundah, medtem ko 200 km/h doseže v dvanajstih sekundah.

Goodyear se pridružuje komercializaciji lunarne mobilnosti
Pred 53 leti je Goodyear dobavil pomembne proizvode za Nasin program Apollo, med drugim tudi za odpravo
Apollo 11, ki je takrat pristala na Luni. Delo na področju vesoljske tehnologije bo podjetje pri razvoju vozila za lunarno
mobilnost nadaljevalo ob sodelovanju s podjetjem Lockheed Martin. Ta novo generacijo lunarnih vozil razvija z
namenom podpore znanosti ter kot pripomoček Nasi, gospodarskim podjetjem in drugim vesoljskim agencijam.
Svoje strokovno znanje in bogate izkušnje z ustvarjanjem pnevmatik bo prispeval tudi Goodyear, ki je z namenom
izpopolnitve pnevmatik za različne lunarne roverje vse od Apolla naprej skupaj z Naso nadaljeval z različnimi
inovacijami. Za pospeševanje mobilnosti na Luni in uspešno zoperstavljanje zahtevnim razmeram na njenem površju
bo Goodyear tokrat črpal tudi iz svoje napredne tehnologije brezzračnih pnevmatik.
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VOZNIKOVI MODNI DODATKI
Superge McLaren x APL
Sodobne moške, ki so radi v stilu, bodo navdušile
nove superge znamke Athletic Propulsion Labs (APL),
ki predstavljajo fuzijo sveta športnih avtomobilov in
modnega oblikovanja. Pri snovanju so jih namreč inspirirali
poželjivi produkti McLarna, predvsem aerodinamične
linije revolucionarnega troseda Speedtail. Obutev za
trening in prosti čas, ki lahko moškega spremljajo na
vsakem koraku, opredeljujejo izčiščene linije, inovativni
tekstili in funkcionalno oblikovanje. Pri APL so superge
HySpeed s športno silhueto odeli v pet različnih barvnih
odtenkov in jih oplemenitili z emblemom proizvajalca
avtomobilov iz Wokinga.

Ura Land Rover Classic x Elliot Brown
Oddelek za klasična vozila Land Rover Classic je nedavno
zasnoval posebno različico kultnega modela Defender,
ki se poklanja sedmim desetletjem raziskovanja mej
mogočega. Voznike vzdržljivega štirikolesnega SUVja, ki se bo zlahka spopadel s takšnimi in z drugačnimi
terenskimi izzivi, bo na ekspedicijah lahko spremljal
nov časomer izpod rok prav tako britanskega podjetja
Elliot Brown, katerega cilj je ustvarjati najbolj trpežne
ure na našem planetu. Ker po njih posegajo predvsem
zapriseženi avanturisti, se je Elliot Brown izkazal kot
odličen partner za Land Roverja in ekstremno izvedenko
Defender Works V8 Trophy II. To bomo prepoznali po
unikatni kamuflaži, ki krasi tudi zapestno uro.

Viski Bentley x Macallan
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www.slowatch.si

Lanskega julija je Bentley z rojakom Macallanom, destilarno škotskega viskija, sklenil globalno partnerstvo, predano
kreativnosti, inovativnosti in trajnosti. Stremenje k odličnosti je sedaj rodilo prototip prvega skupnega produkta, ročno
izdelano posodo za shranjevanje vrhunskega single malt viskija. Unikatna horizontalna kreacija ne očara le z dovršenim
dizajnom, ampak tudi s trajnostno naravnanostjo. V poklon šestim stebrom, ki gradijo znamko Macallan, so oblikovalci
namreč izbrali harmonijo šestih predelanih, recikliranih oziroma etično pridobljenih materialov, med katerimi prednjačijo
baker, les, aluminij in usnje. Produkt, ki bo uradno lansiran šele prihodnje poletje, so poimenovali The Macallan Horizon.
Šlo bo za posebno izvedbo znamkinega najboljšega viskija, ki s spektakularno vizualno formo ni podoben nikakršnemu
konkurenčnemu izdelku, s čimer bo zagotovo pritegnil ljubitelje žganih pijač z debelimi denarnicami.

NOVOSTI

B e n t l e y

M u l l i n e r

B a t u r
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Prihod povsem električnih vozil proizvajalca iz Crewa je neizbežen, a še preden se prodajna paleta Bentleyja
poslovi od veličastnih dvanajstvaljnikov, so v poklon tradicionalni motorizaciji ustvarili spektakularen kupe
Batur, svojega najzmogljivejšega predstavnika doslej, za katerega zahtevajo nič kaj skromna dva milijona evrov.
Avto+šport 15

Batur uvaja nov oblikovalski jezik
Bentleyja, ki bo opredeljeval
bodoča električna vozila znamke.

Batur pa je pomemben tudi zato, ker uvaja nov
oblikovalski jezik, ki bo opredeljeval bodoča električna
vozila znamke. Za zasnovo je zaslužen direktor
oblikovanja Andreas Mindt, ki je s svojo ekipo poskušal
prepoznavne poteze Bentleyja pretvoriti v drznejšo
identiteto, ki kljub novitetam ohranja značilno eleganco
in gracioznost. Seveda bo vsak izmed 18 načrtovanih
primerkov popolnoma individualen, saj jih bodo stranke
lahko podredile svojim še tako nemogočim kapricam.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

O

b praznovanju svoje častitljive stoletnice so
pri Bentleyju razkrili ambiciozne načrte za
prihodnost. Ključna najava je bila vrnitev
podznamke Mulliner k svojim koreninam
– tradiciji pedantne ročne izdelave. Legenda o tem
imenu izhaja iz daljnega 16. stoletja, ko je bil Mulliner
ustanovljen kot luksuzni sedlar, s prihodom motornega
avtomobila pa je pričel s kreacijo posebnih Bentleyjev,
ki so bili tako impresivni, da se je sam Bentley odločil,
da podjetje sprejme pod svoje okrilje. Zadnja desetletja
je Mulliner znan kot personalizacijski oddelek, da pa bo
delo bolj strukturirano, so ga nedavno razdelili na tri
stebre z lastnimi specializacijami: Mulliner Collections,

2 milijona evrov vredni batur je s preko 700
konjskimi močmi najbolj zmogljiv bentley v zgodovini.

Mulliner Classic in Mulliner Coachbuilt. Slednji je
sprva svet osupnil z roadsterjem Bacalar, ki je najbolj
ekskluziven predstavnik moderne ere Bentleyja, zdaj pa
zopet navdušuje z dvosedežnim kupejem Batur. Kot pri
Bacalarju gre za povsem edinstveno vozilo, ki ga bo od
blizu lahko občudovalo le 18 zbirateljev z globokimi žepi,
katerih budžet za novi avtomobil znaša kar dva milijona
evrov. A ti se bodo lahko pohvalili, da so svoji kolekciji
dodali najbolj zmogljivega Bentleyja v zgodovini,
katerega mogočna pogonska enota W12 razvija preko
700 konjskih moči in 1.000 Nm navora.

16 Avto+šport
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NOVOSTI

lamborghini urus performante

Italijani so s premišljeno analizo trga in želja bogatih strank naredili korak v neznano in leta 2017 predstavili
Urusa, z njim skovali termin super SUV in tako postavili temelje za danes docela razvit segment ultra zmogljivih
športnih terencev. A kljub temu da se tovrstni avtomobili pojavljajo kot gobe po dežju, je Lamborghini s hudičevo
impresivno iteracijo Performante dokazal, da je in ostaja »capo« tega razreda.
18 Avto+šport
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Urus Performante se s pomočjo vražjih 666
konjev do stotice izstreli v pičle 3,3 sekunde.

20 Avto+šport

avtomobila. Naslednji signal, da ne gre za »plebejskega«
Urusa, je stilna nadgradnja, na račun katere je novi
Performante hudo preteč z nižjo, s širšo, z bolj športno,
morda celo arogantno držo, ki bo privabljala poglede
v katerikoli svetovni metropoli. Ključnega pomena
je implementacija karbona, ki je zaslužna za doseg
shujševalnih ciljev kot tudi vizualnih ambicij. Skratka, gre
za najboljše, kar trenutno avtomobilska industrija nudi za
fane mišičastih SUV-jev.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

SOLARNO NAPAJANJE . TUDI OB SLABŠI SVETLOBI

GA-B2100

For more information about the
Image shows: GA-B2100C-9AER (yellow),
G-SHOCK collections: g-shock.eu GA-B2100-1AER (black)

www.slowatch.si

U

rus vse od vstopa na trg opredeljuje
ekskluzivno skupino ultimativnih SUV-jev, v
kateri pa mu v letu 2022 za vrat diha vedno
večja skupina mlajših predstavnikov. Zato v
borbo z Aston Martinom DBX, Rolls-Roycem Cullinan
in Brabusom 900 Rocket – če jih naštejemo le nekaj –
proizvajalec iz Sant’ Agate Bolognese pošilja novo, še
bolj izzivalno, lahko in hitro izvedbo, ki ponosno nosi
ime Performante. To oznako že dobro poznamo iz
dvosedežnih Lamborghinijevih modelov in vemo, da je
dodeljena le najbolj brutalnim vozilom, ki se radi igrajo
z ognjem. Da je temu res tako, je Urus še pred uradnim
debijem potrdil s postavitvijo novega rekorda med
športnimi terenci na zahtevni gorski stezi Pikes Peak, kjer
se je soočil s 156 zavoji, preden je na nadmorski višini
4.302 metrov dosegel ciljno črto in jo prečkal s časom
10:49.902. S tem je podrl rekord Bentleyjeve Bentayge
izpred štirih let, ki se mora sedaj zadovoljiti z nehvaležnim
drugim mestom.
»Zasnovan za zmogljivost« je bilo vodilo šefov italijanske
družbe, ki so se ga morali držati tako inženirji kot
oblikovalci. Ti so morali dati vse od sebe, da so dostavili
produkt, na katerem sedaj lahko pasemo oči in si hkrati
oblizujemo sline. Po eni strani so dostavili več drznosti in
dinamičnosti, po drugi pa jim je uspelo sklestiti odvečne
kilograme, s čimer so dosegli najboljše razmerje med
težo in močjo v segmentu (3,2 kg/KM). Pri injiciranju
dodatnih konjev so se ustavili na vražji številki 666, ki je le
eden od namigov na čistokrvno zmogljivost tega norega

NOVOSTI

BUGATTI W16 MISTRAL

Hitrost po francosko
22 Avto+šport
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Sledeč velikemu uspehu Chirona, Bugattiju
ni bilo treba čakati dolgo, preden so
bogataši širom sveta pričeli moledovati,
da jim s superavtomobila odrežejo
kvadratni meter karbonske strehe. Toda v
Molsheimu so taktično čakali na konec ere
tega majestetičnega vozila in njegovega
utripajočega srca, monumentalnega W16,
preden so kupcem ponudili roadsterja, tako
ultimativnega, da je kljub astronomsko visoki
ceni 5 milijonov evrov že totalno razprodan.

F

ilozofiji neizprosne dinamike prvega odprtega
Bugattija moderne dobe, Veyrona 16.4 Grand Sport,
sledi nov model, za katerega si Francozi upajo
trditi, da je najboljši te vrste. Dame in gospodje,
predstavljamo vam roadsterja, ki instantno asociira na
svobodo in hitrost. W16 Mistral je namreč ime dobil po
močnem vetru, ki piha iz doline reke Rone preko mondenih
mest Azurne obale do Mediterana. Svež veter pa je zapihal
tudi na področju dizajna, saj je W16 Mistral mnogo več
kot zgolj naslednja faza razvoja Chirona. Ostali so zvesti
oblikovalski mantri »forma sledi zmogljivosti«, pri kateri
vsaka komponenta vozila ni služila zgolj dosegu estetske
vizije, temveč je bila izbrana z namenom revolucionarizirati
raven pričakovane zmogljivosti. Kot muza je služil idealno
proporcionirani roadster Type 57 Roadster Grand Raid iz
daljnega leta 1934, ki uteleša srečno unijo sofisticiranosti in

športnosti. Ker pa zadnji serijski avtomobil iz Molsheima,
ki se bo ponašal z grandioznim dvanajstvaljnikom, po
mnenju nekaterih najboljšim pogonskim agregatom v
zgodovini avtomobilizma, predstavlja mejnik v zgodbi
Bugattija, so pri kreaciji njegovega vizualnega karakterja
poleg Typa 57 inspiracijo posodili nekateri ključni modeli
iz zadnjih let. Oster videz prednjega dela sta, denimo,
zaznamovali posebni izvedbi Divo in La Voiture Noire; za
slednjo ste gotovo že slišali, saj se je s ceno 11 milijončkov
v zgodovino zapisala kot najdražji novi prodani
avtomobil. Obrazu z vertikalno pozicioniranimi svetili in
s tridimenzionalno masko v obliki podkve se pridružuje
nič manj ekstravaganten zadek z reinterpretacijo motiva
X, s katerimi je svoj pečat na sferi avtomobilskega
oblikovanja pustil radikalen dirkač Bolide.
Po meri narejen pa ni zgolj oblikovalski del, temveč

tudi inženirski: obstoječ monokok niso le odrezali nad
A-stebričkoma, marveč so ga transformirali in tako ustvarili
bolj zaobljeno silhueto brez ogrožanja zmogljivosti.
Nanj so poveznili ukrivljeno vetrobransko steklo, ki se
neopazno zlije s stranskimi okni, s čimer ustvarja učinek
vizija in je tako sam po sebi pravo čudo inženirstva. Fuzija
formata roadster in motorja W16 je absolutna perfekcija,
saj sta potnika ob vsaki vožnji deležna neokrnjenega
izkustva simfonije 1.600-konjskega orkestra. Avtomobil
si je namreč iz Chirona Super Sport 300+, ki se je leta
2019 izstrelil do rekordne hitrosti 490 km/h, sposodil
navito pogonsko enoto, zaradi katere slepo verjamemo
besedam Bugattijevih PR-ovcev, da senzacionalni W16
Mistral danes res nima konkurence.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Zadek zahteva pozornost s
spektakularnim svetlobnim
podpisom v obliki črke X.
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NOVOSTI

DeLorean Alpha5

NAZAJ
v prihodnost

Eden najbolj kultnih avtomobilov z ameriškim potnim listom je gotovo DeLorean, ki je globalno slavo doživel
s nastopom v znanstvenofantastični trilogiji »Nazaj v prihodnost«. Kot avtomobil, ki potuje skozi čas, se je
prenekateremu gledalcu globoko vtisnil v spomin, zato bodo ti veseli novice, da je za tiste čase revolucionarno
vozilo dobilo novo življenje in bo tako lahko pustilo vtis na novih generacijah navdušencev nad jeklenimi konjički.
28 Avto+šport
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ZA ZDRAVJE

Ključen estetski element
originala iz leta 1981 ostaja:
edinstvena galebja vrata.

MOJEGA DOMA
ODPRAVA ODVEČNE
VLAGE IN PLESNI

VARČEVANJE Z
ENERGIJO

PREPROSTO IN
POCENI VZDRŽEVANJE

DRUŽI NS KI PA KE T

D

eLorean je preveliko ime, da bi šlo
kar tako v pozabo. In tako smo
natanko 41 let, odkar je avtomobilski
veleum John DeLorean po zapustitvi
pozicije izvršnega direktorja v ameriškem titanu
General Motors lansiral projekt svojega lastnega
avtomobila, ugledali novo iteracijo legende na
štirih kolesih. Oglat dizajn slovitega oblikovalca
Giorgetta Giugiara iz Italdesigna je resda šel
v korak s časom ter tako pridobil bolj tekoče
linije in skulpturirane površine, vendar ključen
estetski element kakopak ostaja. Vsi oboževalci
franšize »Nazaj v prihodnost« vedo, da govorimo
o edinstvenih galebjih vratih, katere spremlja
transformacija prav tako prepoznavnih rešetk
na zadnjem avtosteklu. Dramatična podoba z
velikanskimi aerodinamični platišči je lep poklon
originalu, ki se je kljub temu da se je njegova
zgodba končala precej hitro in turbulentno,
zapisal v srca mnogih. In upam, da bo s to
zapuščino nadaljeval tudi njegov naslednik.
Ker smo v letu 2022 in ne 1981, se je prav tako
spremenila pogonska tehnologija, ki namesto
Peugeotovega V6 uporablja moč elektrike. Tako
je, novi DeLorean Alpha5 je povsem električno
vozilo, ki se v nasprotju s predhodnikom iz
poliranega jekla poslužuje sedežne konfiguracije
2+2. Ustvarjalci zaenkrat niso želeli razkriti
konjenice štirikolesno gnanega grand tourerja, a
vemo, da se bo novi DeLorean do stotke izstrelil
v treh sekundah in da bo zahvaljujoč bateriji z
močjo 100 kWh omogočal doseg 300 kilometrov.
Pa bo lahko potoval tudi v preteklost?

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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2.000 €
PRIHRANKA

DeLorean Alpha5 je povsem električno
vozilo z dosegom 300 kilometrov.

OSNOVNI DRUŽINSKI PAKET:
2x rekuperatorska
prezračevalna enota I-VENT
1x ventilatorska enota
SILVENTO V-EC
2x daljinski upravljalnik
+ mobilna aplikacija
+ GRATIS montaža

Specialisti za prezračevanje

www.lunos.si

RAZŠIRJENI DRUŽINSKI PAKET:
4x rekuperatorska prezračevalna
enota I-VENT
1x ventilatorska enota
SILVENTO V-EC
4x daljinski upravljalnik
+ mobilna aplikacija
+ GRATIS montaža
PE Ljubljana

PE Maribor

080 73 13 080 71 86

NOVOSTI

Koenigsegg CC850

SPIRIT UALNI
V 90. letih prejšnjega stoletja se je Švedu Christianu von Koenigseggu porodila ideja, da bi začel izdelovati
superšportnike svetovnega formata. Dolgoletni razvoj, testiranja, izboljšave in realizacija prototipov so podjetje
pripeljali do prvega cestno-legalnega produkta, rekordnega modela CC8S, ki je luč sveta ugledal leta 2002. In
natanko 20 let kasneje avtomobilske entuziaste želi prepričati njegov spiritualni naslednik, s katerim se lahko
zadovoljijo vsi, ki so zamudili čisto razprodanega Jeska.
32 Avto+šport
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P

redlani se je švedski proizvajalec eksotike na
štirih kolesih zavezal, da nikdar ne bo ustvaril
še hitrejšega serijskega cestnega avtomobila.
Zakaj? Ker nikakor ni želel zasenčiti modela
Jesko Absolut, ki bo tako za vekomaj ostal absoluten
prvak znamke. Kljub temu da ne bo prekosil jeznega
Jeska, zanimivo alternativo za ljubitelje manufakture
predstavlja nova beštija CC850, ki navdih išče v

originalnemu Koenigseggu. Na podoben način, kot
je Lamborghini pred 12 meseci obudil legendarnega
Countacha, Koenigsegg sedaj od mrtvih dviga CC8S,
ki je seveda prejel nekatere modifikacije, da si kdo ne
bi upal trditi, da je za staro šaro. Brezčasne oblike se
Švedi niso dotikali, so pa z vidika inženirstva zopet vzeli
sapo. Superavtomobil se namreč ponaša z unikatnim
menjalnikom, ki lahko hkrati funkcionira kot 6-stopenjski
ročni menjač ali kot 9-stopenjski avtomatik – odvisno od
preferenc voznika. Tisti, ki bi radi poskusili to svetovno
čudo, pa so, žal, že zamudili vlak. Številka 50 v imenu
CC850 namiguje, da bodo v čast abrahamu ustanovitelja
ustvarili samo 50 primerkov. A je Christian že pet
dni po debiju modela moral požreti svoje besede in
načrtovano proizvodnjo povečati za 20 enot, saj je bilo
povpraševanje preprosto neizmerno. Smo kar zeleni od
zavisti, da bodo novi lastniki lahko uživali v pretegovanju
mišic skandinavskega športnika, ki z idealnim razmerjem
med močjo in težo (1.385 KM in 1.385 kg) obljublja
nepredstavljivo čudovite vozne užitke.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

skandinavski športnik se ponaša z idealnim razmerjem
med močjo in težo (1.385 KM in 1.385 kg) .
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NOVOSTI

Aston Martin DBR22

Q

DESETLETJE
DIVIZIJE
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Že deset let mineva, odkar so se pri Aston Martinu odločili, da bodo svojim zvestim kupcem ponudili možnost, da
svoj avtomobil z značko slovitih kril pretvorijo v unikaten produkt na štirih kolesih. Tedaj je svoja vrata na široko
odprla divizija Q, v kateri v tesnem sodelovanju z bogatimi strankami ustvarjajo premikajoče se umetnine. V poklon
tej dobičkonosni odločitvi danes pred nami stoji DBR22, osupljiv dvosedežni konceptni roadster, ki bo za izbrance
lahko postal realnost.
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DBR22 evocira spomine na
dvosedežnega športnika DBR1,
ki je bil zmagoslaven v Le Mansu.

Le Mansa z dvojno zmago, ko sta za volanom dirkalnika
DBR1 sedela Roy Salvadori in Carroll Shelby, ki sta karirasto
zastavo prevozila pred sestrskim avtomobilom, ki sta ga
pilotirala Maurice Trintignant in Paul Frére. Eden najbolj
vplivnih modelov Aston Martina je sicer doslej navdihnil
prenekatere novodobne izvedenke, a še nobena ni bila
bolj vredna, da jo omenjamo v isti sapi kot novi DBR22.
Dramatično telesce avtomobila s hvale vrednim
rodovnikom je v celoti zgrajeno iz ogljikovih vlaken, v
katera so oblikovalci odeli tudi na novo zasnovano masko,
ki s svojo podobo proslavlja prej omenjeni zgodovinski
bolid. V želji povečanja hlajenja pogonske enote, je
pokrov motorja funkcionalno okrašen z odprtino v
formi podkve, katere linija sega vse do minimalnega
vetrobranskega stekla, ki varuje kokpit. Tudi ta nadaljuje
z unijo klasičnih in sodobnih estetskih pristopov: po eni
strani slavi tradicionalno usnje, po drugi pa ga obdaja
morje karbona. Arhitekturo definira nova armaturna
plošča, ki se v zasledovanju minimalizma poslavlja od
kopice fizičnih stikal, za sedežema pa se nahaja vizualni
vrhunec avtomobila, skulpturirani dvojec, ki skrbi za
optimalen pretok zraka za glavama potnikov.
Tako elitno vozilo si kakopak zasluži dvanajstvaljni
motor, ki še potencira emotivno izkušnjo. 5,2-litrska
turbopolnjena enota razvija sijajnih 705 ponijev in 753
Nm navora in poskrbi, da je naskok do stotice realiziran v
3,4 sekunde, vznemirljivo pospeševanje pa se konča, ko
števci izpišejo cifro 319.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

V

sak avtomobilski fanatik ve, da najbolj
ekskluzivne Aston Martine pripravljajo v
personalizacijskemu oddelku Q, ki je tekom
desetih let obratovanja rodil številne dih
jemajoče stvaritve. Ena takšnih je tudi nov koncept
DBR22, ki v po meri sešito karbonsko toaleto oblači
nič kaj eleganten, bolje rečeno zloben dvanajstvaljni
stroj. Eksotična študija, ki bo za zajeten kupček denarja
potencialno doživela butično proizvodnjo, je najnovejša
v dolgi vrsti izjemnih projektov, katerim poveljuje Q by
Aston Martin. Samo spomnimo se retro superavtomobila
Victor, ki je zaživel v zgolj enemu primerku, ali prav tako
dirkaško orientiranega Vulcana, ki po svetu razveseljuje
24 lastnikov. Z združevanjem klasične umetnosti
izdelave karoserij z naprednimi materiali in z uporabo 3D
tiska, DBR22 predstavlja mešanico izčiščenega dizajna,
inženirske natančnosti in utrip dvigajoče zmogljivosti,
s čimer gre za primerno praznovanje Aston Martinove
okrogle obletnice.
Vizualno gledano, lahko vlečemo vzporednice z znamkino
dirkaško dediščino, pri čemer koncept s tradicionalnimi
proporcijami in z nabildanimi oblinami najbolj evocira
spomine na dvosedežna odprta športnika DB3S in
DBR1, ki zasedata prav posebno mesto v tekmovalni
zgodbi znamke. Pisalo se je leto 1959, ko se je Aston
Martin zapisal v anale vzdržljivostnega tekmovanja 24 ur
38 Avto+šport

v12 razvija sijajnih 705 ponijev in 753 Nm navora in
poskrbi, da je naskok do stotice realiziran v 3,4 sekunde.
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Porsche 911 GT3 RS

ZVERINA
ZA NA PISTO
Avanturiste, ki tako na cesti kot na dirkaški pisti raziskujejo maksimum, bo navdušil
najbolj ekstremni serijski 911 doslej, ki se požene vse do osupljive hitrosti 296 km/h.
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Svoj košček mozaiku doda tudi dirkaški stil, ki inspiracijo jemlje iz sveta motošporta.

D

vosedežni cestni dirkač 911 GT3 RS je nastal
iz želje stvaritve nečesa brezkompromisno
zmogljivega. Seveda za premožne stranke,
ki želijo izstopati, kjerkoli se pojavijo – naj
bo to na ulici ali bližnjemu dirkališču. Tem smernicam
so sledili pri proizvajalcu iz Stuttgarta, ki je s svojim
eksperimentom predstavil novo dimenzijo moči, ki pa
ne bo pritegnila strahopetcev. Model z dirkaškimi geni
brata GT3 R se namreč poslužuje naprednih rešitev iz
motošporta, ki se nanašajo na koncept maksimalno
učinkovitega hlajenja, aerodinamike in hitrosti. Pametne
solucije, ki prvič v serijskem Porscheju vključujejo tudi
vgradnjo sistema za zmanjšanje zračnega upora, so

omogočile skupno potisno silo avtomobila k tlom v višini
409 kilogramov pri hitrosti 200 km/h, kar je dvakrat toliko
kot pri njegovemu predhodniku in kar trikrat toliko kot pri
aktualnemu 911 GT3. Aero elementi ne pripomorejo le k
učinkovitosti bolida, temveč izrazito zaznamujejo njegov
športen dizajn; na račun velikanskega krila, ki je celo višji
kot streha, bi pošasten avtomobil s cestno homologacijo
zlahka zamenjali za pravcati tekmovalni dirkalnik.
Razlikovanje med cestnim GT3 RS in čistokrvnim GT3 R
še otežuje dirkalno podvozje z možnostjo prilagajanja iz
kabine, ki preko stikal na volanu poteka hitro in intuitivno.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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NOVOSTI

Lucid Air Sapphire

NOVA
VIZIJA
HITROSTI

Z novimi električnimi časi prihaja eden največjih pretresov avtomobilske industrije od uvedbe motorja z
notranjim zgorevanjem. Korenite spremembe uveljavljenim koncernom postavljajo nove izzive, na katere
želi odgovarjati tudi vedno večje število novih igralcev. Eden takšnih je kalifornijski Lucid, ki je ob
ustanovitvi obljubil presežne električne avtomobile, kar je sedaj tudi dostavil z limuzino Air Sapphire.
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z močjo 1.200 vrancev se Air Sapphire pohvali z
naslovom najbolj zmogljive limuzine na planetu.

N

ovo ime na avtomobilski
sceni je Lucid, ki je bil
sicer formiran že leta
2007, a zgolj z namenom
gradnje baterij in pogonskih sklopov
za druge proizvajalce vozil. Po skoraj
desetletju obratovanja so ugotovili,
da se pravi denar skriva drugje, zato
so se s pridobitvijo številnih glavc iz
uveljavljenih podjetij in s konkretnim
prilivom sredstev s strani savdijskega
sklada preusmerili v proizvodnjo
premium električnih avtomobilov
pod lastno blagovno znamko.
Prvi model, luksuzna limuzina Air,
se je svetu pokazala pred dvema
letoma in kmalu našla veliko število
zainteresiranih kupcev. Za tiste
najbolj zahtevne so sedaj lansirali
podznamko Sapphire, ki je kreirala
najbolj prestižni Air, ki postavlja
standarde na področju pogonske in
polnilne tehnologije.
Srce avtomobila predstavlja trio
motorjev, razvitih znotraj hiše, ki
generira impresivnih 1.200 vrancev,
s čimer se Air Sapphire ne pohvali
le z naslovom najbolj zmogljive
električne limuzine na planetu,
temveč najzmogljivejše limuzine
nasploh. Kalifornijci so stopili na
prste čistokrvnim superavtom, kajti
pospeševanje v njihovemu produktu
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je podobno prizoru iz »Vojne zvezd«,
ko Han Solo akcelerira na svetlobno
hitrost. Ja, to je še najboljši približek
pospeška do stotice v manj kot dveh
sekundah – samo pomislite, kaj lahko
storite v tem času? Preden do konca
preberete to poved, bo nek srečni
milijarder že dirjal naproti najvišji
hitrosti, ki naj bi bila dosežena nad
300 km/h. Injekcijo moči spremljajo

izboljšano vzmetenje in baterijski
sklop kot tudi masivni zavorni
diski iz keramike in karbona. Kljub
nadgradnjam zastavonoša družine
Air ohranja razkošno in prostorno
kabino ter vsakodnevno uporaben
prtljažni prostor.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

ZANIMIVOSTI

Monterey Car Week

Preteklost
sreca sedanjost
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Na tednu avtomobilskih hlapov Monterey Car
Week, ki je eden od najbolj težko pričakovanih
ameriških dogodkov na koledarju ljubiteljev
vroče pločevine, je nekaj postalo zelo jasno: če
vam na bančnem računu ležijo milijoni, obstaja
malo morje stvaritev na štirih kolesih, za katere
jih lahko porabite.
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N

e glede na to, ali ste entuziast nad
starodobniki ali športni avtomobilski
fanatik, vas bi docela navdušila serija
dogodkov, ki spremljajo Monterey Car
Week, saj vsakoletno, poleg prestižnega tekmovanja
v eleganci Pebble Beach, postreže še z ekskluzivnimi
premierami vsakega pomembnega proizvajalca
luksuznih vozil.
Pebble Beach Concours d’Elegance, opevana
razstava historičnih avtomobilov, je svoje korenine
pognala že v 50. letih prejšnjega stoletja, toda
številni ne vedo, da se je sprva osredotočala na
razkazovanje novih vozil, šele postopoma je svojo
pozornost preusmerila na zbirateljske avtomobile.
Toda na trati 18. luknje golfišča Pebble Beach v
ospredju niso najmočnejši avtomobili, tu gre za
kosanje v eleganci, kjer so vozila ocenjena glede
na njihov stil, zgodovinsko vrednost in izvirnost
restavracije. Letos so zbiratelji iz 19 različnih držav
v Kalifornijo pripeljali reci piši 220 perfektno
ohranjenih primerkov, zato je bila odločitev
sodnikov, kateri si bo letos zaslužil priznanje, vse
prej kot lahka. Na koncu so za najbolj elegantnega
okronali kabrioleta Duesenberg J Figoni Sports
Torpedo iz leta 1932, s čimer je bila redka znamka,
ki združuje ameriško moč z evropskim stilom, na
tekmovanju Pebble Beach zmagoslavna že sedmič
in s tem največkrat v zgodovini dogodka, ki je letos
dočakal 71. izvedbo.
Festival, prežet s štirikolesnimi biseri iz preteklosti,
je na nov nivo dvignila paleta globalnih debijev, s
čimer so radovedni obiskovalci prvi izvedeli, kaj se
novega pripravlja v avtomobilski industriji. Lokaciji
primerno je bil na kalifornijski obali zvezda šova
Bugattijev najnovejši, W16 Mistral, ki je mnogo
več kot Chiron z odrezano streho. Ob bok so mu
Francozi postavili kolekcijo brezčasnih predvojnih
modelov, ki so ponosno dokazali, da jih zob časa
ni načel. Eden od njih, osupljivi Bugatti Type 57SC
Atalante, je na tamkajšnji dražji celo dosegel
rekordno ceno deset milijonov dolarjev. Iz Evrope
sta v ZDA odromala tudi Lamborghini, s ciljem
prezentacije najbolj tehnološko dovršene izvedbe
športnega terenca Urus, in Bentley, ki si je nadejal
impresionirati publiko s prelomno umetnino
Batur, medtem ko je imel Hennessey malce krajšo
pot, kajti pripotoval je iz Teksasa, kjer je na vlačilca
naložil roadster verzijo superavtomobila Venom F5,
bojda najhitrejšega brezstrešnika doslej. Občinstvo
sta zelo animirala še dva Jenkija: kultni DeLorean
Alpha5, ki je v modernizirani formi vstal od mrtvih, in
Lucid Air Sapphire, ki se hvali, da je najbolj zmogljiva
limuzina na Zemlji. Šlo je torej za teden superlativov
in rekorderjev, ki so se zagotovo zapisali v spomin
obiskovalcev.

Bugattijevi brezčasni predvojni
modeli so ponosno dokazali,
da jih zob časa ni načel.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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TESTI

BMW RE:DESIGN iX

umetn ina
NA ŠTIRIH KOLESIH
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Znamka BMW že 50 let podpira umetnost in kulturo na povsem svojevrsten, unikaten način skozi projekt BMW Art
Cars, ki predstavlja inovativen prikaz združitve umetnosti in mobilnosti. Tako svetovni umetniki od leta 1975
oblikujejo oziroma poslikujejo BMW-jeva vozila, oziroma bolje rečeno umetnine, ki so kasneje tudi
razstavljene v BMW-jevem muzeju v Münchnu.
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lokalnega projekta RE:DESIGN iX razpisala natečaj za
umetnike in oblikovalce do 35. leta starosti, da ustvarijo
ali predlagajo svojo vizijo oziroma interpretacijo trajne
mobilnosti in tehnološke naprednosti, ki bo predstavljala
umetniško preobleko tehnološko enega najbolj
naprednih avtomobilov ta hip, BMW-jeve elektrificirane
zastavonoše, modela iX.
17 mladih umetnikov oziroma ustvarjalcev je pristopilo s
svojimi risbami in kreativnimi rešitvami videza zunanjosti
za novo, umetniško navdahnjeno vozilo BMW iX, a nekaj
članska žirija z Domagojem Dukcem, vodjo zunanjega

P

rvi avtomobil, ki je služil kot platno, je bil
legendarni model 3.0 CSL, katerega čast je imel
porisati ameriški umetnik. Sledili so številni
drugi modeli in številni svetovni, bolj in manj
znani umetniki, a gotovo je med najbolj prepoznavnimi
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oblikovanja BMW Group, na čelu, je lahko izbrala samo
enega zmagovalca natečaja, in to je bil magistrski
študent Akademije za likovno umetnost in oblikovanje,
Urban Klinkon, ki je svojo stvaritev poimenoval preprosto
Skica. Žirija je ugotovila, da je izvirno in avtorsko risbo v
primarnih barvah snovnega spektra s pomočjo osnovnih
likovnih prvin povezal v vizualno zanimiv in atraktiven
končni izgled vozila. Osnovno idejo – da vsak korak na
poti ustvarjanja šteje in doprinese k trajnostnemu razvoju
v oblikovanju, je predstavil drzno, mladostniško in sveže
ter jo odlično povezal z bogato zgodovino razvoja vozil
BMW. Umetniško delo, ki je nastalo za natečaj, je digitalna
risba, ki izraža svežino avtorske skice – prvega zapisa roke
legendarni Jeff Koons.
Svojega umetniškega predstavnika, ki se je podpisal
pod najnovejšo umetnino BMW Art, imamo tudi
Slovenci, saj je BMW Group Slovenija ob praznovanju
50-letnice kulturnega udejstvovanja znamke v sklopu

projekt RE:DESIGN iX je iskal umetniško preobleko
tehnološko enega najbolj naprednih avtomobilov ta hip.
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v ustvarjalnem procesu. In čeprav se na
prvi pogled zdi, kot da je iX služil kot
dejansko platno, na katerega je umetnik
risal, to ni tako, saj je »skica« najprej
zaživela na foliji, ki so jo kasneje aplicirali
na karoserijo električnega iX-a. Urban je
izhajal iz treh osnovnih barv – rumene,
rdeče in modre – ter osnovne umetniške
prvine – linije, ki je z vsakim nadaljnjim
potegom dobivala več smisla in novega
življenja. Svojo umetniško interpretacijo
je poimenoval Skica, saj predstavlja
začetek izjemne poti in njegovo vizijo
prepleta med umetnostjo, tehnologijo in
trajnostjo.
Tudi naše uredništvo je imelo čast si
pobliže pogledati Urbanovo zmagovito
poslikavo in jo krajši čas tudi voziti v
morju cestne pločevine, kjer smo po
vsakem odpeljanem metru lahko prešteli
številne privzdignjene palce, odprta usta,
začudene in tudi nasmejane obraze.

Urban Klinkon je svojo umetniško
interpretacijo poimenoval Skica.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
moč
baterija
navor
menjalnik
pospešek

električni
240 kW (326 KM)
71 kWh
630 Nm
1-stopenjski samodejni
6,1 s (0-100 km/h)

največja hitrost
poraba
mere
teža
prtljažni prostor
cena vozila

200 km/h
24 kWh/100 km
4.953 / 1.967 / 1.695 mm
2.440 kg
500 l
103.537 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 1.189,60 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

NEW

TESTI

Opel Mokka-e Ultimate
pri popolnoma novemu oblikovalskemu jeziku prevladujejo ostre, čiste, preproste linije.

IZ ZABCA
V PRINCA

Oplova nova Mokka je grajena na platformi, ki prihaja iz skupine PSA, tako da ni povsem samosvoj izdelek, zato pa iz
oblikovnega vidika nazorno nakazuje Oplovo novo oblikovalsko ero z mladostnim in modernim dizajnom.
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Električni pogon tako sestavljata
100-kilovatni elektromotor in
baterijski sklop s kapaciteto
50 kW. V teoriji naj bi električni
domet z lahkoto znašal 300
kilometrov, a v praksi to ni tako,
razen z izključno mestno vožnjo.
Takrat se bo voznik lahko lažje
približal in dosegel številko
300, če pa vožnja poteka tudi
po avtocesti oziroma pri višjih
hitrosti, domet hitro začne padati
in kombiniranih dobrih 200
kilometrov mestne in avtocestne
vožnje bo že kar lep dosežek.
260 Nm navora zadostuje za
povsem umirjeno, prijetno,
električno vožnjo, pri bolj
dinamični vožnji
pa voznik

občuti dodatno težo avtomobila,
ki mu jo dodaja baterijski sklop.
Čez ovinke je avtomobil malce
neroden in tudi pri samem
pospeševanju ga ne razganja
od pretirane moči. Res, da je
vseh 100 kilovatov vozniku na
voljo zgolj v programu Sport,
v običajnem razpolaga z 80,
v načinu Eco pa zgolj z vsega
60 kilovati moči. In če komu
elektrifiacija ne diši najbolj, je
Mokka svojim kupcem še vedno
na voljo z bolj konvencionalnima
pogonoma, tako z bencinskim
kot tudi z dizelskim.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Oplovo Mokko so oblikovno povsem
spremenili, lahko bi celo rekli, da je prešla
iz žabca v pravega princa.

O

plovo Mokko smo
kar dolgo čakali, da je
končno zablestela v svoji
komaj drugi generaciji,
ki v primerjavi s prvo, razen imena,
nima praktično nič skupnega.
Oblikovno so jo povsem spremenili,
lahko bi celo rekli, da je prešla iz
žabca v pravega princa. Še vedno
je kakopak obdržala status SUV, a je
oblika modernejša, skladnejša, lahko
bi celo rekli bolj mladostna. Uporabili
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so popolnoma nov oblikovalski
jezik, kjer prevladujejo ostre, čiste
in preproste linije. Dinamično
podobo ustvarjata še kratka previsa
in dvobarvna karoserija, za mišičast
izgled pa poskrbi oglato oblikovan
prednji del, na čelu s pokončno masko
in položnim pokrovom motorja. Od
predhodnice je sicer krajša, a zato
občutno širša, kar doprinese k bolj
športnemu zunanjemu videzu.
Povsem na novo so zasnovali tudi

notranjost vozila, kjer sta v ospredju
dva ekrana, skladno vkomponirana
v ukrivljeno enoto, ki tvorita eno
celoto. Odlični so sedeži in nasploh
izbrani materiali delujejo kakovostno.
Sedeži v ledvenem predelu lahko
nudijo funkcijo masaže, kar je za
dotični avtomobilski razred prava
redkost. Mokka se lahko pohvali tudi
z zajetnim seznamom varnostnoasistenčnih sistemov, med katerimi
je lepa večina že serijskih, pohvalo si
zaslužijo tudi LED matrični žarometi
IntelliLux. Položaj za volanom
je razmeroma dober, nekaj več
prilagoditev bodo potrebovale
visokorasle osebe, za katere se je
na zadnji klopi izkazalo občutno
premalo prostora. Tudi prtljažni
prostor s 350 litri prostornine, od
katere nekaj seveda vzamejo polnilni
kabli, ni ravno družinsko radodaren.
In ker je Oplova Mokka plod
sodelovanja pod okriljem koncerna
PSA, pomeni, da si poleg platforme z
drugimi modeli deli tudi tehnologije
in pogon, zato smo njen električni
motor že spoznali v električni Corsi,
uporablja pa ga tudi Peugeot e-208
in Citroënov električni Berlingo.

Ker je Mokka plod sodelovanja pod okriljem
koncerna PSA, si poleg platforme z drugimi
modeli deli tudi tehnologije in pogon.

Tehnični podatki
motor
moč
baterija
navor
menjalnik
pospešek

električni
100 kW (136 KM)
50 kWh
260 Nm
1-stopenjski samodejni
9,2 s (0-100 km/h)

največja hitrost
poraba
mere
teža
prtljažni prostor
cena vozila

150 km/h
18,5 kWh/100 km
4.151 / 1.791 / 1.534 mm
1.600 kg
310 l
40.010 EUR

informativni
izračun
mesečnega
obroka:
459,70
EUR*
informativni
izračun
mesečnega
obroka:
970,81
EUR*
*Natančne
informacije
na: www.dh-leasing.si
*Natančne
informacije
na: www.dh-leasing.si

TESTI

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158 CVT Tekna

3

PIONIR

Vedno, ko na test zapeljemo Nissanov Qashqai, ne morem mimo dejstva, da ne bi omenil, da je bil ravno ta model
prvi, ki je pred približno petnajstimi leti začel SUV segment srednjega razreda. Sedaj se predstavlja v svoji
tretji luči, kjer je kakopak najboljši doslej.
62 Avto+šport
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V dvobarvni kombinaciji karoserije s črnimi detajli
na cesti izgleda zares mišičasto in atraktivno.

S

UV evforija traja še vedno, kjer pa je Qashqai
zgolj še kapljica v kot morje velikem segmentu,
kjer je pred petnajstimi leti praktično sam
oral ledino. Sedaj pa se v svoji tretji generaciji
postavlja ob bok več kot dvajsetim konkurentom.
Kljub temu da s prvima generacijama nima skoraj nič
skupnega, saj je vozilo oblikovano popolnoma na novo,
na novi modularni platformi, je na cesti še vedno ohranil
prepoznavni vtis Qashqaija, le da je ta sedaj izrazito
moderniziran. Izgleda celo, kot da je preskočil kakšno
vmesno generacijo.
V tretji generaciji so Nissanovi oblikovalci namreč
poskrbeli za bolj drzen in vpadljiv dizajn, vpeljali so še
več ostrih linij in potez, avtomobil je tudi dimenzijsko
zrasel v vse smeri. V dvobarvni kombinaciji karoserije
s črno streho in z drugimi črnimi detajli ter z velikimi,
dinamično zasnovanimi litimi platišči, na cesti izgleda
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zares mišičasto in atraktivno. Karoserijo odlikujejo ostre
linije, v bok vozila so izrazito zarezani prednji žarometi,
z njimi pa lepo sovpada še vedno tradicionalna maska v
obliki črke V.
S tretjo generacijo je prišla na vrsto tudi prenova
zasnove notranjosti, saj smo do sedaj aktualni interier v
Qashqaiju v nespremenjeni obliki spremljali praktično
desetletje. Vidno in občutno so izboljšani uporabljeni
materiali, izjemno udobni sedeži lahko ponujajo tudi
funkcijo masaže, kakopak so ogrevani, prav tako je na
novo oblikovan volanski obroč. Analogne merilnike je
zamenjala 12,3-palčna digitalna grafika, osrednji ekran
pa je zrasel na devet palcev in je po novem svoje mesto
našel prostostoječ na armaturi. V primerjavi s prejšnjim
vmesnikom je napredoval, a je vseeno daleč za tistimi bolj
inovativnimi, preglednimi in odzivnimi pri konkurenci.
Kot smo že omenili pri prvotnem testu nove generacije

Qasqhai, je slednji na voljo zgolj z enim motorjem, in sicer
gre za 1,3-litrski turbobencinar, ki je plod sodelovanja
med Nissanom, Renaultom in Mercedesom, na voljo pa
je v dveh konfiguracijah, v 103- in 116-kilovatni – slednjo
smo zopet preizkusili, a tokrat v kombinaciji s prednjim
pogonom in v navezi z brezstopenjskim menjalnikom
CVT. Takšna motorizacija je opremljena tudi z blagim
hibridnim sistemom, ki pomaga pri speljevanju,
pospeševanju in shranjenju zavorne energije, a v praksi
je delovanje praktično nezaznavno, z izjemo delovanja
sistema start/stop, ki predčasno izklopi delovanje
motorja, še preden se vozilo popolnoma zaustavi.
Podvozje je odlično uravnoteženo, ravno prav mehko,
da je avtomobil na potovanjih prijetno udoben, in hkrati
ravno prav čvrsto, da je njegova lega v ovinkih stabilna.
Tudi na področju tehnologije mu ne moremo ničesar

očitati, je namreč eden izmed bolje založenih modelov
z vsemi aktivnimi varnostnimi pripomočki. Odlično
deluje sistem za ohranjanje vozila znotraj voznega
pasu, s sistemom ProPILOT pa se lahko voznik praktično
prepusti delno avtonomni vožnji na avtocesti, kjer bo
vozilo samodejno ohranjalo smer, hitrost in razdaljo
pred spredaj vozečimi avtomobili. V primeru voznikove
neodzivnosti bo sistem samodejno poskrbel za varno in
hkrati popolno zaustavitev vozila.
Z novo generacijo so tako prišle izboljšave in sistemi, ki
seveda terjajo svoj davek in ta se pozna pri končni ceni
novega Qashqaija. Dotično opremljen stane 35 tisočakov,
lahko pa cena variira krepko navzdol, kakor tudi navzgor,
odvisno od kupčevih želja in kriterijev.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.332 ccm
116 kW (158 KM)
270 Nm pri 1.800 vrt./min.
brezstopenjski samodejni
9,2 s (0-100 km/h)
199 km/h

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

8,0 l/100 km
158 g/km
4.425 / 1.848 / 1.625 mm
1.468 kg
55 l
436 l
33.910 EUR (s popustom)

informativni izračun mesečnega obroka: 389,61 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

TESTI

Dacia Duster 1.3 TCe 150 EDC Prestige

BREZPOTJA?
NI PROBLEMA!

N
Dusterju se generacijska življenjska doba še ni iztekla, vmes so jo v lanskem letu namreč podaljšali z modelno
prenovo, kjer je v ospredju nekaj lepotnih popravkov, nekaj pa se jih skriva tudi pod pločevino.
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ajvečja
novost
pri
prenovljenem Dusterju
je nedvomno zmogljiv,
150-konjski motor, ki ga
v svojih modelih uporablja Renault,
vrti pa se tudi v Mercedesovem
najmanjšem, razredu A. A zdi se, da
je 1,3-litrski turbo bencinar najbolj
pisan na kožo ravno Dusterju. S 110
kilovati in z 250 Nm navora je moči
vseskozi dovolj in Dusterju praktično
nikoli ne pojenja sapa, le za najbolj
varčnega ga ne morem označiti,
s preko sedmimi litri povprečne
porabe na sto. K temu v veliki
meri pripomore tudi samodejni
dvosklopčni menjalnik s šestimi

prestavami, ki sicer ob previdni
vožnji lepo sodeluje z motorjem,
ob bolj nenadnem pospeševanju in
predvsem ob speljevanju, pa se rad
zatakne v nižji prestavi in prehod v
višjo pospremi z značilno neprijetnim
sunkom.
Vizualno na Dusterju najbolj izstopa
nova grafika žarometov, tako prednji
kot zadnji so v obliki črke Y. Ne gre
pa mu ravno v prid, da zasenčeni
žarometi še vedno svetijo v halogeni
tehniki in ne v LED. Malček so
predrugačili tudi prednjo masko z
novimi kromiranimi vstavki, ki sedaj
lepše sovpadajo s celotnim prednjim
delom, veliko zaščitne plastike in

visok odmik od tal pa skrbijo za
bolj breskrbno pot izven urejenega
cestišča, čeprav testni Duster ni bil
opremljen s štirikolesnim pogonom.
In to, da nima štirikolesnega pogona,
še nikakor ne pomeni, da Duster ni
sposoben zapeljati čez kakšen večji
kucelj, lužo ali robnik. 21-centimetrska
oddaljenost karoserije od tal
Dusterju to omogoča z lahkoto,
zato dvomov, da dvokolesni Duster
ne bi zadovoljil povprečnega
voznika, tudi ko bi se ta odpravil
iskati terenski izziv na brezpotja,
ni, zato je resnično dejanska izbira
štirikolesnega pogona vprašljiva. No,
razen v primeru, da živite nekje bogu
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za hrbtom, na nekaj več stometrski nadmorski višini; v
takšnem primeru vam bo prišel še kako prav.
Dusterju ne manjkajo niti asistenčni sistemi, med
katerimi sta izjemno koristna sistem za zaznavo vozil v
mrtvem kotu in vzvratna kamera s pregledom okolice
vozila iz vseh strani, ki znatno olajša parkiranje in
manevriranje. Slika se zrcali na novem večjem ekranu,
ki ga je prinesla medgeneracijska prenova. Po novem
ni več v celoti integriran v armaturko, ampak iz nje
malenkostno izstopa. Vmesnik se ponaša z izboljšano
grafiko kot tudi odzivnostjo, je pa seveda še veliko
prostora za izboljšave.
V osnovi je sicer interier ostal dokaj nespremenjen,
izstopa oblazinjenje sedežev s kontrastno prešitimi
šivi v beli barvi in z napisi DUSTER na hrbtnem delu
prednjih sedežev, katerim manjka nekaj osnovne
bočne opore in splošnega udobja. Z najbolj bogatim
paketom opreme Prestige in nekaj dodatki, kot so
izstopajoča kovinska oranžna barva, vzvratna kamera
in še nekaj malenkosti, Duster gladko preseže mejo
20 tisočakov, ki so glede na končno enačbo še vedno
dokaj sprejemljivi.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Ni skrbi, da dvokolesni Duster ne
bi zadovoljil povprečnega voznika.

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.332 ccm
110 kW (150 KM)
250 Nm pri 1.700 vrt./min.
6-stopenjski samodejni
9,7 s (0-100 km/h)
199 km/h

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

7,5 l/100 km
141 g/km
4.341 / 1.804 / 1.693 mm
1.234 kg
50 l
478 l
23.340 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 268,17 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

VEČ NA
WWW.SLOWATCH.SI

NAVTIKA

PERSHING GTX116

REVOLUCIJA
morske krajine

Pershing ne sedi na lovorikah, temveč svoje lovke vztrajno meče na segment superjaht. Naznanil
je novo linijo plovil GTX, ki ključ do uspeha išče v mešanici športne elegance, nove dimenzije
prostornosti in tipične znamkine razburljivosti. Da nam predstavi svežo filozofijo, je tu 35-metrska
navtična krasotica, ki napoveduje revolucijo morske krajine.
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GTX116 uteleša Sinergijo maksimalnega udobja
in prepoznavne Pershingove zmogljivosti.
Paradni konj družine GTX
navdušuje z velikodušnimi
prostori za druženje in zabavo.

Š

e tisti, ki jih navtika ne zanima, so že slišali za
sloves Pershinga kot ustvarjalca ultra športnih
plovil, ki ne zanemarjajo vidika luksuza. Toda
Italijani so tokrat naredili še korak naprej z novo
generacijo inovativnih jaht v razredu od 20 do 40 metrov,
ki bodo gotovo dominirale najbolj prestižnim marinam
po svetu.
Prvi produkt, ki bo služil kot paradni konj kolekcije, je
nastal z namenom podiranja meja za znamko, ki se je
doslej le enkrat lotila glamuroznih superjaht, in sicer s
projektom 140, ki je največji Pershing doslej. Italijani so
naredili nalogo, poslušali želje svojih strank in s tem v
mislih ustvarili malce manjšega, a še bolj inovativnega
GTX116. V studiu, kateremu poveljuje navtični dizajner
Fulvio De Simoni, so realizirali izjemno sodobno zasnovo
z dolžino 35 metrov in s širino skoraj 8 metrov – in te
radodarne dimenzije obljubljajo vrhunsko počutje na
krovu. Športen profil z ogromnimi steklenimi površinami
je simbol športne osebnosti Pershinga, vendar je v
primerjavi s 140-ico premec mnogo krajši, s čimer so
oblikovalci pridobili več uporabnega prostora. Razkošna
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jahta namreč ponuja kar 165 kvadratnih metrov med
seboj povezanih zunanjih površin. Od teh izstopa v tik
odet beach club, zaščiten z elektrohidravlično ograjo,
ki se odpira navzgor, da poveže celotno območje s
plavalno ploščadjo in tako ustvari ogromen prostor ob
vodi. Impresivna je tudi garaža, ki lahko shrani več kot 5
metrov dolg tender, vodni skuter in še eno vodno igračo.
Možnosti za epikurejsko uživanje ponujata tudi premec
z masažnim bazenom in flybridge, do katerega se s krme
dostopa preko stopnišč na obeh straneh jahte. Tam se
na 41 kvadratnih metrih razteza sekundarna krmilna
postaja, zavarovana s karbonsko trdo streho, katero
spremljata šik lounge in obsežna ležalna blazina za tiste,
ki se radi prepuščajo božanju sonca.
V značilen odtenek sive pobarvan GTX116 bo z
velikodušnimi kotički za druženje navdušil tudi v interierju,
ki nadaljnje priča, da so oblikovalci velik poudarek dali na
udobje bivanja. Dnevno sobo, ki deluje kot neprekinjen
podaljšek eksterierja, preplavlja naravna svetloba, ki služi
kot pika na i razkošnemu ambientu. A tu ne boste našli
klasičnega usnja in lesa, saj je dekor izrazito moderen
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z modrimi in s sivimi toni, ki opredeljujejo izbrano
pohištvo italijanskih znamk. Takšno idejno zasnovo so
dizajnerji prav tako ubrali pri petih luksuznih kabinah s
privatnimi kopalnicami, ki so zaradi pedantne pozornosti
do podrobnosti preprosto presunljive.
Sinergija maksimalnega udobja in prepoznavne
Pershingove zmogljivosti je mogoča zahvaljujoč vgradnji
trojca MAN-ovih dvanajstvaljnikov s skupno izhodno
močjo 6.000 konjskih moči, ki poskrbijo, da futuristična
hiša na vodi vleče vse do hitrosti 35 vozlov.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Formula 1 – VN Madžarske

Rezultati VN Madžarske:
1.

Max Verstappen
Red Bull Racing

4.

Carlos Sainz
Ferrari

7.

Lando Norris
McLaren

2.

Lewis Hamilton
Mercedes

5.

Sergio Perez
Red Bull Racing

8.

Fernando Alonso
Alpine

3.

George Russell
Mercedes

6.

Charles Leclerc
Ferrari

9.

Esteban Ocon
Alpine

Čarovnija
Verstappna
Max Verstappen je veliki zmagovalec madžarske klasike na Hungaroringu. Po štartu iz desetega štartnega
mesta se je z odlično vožnjo in strategijo zavihtel na vrh. Izjemna vožnja v zadnjih krogih dirke je na drugo
mesto pripeljala Lewisa Hamiltona, tretji je bil George Russell.
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Summer neutrals

Bigg-R clothing is known for it's
heritage at local craftsmanship and
premium materials. Our aim is to
combine design with comfort that
will last. For the every day wear.
Shop your favorites on bigg-r.com.

Russell je po odstopu Verstappna
prišel do svojih drugih stopničk v
rav mladi Britanec je dirko prvič v karieri začel
karieri in
prvih z Mercedesom.
iz najboljšega
položaja, nanj pa sta prežala oba

P

Ferrarija. A dirkač Mercedesa se ni dal in z dobrim
štartom je ohranil vodilen položaj. Odlično
je z dirko pričel tudi Russellov moštveni kolega, Lewis
Hamilton. Iz sedmega mesta se je najprej mimo obeh
Alpinov prebil na peto, po nekaj krogih pa je prehitel
še Norrisa in smuknil na četrto mesto. Vodilna trojica
Russell, Sainz in Leclerc si je nabrala nekaj prednosti, iz
ozadja pa se je proti vrhu prebijal tudi Max Verstappen.
V 39. krogu je še drugič zavil na menjavo gum, vendar
sta postanek krog kasneje istočasno pokrila tako Leclerc
kot Russell. A pri Ferrariju so še enkrat več demonstrirali,
kako se (ne)osvaja prvenstva. Na začudenje vseh so
Leclercu nataknili najtrše pnevmatike in svojega dirkača
pravzaprav potisnili v brezizhoden položaj. Verstappen,
ki je ob postanku pridobil mesto tudi proti Russellu, se je
hitro znašel v zavetrju Leclerca in ni okleval z napadom.
V svojem slogu, na silo, ga je prehitel, a ob koncu istega
kroga je sledila redko videna napaka Nizozemca. Leclerc
je sicer prišel mimo, a ne za dolgo. Štiri kroge kasneje
je bil Verstappen spet pred Leclercom in nova zmaga
je bila na vidiku, nov polom Ferrarija pa prav tako. Kajti
v 54. krogu je mimo nesrečnega Monačana zdrvel še
Russell, ob tem pa so dirkača Ferrarija zopet poklicali v
bokse. Zmaga in stopničke so seveda splavali po vodi, na
koncu je Leclerc osvojil le šesto mesto. Nekako v senci
dogodkov v ospredju, je po svojemu drugemu postanku
odlično dirkal Lewis Hamilton. Najprej je sedem krogov
pred koncem opravil z drugim Ferrarijem, s Carlosom
Sainzem, krog zatem pa še s svojim moštvenim kolegom,
z Georgom Russellom.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC
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ŠPORT

Formula 1 – VN Belgije

DVOJNA ZMAGA
RED BULLA
V BELGIJI

Kljub temu da je aktualni prvak dirko za Veliko nagrado Belgije začel šele iz štirinajstega mesta, je lahkotno
osvojil svojo 29. zmago. Na stopničkah sta mu družbo delala Sergio Perez in Carlos Sainz.
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BURRASCA, KI PO VODNI GLADINI
LAHKO LETI S HITROSTJO 120 KM/H,
BO DIŠALA VSEM ŽELJNIM
DIVJANJA PO MORJU.

Zapletlo se je že v tretjem zavoju, ko je Hamilton po zunanji
strani želel mimo Alonsa. Prostora je enostavno zmanjkalo,
zadela sta z gumami in Britančev Mercedes je poletel.

S

lovita steza Spa-Francorchamps je tokrat
dirkače pričakala v zanjo neznačilnem toplem
in sončnem, že skoraj poletnem vremenu.
Razmere so bile tako pisane na kožo Red
Bullovemu dirkalniku, a dirko je iz prvega štartnega
položaja začel dirkač Ferrarija, Carlos Sainz. V prvi vrsti
mu je družbo delal Sergio Perez, za njim pa sta štartala
Fernando Alonso in Lewis Hamilton. Vodilna v prvenstvu,
Max Verstappen in Charles Leclerc, sta zaradi menjave
motorja dirko začela drug ob drugem, iz sedme vrste.
Ob ugasnjenih rdečih lučeh sta najbolje potegnila
Alonso in Hamilton, ki sta prehitela Pereza, medtem ko
je Sainz brez težav obdržal vodilni položaj. A zapletlo se
je že v tretjem zavoju, imenovanem Les Combes, ko je
Hamilton po zunanji strani želel mimo Alonsa. Prostora je
enostavno zmanjkalo, zadela sta z gumami in Britančev
Mercedes je poletel. Na srečo je pristal nazaj na kolesa, a
poškodbe dirkalnika so bile prehude in Hamilton je bil
primoran odstopiti. Le krog zatem je na istem mestu v
pesek odneslo Latifija, ki je pri drsenju po stezi s sabo
odnesel še nič hudega slutečega Bottasa. Vodstvo dirke
se je odločilo za vpoklic varnostnega avtomobila, da so
varnostniki lahko počistili stezo.
Dva kroga kasneje se je dirka nadaljevala in na sceno je
stopil Verstappen. Dirkači so padali eden za drugim in v
8. krogu je bil Nizozemec že na tretjem mestu. Zagotovo
se je v tem trenutku že začel spogledovati z zmago.
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V 12. krogu je vodilni Sainz prvič zapeljal v bokse,
Verstappen pa se je mimo Pereza prebil v vodstvo.
Španec je tudi po postankih obdržal vodilni položaj,
Verstappen je ostal pred Perezom na drugem mestu,
četrti je bil preostali Mercedes z Russellom za krmilom,
na petem mestu pa se je nahajal Leclerc z drugim
Ferrarijem. Jasno je bilo, da se Nizozemec ne bo
zadovoljil z drugim mestom na svoji najljubši stezi. Hitro
je zmanjšal zaostanek za Sainzem in v 18. krogu se je
pred ogromno množico v oranžnem brez težav prebil v
vodstvo. Da je bil Red Bull tokrat premočan za Ferrari, je
v 21. krogu dokazal še Sergio Perez, ki je Sainza potisnil
na tretje mesto.
Drugi postanki v boksih, dobrih deset krogov pred
koncem, niso prinesli sprememb na vodilnih mestih.
Verstappen je svojo prednost pred moštvenim kolegom
še povečal in se veselil devete letošnje zmage. Dvojna
zmaga Red Bulla je okrepila tudi prednost pred
Ferrarijem, za katerim je bolj kot ne še ena ponesrečena
dirka. Sainz na tretjem in Leclerc na šestem mestu, je
daleč od želja in tudi zmogljivosti dirkalnika. Monza bo
na sporedu že kmalu in rdeči se morajo sestaviti do dirke
na svojem »svetišču«.
Ponovno je največ, kar je bilo na pladnju, pobral George
Russell s četrtim mestom, solidna dirka je tudi za

Fernandom Alonsom, ki je končal kot peti. Njegov kolega
iz ekipe, Esteban Ocon, je bil sedmi, Sebastian Vettel
osmi, Pierre Gasly pa deveti. Novo točko je Williamsu
pripeljal Alexander Albon.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

Rezultati VN Belgije:
1.

Max Verstappen
Red Bull Racing

4.

George Russell
Mercedes

7.

Esteban Ocon
Alpine

2.

Sergio Perez
Red Bull Racing

5.

Fernando Alonso
Alpine

8.

Sebastian Vettel
Aston Martin

3.

Carlos Sainz
Ferrari

6.

Charles Leclerc
Ferrari

9.

Pierre Gasly
AlphaTauri
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ŠPORT

Formula 1 – VN nizozemske

Zandvoort ostaja
Verstappnov

Na veliko veselje domačih navijačev je dirko za Veliko nagrado Nizozemske drugič zapored dobil Max Verstappen.
Taktično presenečenje Mercedesa ni uspelo do potankosti, a vseeno je na drugem mestu končal George Russell.

stopili nepredvidljivi dogodki. Najprej je v 47. krogu na stezi
obstal Yuki Tsunoda in vodstvo dirke se je odločilo za vpoklic
virtualnega varnostnega avta. Verstappen in Mercedesova
dvojica so to izkoristili za postanek v boksih. Ker sta bila
Leclerc in Perez le nekaj krogov prej v boksih, sta Mercedesa
prišla tik za vodilnega dirkača Red Bulla. A 17 krogov pred
koncem je na koncu ciljne ravnine odstopil Valtteri Bottas
in na stezo je prišel varnostni avto. Upi Mercedesa za
zmago so bili pokopani v tistem trenutku, ko so pri Red
Bullu spet tvegali s postankom Verstappna, Hamilton
pa je ostal na stezi. Znašel se je v vodstvu, a popolnoma
jasno je bilo, da ne bo imel nikakršnih možnosti za uspeh.
Repriza dogodkov iz lanskega zaključka sezone torej.
Verstappen ga je prehitel že takoj po ponovnem štartu,
nekaj krogov kasneje pa še Russell in Leclerc, ki sta osvojila
drugo in tretje mesto. Nesrečni Britanec je tako končal celo
brez stopničk na četrtem mestu. Precej nerazpoloženo je
tokrat deloval Sergio Perez na petem mestu, šesto mesto
je osvojil Fernando Alonso, medtem ko je njegov ekipni
kolega Esteban Ocon končal kot deveti. Vmes najdemo na
sedmem mestu Landa Norrisa in tik za njim Carlosa Sainza,
ki je poleg smole pri prvem postanku, dobil še kazen petih
sekund za trčenje v boksih z Alonsom. Deseto mesto je
osvojil Lance Stroll.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC

D

irkališče pravzaprav na plaži Atlantika je tudi
letos poskrbelo za fantastično kuliso. Oranžna
barva v čast domačemu šampionu, ki je letos
v kombinaciji z Red Bullovim dirkalnikom
praktično nedotakljiv. Aktualni svetovni prvak je že takoj
na štartu Leclercu jasno pokazal, da ga zanima le zmaga.
V boju za tretje mesto je prišlo do rahlega kontakta med
Sainzem in Hamiltonom, a sta oba lahko nadaljevala
na mestih tri in štiri. Množica v oranžnem je fanatično
ponorela praktično v vsakem krogu, ko je mimo pripeljal
domači junak. Stik z vodilno dvojico je počasi začel
izgubljati Sainz, ki se mu je približeval tudi Hamilton.
V 14. krogu so se začeli postanki vodilnih. Najprej sta
na menjavo pnevmatik odšla Sainz in Perez in spet
smo bili priča novi blamaži Ferrarija. Pozabili so namreč
pripraviti zadnjo levo pnevmatiko za španskega dirkača
in postanek se je seveda dodobra zavlekel. Tri kroge
kasneje je v bokse zavil Leclerc, vodilni Nizozemec, ki si je
pred Monačanom privozil že lepo prednost, pa je v bokse
zapeljal v 18. krogu. V vodstvu sta se tako znašla oba
Mercedesa, ki sta bila očitno na taktiki enega postanka.
Tako se je Hamilton v boksih ustavil v 29. krogu, Russell
pa še dva kroga za njim. Na veliko navdušenje domačih
navijačev je na čelo ponovno stopil Verstappen, ki je
svojo prednost pred Leclercom povečal že na osem
sekund. Po postankih je odlično dirkal Hamilton, ki se
je hitro prebil na tretje mesto mimo Pereza. Morda bi
se taktika Mercedesa celo izšla za zmago, a na sceno so
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Ferrari več kot očitno izgublja tla pod nogami,
Charles Leclerc je bil le tretji.
Rezultati VN Nizozemske:
1.

Max Verstappen
Red Bull Racing

4.

Lewis Hamilton
Mercedes

7.

Lando Norris
McLaren

2.

George Russell
Mercedes

5.

Sergio Perez
Red Bull Racing

8.

Carlos Sainz
Ferrari

3.

Charles Leclerc
Ferrari

6.

Fernando Alonso
Alpine

9.

Esteban Ocon
Alpine
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wrc - rally estonija, finska, belgija

Tänak
pridobiva
zagon

Rally svetovnega prvenstva v Estoniji je suvereno dobil Kalle Rovanperä s Toyoto, medtem ko je na
najhitrejšemu rallyju sezone na Finskem kot tudi na belgijski preizkušnji slavil Ott Tänak s Hyundaijem.
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kot na Finskem je na najnižji stopnički končal Esapekka
Lappi. Rally Ypres je prava belgijska klasika. Letos je
drugič štel za točke svetovnega prvenstva in domači
navijači so seveda komaj čakali, da lahko na svojih cestah
stiskajo pesti za lokalnega junaka, Thierryja Neuvilla.
Dirkač Hyundaija je lani tu slavil zmago in je bil seveda
nesporen favorit za slavje tudi letos. Začel je malce
previdneje, hitrejša sta bila Evans in moštveni kolega
Tänak. Že na drugi hitrostni preizkušnji je večkratno
prevračanje doživel vodilni v prvenstvu, Kalle Rovanperä.
Sobotni del je ponavadi odločilen del rallyja in tudi to pot
ni bilo nič drugače. Neuville je začel povečevati vodstvo
pred Tänakom in Evansom, a na žalost domače publike,
je v predzadnji hitrostni preizkušnji tudi sam zletel v
jarek. Tako se je pred zadnjim dnevom rallyja nenadejano
v vodstvu znašel zmagovalec finskega rallyja, Ott Tänak.
S skandinavsko hladnokrvnostjo je brez težav pripeljal
do konca in se veselil tretje letošnje zmage, a prve po
treh letih na asfaltu.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC

Tudi v Estoniji se je izkazalo, da ko
enkrat Rovanperä prevzame vodstvo,
mu ga je izredno težko odvzeti.
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R

ally s središčem v najstarejšem estonskem
mestu Tartu, je bil sedmi v letošnji sezoni.
Pričakovali smo boj za zmago med vodilnim v
prvenstvu Rovanpero in Tänakom, ki je domači
rally dobil že štirikrat. A mladi Finec, ki je lani tu slavil
svojo prvo zmago v WRC-ju, je bil razred zase. Tudi tokrat
se je izkazalo, da ko enkrat Rovanperä prevzame vodstvo,
mu ga je izredno težko odvzeti. Enostavno še bolj stopi
na plin, samozavest mu dodatno zraste, kos mu niso
niti precej bolj izkušeni dirkači, kot je recimo dvojica
Hyundaija, Tänak in Neuville.
Najhitrejši rally sezone, rally tisočerih jezer in neštetih
skokov na Finskem, je letos dobil svetovni prvak iz leta
2019, Estonec Ött Tänak. Tokrat mu ni bil kos niti vodilni
v prvenstvu, Kalle Rovanperä, ki je domačo preizkušnjo
sklenil na drugem mestu. Tudi tretje mesto je osvojil
domačin, Esapekka Lappi.
Vse oči so bile pred začetkom rallyja uprte v Kalleja
Rovanpero. 21-letnik, ki podira rekord za rekordom v
WRC-ju, je letos zmagal na petih rallyjih in je seveda z
naskokom vodilni v prvenstvu. Zelo si je želel zmage
pred domačim občinstvom, a navijači bodo morali
na novo finsko zmagoslavje počakati vsaj še eno leto.
Rally po Finskem je pokazal, da se ob popolni izvedbi
tako Hyundaija kot Tänaka lahko ogrozi čudežnega
Rovanpero.
Belgijska preizkušnja svetovnega prvenstva v rallyju je
prav tako pripadla Estoncu Tänaku. Sloviti rally Ypres je
z zaostankom le petih sekund na drugem mestu končal
Elfyn Evans. Tudi tretje mesto je šlo dirkaču Toyote. Tako

ŠPORT

MotoGP – VN Velike Britanije, Avstrije, San Marina

BAGNAIA
STOPNJUJE
SVOJO
FORMO

Motociklistična karavana se je po poletnem premoru vrnila na steze in se ustavila v Veliki Britaniji, ko je na
kvalifikacijah prevladoval Johann Zarco, nedeljsko preizkušnjo pa je najbolje zaključil Italijan Francesco
Bagnaia, ki je letos dosegel že četrto zmago, v skupnem seštevku pa se je prestavil na tretje mesto. Na
stopničkah sta bila poleg Italijana še Španec Maverick Viñales in moštveni kolega Jack Miller, avstralski
dirkač razreda motoGP, ki bo v sezonah 2023 in 2024 dirkal za KTM skupaj z Južnoafričanom Bradom Binderjem.
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sezono in je v dolgi in uspešni karieri zmagal na 24
motociklističnih dirkah. Leta 2004 je bil svetovni prvak
razreda do 125 ccm, v letih 2006 in 2007 pa je bil drugi v
skupnem seštevku razreda do 250 ccm. V elitnem razredu
motoGP nikoli ni prišel do naslova prvaka, bil pa je trikrat
tik pod vrhom na drugem mestu skupnega seštevka
sezone. »Na žalost se je MotoGP v zadnjih letih močno
spremenil, nikoli se nisem počutil udobno z motociklom
po vrnitvi v elitni razred leta 2021 in nisem mogel kar
najbolje izkoristiti njegovega potenciala, kljub dragoceni
in stalni pomoči ekipe in celotne Yamahe.« Za vselej
nasmejanega Doviziosa je neuspešna sezona, v kateri je
vsega skupaj osvojil deset točk, zadosten razlog, da se
po domači dirki na svetovnem dirkališču Misano Marco
Simoncelli predčasno poslovi. Člana ekipe Yamaha

RNF bo po slovesu zamenjal Yamahin testni voznik Cal
Crutchlow.
Že upokojeni voznik Yamahe, Valentino Rossi, ki se je po
koncu lanske sezone poslovil od dirkanja z motorji, je v
dar prejel rekordno veliko čelado, kar štiri metre visoko in
šest metrov dolgo, ki se je zaradi svoje velikosti vpisala v
Guinnessovo knjigo rekordov. Župan mesta Pesaro, kjer
je čelada tudi na ogled, je ob odkritju darila povedal, da
so s čelado želeli podreti Guinnessov rekord, tako kot ga
je v svoji bogati karieri podrl Valentino. 43-letni Valentino
Rossi je v Guinnessovi knjigi rekordov zapisan kot dirkač z
največ naslovi prvaka v razredu motoGP, in sicer s šestimi
(2002, 2003, 2004, 2005, 2008 in 2009). V knjigi pa ni vštet
naslov, ki ga je Rossi osvojil leta 2001, ker tekmovanje
motoGP še ni obstajalo, ampak se je takrat imenovalo

Na trinajsti preizkušnji za VN Avstrije so
prevladovali dirkači Ducatija. Še tretjič zapored
je zmagal Francesco Bagnaia.

F

abiu Quartararoju se ni izšlo po načrtu in se je s
težavami s svojo Yamaho soočil že na kvalifikacijah,
ko mu je motor pri hitrosti 180 kilometrov na uro
kar naenkrat ugasnil, med samo dirko pa iz njega
ni iztisnil več kot osmo mesto. Za njim se je na devetem
mestu uvrstil Aleix Espargaro in si zagotovil sedem točk
v boju za naslov svetovnega prvaka, kar pa ob dejstvu,
da je na zadnjem treningu utrpel zlom desne pete, sploh
ni slabo.
Na trinajsti preizkušnji za VN Avstrije na dirkališču
v Spielbergu so prevladovali dirkači Ducatija. Kljub
močnemu prizadevanju Fabia Quartararoja, da bi prekinil
niz njihove prevlade, so prva štiri mesta na kvalifikacijah
pripadala ravno dirkačem Ducatija, po vrstnem redu od
Enea Bastianinija, Francesca Bagnaie in Jacka Millerja
do Jorga Martina, kateremu je sledil Quartararo, za
njim pa se je na šestem mestu ponovno znašel dirkač
Ducatija, Johann Zarco. Tudi nedelja je bila naklonjena
italijanskemu proizvajalcu motociklov, ko je še tretjič
zapored zmagal Francesco Bagnaia, na drugem mestu
pa je dirko končal Yamahin dirkač Quartararo, ki se je z
odlično vožnjo uspel prebiti mimo številnih Ducatijevih
motociklov. Tretji je bil Jack Miller, ki odhaja v moštvo
KTM in ne bo več tekmoval za elitno tovarniško moštvo
Ducati Lenovo, zamenjal ga bo 24-letni Enea Bastianini. V
skupnem seštevku se ni spremenilo veliko, saj Quartararo
in Aleix Espargaro ostajata vodilna, Bagnaia pa se jima je
približal na 44 točk zaostanka.
A vse skupaj se je obrnilo na štirinajsti preizkušnji za
VN San Marina, ko si je Bagnaia z zmago prislužil novih
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25 točk in se na lestvici povzpel na drugo mesto.
Nedeljska preizkušnja se je začela precej dramatično, ko
so v prvem ovinku z dirko zaključili Johann Zarco, Pol
Espargaro in Michele Pirro. A ni trajalo dolgo, ko je ob
zdrsu priložnost za dobro dirko zapravil eden od glavnih
favoritov za zmago, Jack Miller. S četrto zmago zapored
se je na prvo stopničko na zmagovalnem odru zavihtel
odlično razpoloženi Francesco Bagnaia, kateremu je tik
pred ciljno črto zmago skušal ukrasti nič manj razgret
Enea Bastianini, a mu to ni uspelo. Za njima je kot tretji
ciljno črto prečkal Maverick Viñales, trenutno vodilni
v svetovnem prvenstvu Fabio Quartararo pa več kot
petega mesta ni zmogel.
NOVOSTI V KARAVANI MOTOGP
Japonski Suzuki se po koncu letošnje sezone predčasno
poslavlja. Suzukiju se pogodba, ki so jo sklenili leta
2015, izteče leta 2026, a zaradi prevelikega finančnega
zalogaja, naprej žal več ne gre. Suzuki je leta 2011 že
enkrat zapustil serijo motoGP in se vrnil leta 2015 ter
leta 2020 s Špancem Joanom Mirom osvojil naslov
svetovnega prvaka. V sedemdesetih letih je moštvo
najbolj želo uspehe v najmočnejši kategoriji, ko so slavili
Britanec Barry Sheene, Italijana Marco Lucchinelli in
Franco Uncini ter Američana Kevin Schwantz in Kenny
Roberts ml. Alex Rins, član Suzukija, si je mesto za novo
sezono že poiskal pri Hondi-LRC, ki se zanima tudi za
Rinsovega moštvenega kolega Joana Mira.
Predčasno se od motociklističnega sveta poslavlja tudi
popularni »Dovi«, ki je član karavane motoGP že 15.
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World Motorcycling Championship 500cc Grand Prix.
Poleg omenjenih sedmih naslovov svetovnega prvaka
pa je »Doktor« enkrat osvojil še svetovno prvenstvo
v konkurenci 250-kubičnih motociklov (1999) in
enkrat svetovno prvenstvo v konkurenci 125-kubičnih
motociklov (1997). Čelado je iz železa, lesa, polistirena
in smole naredil lokalni umetnik Riccardo Sivelli, s 3D
učinkom na vizirju, ko naj bi se pod določenim kotom
lahko videlo Rossijeve oči.
V naslednji sezoni se nam obeta še nekaj novosti, saj je
Dorna napovedala novi format dirkanja, ko naj bi dirkači
krajšo dirko odpeljali že v soboto in si lahko prislužili
dvanajst točk. Organizatorji tekmovanja zatrjujejo, da
dodatna dirka ne bo podaljšala časa, ki ga dirkač na

7.00h - 22.00h
8.00h - 18.00h

velikih nagradah preživi na stezi, saj naj bi z urnikov
vsakega dirkaškega vikenda odstranili enega od prostih
treningov in 20-minutno nedeljsko ogrevanje. Nad
idejo Dorne vsekakor ni navdušen svetovni prvak Fabio
Quartararo, ki meni, da je to popolnoma neumno.
Še ena novica odmeva v motociklističnem svetu, in
sicer elitnemu razredu motoGP se s prihodnjo sezono
priključuje španska ekipa GASGAS, ki bo moči združila
z ekipo Tech3. Sicer je že nekaj časa stalnica v razredih
moto2 in moto3, ki je od leta 2019 v lasti moštva KTM,
z že znanim prvim dirkačem Polom Espargarojem, ki je
letos član ekipe Repsol Honda Team.

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!

