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Človeška zavest je vsak dan višja! Zemljani smo povezani z internetom in vsi vsak trenutek vemo, kaj se dogaja na drugem
koncu sveta. Bilo bi pričakovati, da bo svet sodeloval in da
nam bo boljše! A svetovni oblastniki ne povezujejo sveta, ne
izenačujejo razlik med nami, ampak brezno med zahodnim in
vzhodnim svetom samo poglabljajo. Da ne govorim o vojni
med zahodom in vzhodom, v katero so nas Slovence pahnile
zahodne sile in njihovi slovenski vazali. Slovenski narod je
miroljuben in ne želi vojne s slovanskimi brati. Ne pozabimo
velikih verzov največjega Slovenca Prešerna, ki zapiše v Krstu
pri Savici: »Narveč sveta otrokom sliši Slave, tja bomo našli
pot, kjer nje sinovi si prosto voljo vero in postave!« O svoji
slovanski usodi moramo odločati sami in za nas ne morejo
odločati tujci, ki so v zgodovini začeli prvo in drugo svetovno
vojno. Ali bodo tudi tretjo? Namesto, da bi naredili vse za mir,
sodelovanje in dobrobit vsega sveta. Imperialistična Amerika
se nam smeje čez lužo. Prodajali bi nam orožje in nas bodo z
inflacijo naredili samo še bolj revne. En odstotek najbogatejšega svetovnega prebivalstva bo samo še ekstremno obogatel. V ZDA imajo poceni energijo in avtomobili pri njih so
veliko cenejši kot pri nas v Evropi. Samo če pogledamo električni Volkswagen ID.4, ki je v ZDA za 10.000 evrov cenejši kot
pri nas, nasploh pa to drži za vse avtomobile.
Svetovni oblastniki želijo, da gre promet na elektriko in ne
na fosilna goriva, kar je seveda prav. Vendar pozabljajo, da so
roki za to utopični. Pridobivanje elektrike je še vedno prvenstveno iz fosilnih goriv, kar v ničemer ne pomaga k čistemu
okolju. Ne vem, kako si oblastniki predstavljajo promet z elektriko, ko ni zadosti močnega omrežja in ni zadosti polnilnic. V
prometnih konicah v času poletnih počitnic, ko bo Slovenijo
prečkalo na tisoče električnih avtomobilov iz Nemčije, ti ne
bodo mogli polniti svojih avtomobilov, ker ni polnilnic in jih
sploh ni mogoče postaviti, ker ni dovolj močnega omrežja.
Oblastniki govorijo o čisti elektriki, a pozabljajo, da je tudi
elektrika, ki jo pridobivamo na rekah in z vetrom, ekološko
sporna, ker uničuje našo naravo in kulturno krajino. Nihče
doma ali v svetu ne omeni čiste energije, ki jo imamo v izobilju. Celi oceani so nam na voljo, samo potegniti jo moramo.
Tako so rekli že Kremanski preroki pred 250 leti, ko so dejali,
da Zemlja joka od našega kopanja rud in energentov iz njene
notranjosti in da je energije okrog nas na pretek, samo vzeti
jo moramo. Nešteto znanstvenikov govori isto, posebno naš
največji, Tesla, ki je dejal, da je med pozitivno Zemljo in negativno ionosfero neverjeten potencial energije, in ki je že pred
sto leti objavil patente za pridobivanje tako imenovane radiantne energije. A kaj, ko ti zaprašeni patenti ležijo v muzeju
v Beogradu, človeštvo pa se pobija med sabo za umazano
energijo!
Matjaž Tomlje

Narobe svet!
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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
BMW iX M60
V Slovenijo je prispel tehnološki paradni konj BMW-ja,
električni SUV iX M60, pri katerem prvič v zgodovini
skupaj stojijo črke i, X in M. Bavarski proizvajalec
je namreč združil tri različne svetove: električno
mobilnost linije i, terensko spretnost družine X in
športno zmogljivost, za katero stoji črka M.
Pri BMW-ju so svojega električnega SUV-ja iX oklicali
za pionirja nove dobe, kajti nakazuje prihodnost
osebne mobilnosti v stilu znamke belo-modrega
propelerja. Tehnološki zastavonoša, ki se loteva novih
trendov avtonomnosti, povezljivosti in elektrifikacije,
je že zapeljal na svetovne in slovenske ceste v dveh
izvedenkah, ki uporabljata peto generacijo tehnologije
eDrive. Za tiste bolj zahtevne, katerim se zdi 326 ali
celo 523 konjskih moči različic xDrive40 in xDrive 50
premalo, so kreirali varianto z dvema električnima
motorjema, ki je do prihoda modela XM predstavljal
vrh ponudbe koncerna BMW Group. Resda ne gre za
prvi popolnoma električni model iz divizije M (ta čast
pripada štirivratnemu Gran Coupéju i4 M50), toda
lahko rečemo, da iX M60 dokončno razbija mit, da
električno vozilo ni namenjeno ljubiteljem športne
vožnje, saj razpolaga s 619 konjskimi močmi in 1.100
Nm navora (ob aktivaciji funkcije Launch Control) in iz
mirovanja do stotice pospeši v 3,8 sekunde. Največja
hitrost je omejena na 250 km/h, kar je 50 km/h več
kot pri izvedenki iX xDrive50, ki je pozicionirana eno
stopničko nižje. Hkrati je zagotovljena uporabnost
na daljše razdalje, zahvaljujoč visokemu dosegu nad
500 kilometrov in tehnologiji visokozmogljivega
polnjenja – desetminutno polnjenje na hitri polnilni
postaji doseg poveča do 150 kilometrov.
Oddelek M svojega pečata ni pustil samo na naviti
pogonski enoti, športno nastavljenem vzmetenju
in optimizirani aerodinamiki, temveč je izvedel
shujševalni program z uporabo polimerov, ojačanih z
ogljikovimi vlakni, ki so povečali tudi rigidnost vozila.
Za vstopno različico iX xDrive40 bo treba odšteti 91
tisočakov, vendar cena za kralja družine – iX M60
poskoči na kar 140.550 evrov.

Foto: Žiga Intihar

Range Rover Sport
Pri Wallis Motors Ljubljana so nam v svojem salonu
premierno predstavili tretjo generacijo vozila Range
Rover Sport. Gre za najpomembnejši model znamke Land
Rover, zanj pa v prvem letu prodaje pričakujejo, da bodo
našli 50 kupcev.
Prva generacija je luč sveta ugledala leta 2005, že takrat pa
je bil to eden redkih modelov, ki je bil na voljo izključno
z avtomatskim menjalnikom. Leta 2012 je sledila prva
manjša prenova, leto kasneje pa je na trg prišla druga
generacija, ki je dodobra zarisala temelje, na katerih sedaj
sloni tretja, najbolj dovršena in dinamično zmogljiva
generacija modela Ranger Rover Sport. Ostaja tipični
Range Rover, prepoznaven z vseh zornih kotov, odlikuje
ga mišičasta drža in impozanten videz z dolgo medosno
razdaljo in s kratkima previsoma.
Seveda ga odlikujejo tudi vrhunske terenske zmogljivosti,
čeprav v večini primerov bolj resnega terena od
makadama in pločnikov verjetno ne bo videl. Inteligentni
štirikolesni pogon in visok odmik od tal tako poskrbita za
premagovanje tudi resnejšega terena, brez težav lahko,
recimo, brodi po do en meter visoki vodi. Za udobje
vožnje dodatno skrbi zračno vzmetenje, ki avtomobilu
omogoča štiri višinske stopnje. Prvič je na voljo tudi
štirikolesno krmiljenje – zadnji kolesni par se lahko obrne
za do 7 stopinj, s čimer je močno izboljšana njegova
okretnost in s tem zmanjšan obračalni krog.
Gre za najbolj dinamičnega in športnega Ranga vseh
časov, ki bo na voljo s široko paleto motorjev, ki vključuje
hibride, šestvaljne bencinske in dizelske motorje z blago
hibridno tehnologijo ter povsem novi motor V8 z dvema
turbinama. V letu 2024 pa lahko pričakujemo prvo
popolnoma električno izvedenko.
Na voljo je klasična kot tudi podaljšana izvedenka
karoserije, sicer pa so na voljo tri različice opreme, vstopna
SE, najbolj popularna HSE Dynamic, prvo leto pa bo
ekskluzivno na voljo tudi posebna različica First Edition.
Kupci seveda lahko s številnimi paketi, kot sta Dynamic
in Black Pack, dodatno popestrijo že tako športen videz
vozila. Možnost personalizacije novega Range Roverja je
tako izjemna, na voljo je skupno 8 paketov, 37 zunanjih
barvnih kombinacij, 14 oblik platišč in 6 tipov notranjosti.
Notranjost je v primerjavi s prejšnjo generacijo dosti bolj
uglajena, tudi bolj minimalistična, povsem nova je oblika
volana, nov je tudi 13,1-palčni ekran na dotik z novim
multimedijskim vmesnikom, ki je odzivnejši, preglednejši
in tudi intuitivnejši. Poleg že poznanega glasovnega
upravljanja funkcij avtomobila, bo interaktivno glasovno
izkušnjo v prihodnosti izboljšala še Amazonova Alexa.
Vstopna različica SE D250 bo na voljo od 96.259 evrov
dalje, medtem ko bo za različico First Edition v najmočnejši
izvedbi treba odšteti vsaj 145.852 evrov.
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ZA ZDRAVJE
MOJEGA DOMA
ODPRAVA ODVEČNE
VLAGE IN PLESNI

VARČEVANJE Z
ENERGIJO

PREPROSTO IN
POCENI VZDRŽEVANJE

DRUŽI NS KI PA KE T
Mazda CX-60
CX-60 je ključni model Mazde v zadnjem desetletju,
saj je njihov prvi priključni hibrid za evropski trg, ki
združuje štirivaljni bencinski motor Skyactiv-G 2.5 z
električnim motorjem in 17,8 kWh baterijo.
Skupna izhodna moč znaša 241 kW oziroma 323
konjskih moči, kar bo dovolj za potep od 0-100
km/h v 5,8 sekunde. Moč se preko 8-stopenjskega
avtomatika z izboljšano okoljsko učinkovitostjo zaradi
zmanjšanja upora in dodatnih prestav speljuje na vsa
štiri kolesa ali zadnji kolesni par. Hibridni pogon, ki
omogoča 63 kilometrov brezemisijske vožnje, skupaj
z nizkim težiščem, prispeva k prostorski učinkovitosti
vozila. Poleg hibrida, ki je zasedel mesto zastavonoše
kot najbolj zmogljiv cestni avtomobil v zgodovini
znamke, bosta na voljo tudi dva šestvaljna dizelska
agregata s prostornino 3,3 litra, ki razvijata 147 in 186
kW, v roku enega leta pa se bo ponudbi motorjev
pridružil še trilitrski bencinar z 48-voltnim blagim
hibridnim sistemom.
Z dolžino 4,745 metra, je CX-60 približno 20
centimetrov daljši od CX-5, trenutno največjega
Mazdinega križanca, naprodaj v Sloveniji. Radodarna
medosna razdalja dostavlja več prostora za potnike in
prtljago – prtljažnik pogoltne 570 litrov.
SUV sledi eleganci dizajna Kodo in v notranjosti uvaja
premijsko zasnovo z elementi javorjevega lesa, kroma
in usnja nappa. Velik poudarek je bil dan na doseg
optimalnega voznega položaja, za udobje potnikov
pa bo skrbel tudi nabor novih voznih pomočnikov in
sistemov aktivne varnosti ter brezžična povezljivost
preko sistema Android Auto in Apple CarPlay.
Na voljo so štirje paketi opreme (Prime Line, Exclusive
Line, Homura in Takumi), pri čemer je treba za novi
CX-60 z motorjem D200 in opremo Prime Line odšteti
vsaj 48.490 evrov.
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OSNOVNI DRUŽINSKI PAKET:
2x rekuperatorska
prezračevalna enota I-VENT
1x ventilatorska enota
SILVENTO V-EC
2x daljinski upravljalnik
+ mobilna aplikacija
+ GRATIS montaža
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www.lunos.si
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4x rekuperatorska prezračevalna
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SILVENTO V-EC
4x daljinski upravljalnik
+ mobilna aplikacija
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NOVOSTI

Nissan X-Trail
Terenec X-Trail, ustvarjen za družinska popotovanja, se je doslej prodal v skoraj 7 milijonih primerkih, nove kupce pa
bo želel prepričati v novi, četrti generaciji. Oblikovna zasnova sledi predhodnikom z značilno masko v obliki črke V,
vendar je oblika karoserije mnogo bolj mišičasta in sodobna. X-Trail bo na voljo s petimi in sedmimi sedeži, s čimer gre
za edini elektrificiran SUV s sedmimi sedeži v tem segmentu. Elektrifikacijo je omogočila nova konstrukcijska osnova,
ki prinaša tudi izboljšane dinamične karakteristike. X-Trail je opremljen s pogonskim sistemom e‑POWER, ki zagotavlja
občutenje vožnje električnega avtomobila brez potrebe po polnjenju baterije. Njegova posebnost je, da 150-kilovatni
bencinski motor služi le za generiranje električne energije, kolesa pa poganja izključno elektromotor. Četrta generacija
uvaja tudi nov sistem štirikolesnega pogona, zasnovan za optimalno delovanje z elektrificiranimi pogonskimi sklopi.

Ford Mustang Dark Horse
Legendarni ameriški konjič Mustang, ki je že večkrat osvojil titulo najbolje prodajanega športnega avtomobila na
svetu, se predstavlja v sedmi generaciji, ki uvaja na dirkališča fokusirano variacijo Dark Horse. Že klasični kupe in
kabriolet s prenovo izgledata agresivnejša, toda posebna izvedenka oster stil popelje na nov nivo. Unikatni zunanji
elementi jasno nakazujejo, da gre za kralja družine Mustang. Novo različico bomo že na daleč prepoznali po metalik
modri karoseriji, zatemnjenih LED žarometih in številnih črnih poudarkih. Srce Mustanga Dark Horse je nova generacija
osemvaljnega motorja s prostornino petih litrov, ki naj bi generiral okrog 500 konjskih moči. Poleg pogonske enote, ki
je sparjena bodisi s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom bodisi z 10-stopenjskim avtomatikom, so pri Fordu nadgradili
tudi vzmetenje, aerodinamiko, vodljivost in zavorni sistem za vrhunsko predstavo na dirkalni stezi.
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Vrtinc navtika in znamka Sargo
Podjetje Vrtinc navtika že od leta 2007 skrbi, da so dnevi v objemu valov varni in udobni. To uspešno počne s svojim
strokovnim teamom in konstantno posodobljeno navtično floto. Poleg znamk Capelli, JokerBoat in Saxdor so Vrtinci
postali zastopniki še za znamko Sargo v Sloveniji in na Hrvaškem. Plovila Sargo so zasnovana tako, da so primerna za
uporabo skozi celo leto in v vseh vremenskih razmerah. Tako kabina kot sam kokpit imata nezmotljive skandinavske
poteze, od same funkcionalnosti in ergonomije do čistih linij in zanimivih barvnih kombinacij. V paleti imajo na izbiro
šest modelov, začenši z modelom 28, sledita mu 31-ka in 33-ka, nato model 36 v klasični konfiguraciji in v konfiguraciji
fly, vrh ponudbe pa predstavlja model 45. Plovila Sargo pa niso zgolj praktična in ergonomsko zasnovana, temveč
tudi sila zmogljiva s svojimi notranjimi motorji, ki zlahka dosežejo hitrosti vse do 40 vozlov.

Maserati GranTurismo
Največja ikona Maseratija, športni kupe GranTurismo, je zaživel v novi generaciji, ki se ponaša s podobnimi
proporcijami kot predhodnik, vendar dinamičnemu stilu dodaja bolj izrazite obline in moderne poudarke. Začudoma
so pri znamki trizoba sprva pokazali elektrificirano različico Folgore, kasneje pa še tradicionalno gnano izvedenko, ki
bo opremljena z zmogljivim motorjem Nettuno. Vizualno se brata med seboj praktično ne razlikujeta, če odštejemo
platišča, masko in večje odprtine za zajem zraka pri »klasičnem« GranTurismu, ki bodo hladile 3-litrski šestvaljni
motor, ki pri atraktivnem dvosedežniku MC20 razvija kar 621 konjskih moči in 729 Nm navora. Pri novi generaciji
bencinskega GT-ja, ki bo na voljo z opremo Modena in Trofeo, bo mera moči verjetno bolj umirjena, gotovo pa je, da
bo bolj zmogljiv model Folgore, ki je prvi predstavnik Maseratija s 100-odstotno električnim pogonom.
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Najhitrejši Volkswagen na Nürburgringu
Volkswagnova posebna divizija R športne izvedenke ustvarja že dve desetletji, zato so ob tej priložnosti sami sebi podali
darilo v obliki novega Golfa R, ki je na slovitem nemškem dirkališču Nürburgring, znanem tudi pod imenom zeleni
pekel, zabeležil najboljši čas izmed vseh vozil VW R. To niti ne preseneča, saj je zmogljivost Golfov R, ki premoščajo vrzel
med vsakodnevnim kompanjonom in čistokrvnim atletom, s časom vztrajno rasla: original iz leta 2002 je razvijal 241
konjskih moči, medtem ko se najnovejši Golf R »20 Years« ponaša s kar 333 konji, katere razvija 2,0-litrski turbopolnjeni
motor. V primerjavi z aktualno izvedenko je štirikolesno gnani novinec, s katerim je upravljal razvojni voznik in
dirkač Benjamin Leuchter, čas kroga na 20,8 kilometra dolgi stezi izboljšal za dobre štiri sekunde, zahvaljujoč paketu
Performance in dodatnim desetim kilovatom, ki omogočajo naskok iz mirovanja do 100 km/h v 4,6 sekunde.

Največja parada vozil Mazda na svetu
18. septembra se je na dirkališču v italijanski Modeni zbralo toliko ponosnih lastnikov Mazdinega roadsterja MX-5, da
so se zapisali v Guinnessovo knjigo rekordov kot največja parada avtomobilov japonskega proizvajalca na planetu.
Skupno 707 primerkov najbolje prodajanega roadsterja, kdajkoli ustvarjenega, je tako podrlo prejšnji rekord iz leta
2013, ko se je na Nizozemskem skupaj spravilo 683 vozil z značko M. Na shodu so obiskovalci lahko občudovali vse
štiri generacije kompaktnega dvoseda, ki je debitiral konec 80. let na avtomobilskem salonu v Chicagu. Od tedaj je
MX-5 ostal zvest originalnemu receptu, ki v ospredje postavlja filozofijo voznega užitka, za opis katerega so uporabili
japonski izraz »Jinba Ittai«, ki priča o vezi med avtomobilom in njegovim voznikom. Italijansko parado legendarnih
Miat je spremljala prezentacija inženirja Nobuhira Yamamota, ki je bil odgovoren za tretjo in četrto generacijo modela.
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Matjaž Tomlje promovira avtobiografijo »Vse je usoda«
»Vse je usoda«, avtobiografija Matjaža Tomljeta, je z velikimi plakati po vsej Sloveniji razburkala državo. Nekateri so celo
mislili, da gre za predsedniško kampanjo. A so se ušteli. Spektakularna promocija avtobiografije je poskrbela izključno
za informiranje javnosti o našem književnem prvencu. Knjigotržci so izjavili, da take promocije knjige na Slovenskem še
ni bilo. Poleg omenjenih plakatov smo organizirali predstavitev knjige v Ljubljani, Novemu mestu, Mariboru in Kopru.
Povsod so nas obiskali navdušenci, mediji in prijatelji Matjaža Tomljeta. Navdušencem je knjigo osebno podpisal tudi
sam avtor, kar knjigi doda še dodatno vrednost. Čakajo nas še predstavitve v Brežicah, Celju in na Bledu. Tudi v Ljubljani
bomo knjigo predstavili še za posebne skupine avtomobilskih navdušencev. »Če nekaj delamo, to delamo dobro in
impozantno, tako kot si moja knjiga zasluži!« se je pridušal avtor Matjaž Tomlje.

Goodyearova celoletna pnevmatika Vector 4Seasons Gen-3 prepričala
Pnevmatika Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 je na testu revije Gute Fahrt zablestela s svojo zimsko zmogljivostjo, saj
jo je nemška revija okronala za skupno zmagovalko svojega zadnjega testa celoletnih pnevmatik. Izvajalci testa so
priporočili njeno vrhunsko zmogljivost na cestah pozimi, še posebej so jo pohvalili pri vožnji na snegu, obenem pa jih
je najnovejša pnevmatika iz družine Vector navdušila s svojo vsesplošno zmogljivostjo v suhem in deževnem vremenu.
Odkar je Goodyear leta 1985 predstavil celoletno pnevmatiko, je serijo Vector redno izboljševal in posodabljal ter tako
izpopolnjeval recept za pnevmatiko, ki se obnese v vseh razmerah. Zadnjo različico, Goodyear Vector 4Seasons Gen3, odlikujejo odlične vozne lastnosti na suhi podlagi in majhen kotalni upor, izpolnjuje pa tudi zahteve za oznako
snežinke v gori s tremi vrhovi (3PMSF), ki je običajno »rezervirana« za zimske pnevmatike.
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Tesla HyperLight

VOZNIKOVI MODNI DODATKI

HyperLight. HyperLife.

Kolekcija obutve AMG x Santoni
Proizvajalec športnih vozil iz Affalterbacha se je s
kreatorjem ekskluzivne obutve Santoni združil pred
skoraj dvema desetletjema, da bi svojim strankam
ponudil luksuzne superge za sproščen vsakdan kot tudi
prave dirkaške čevlje, certificirane s strani organizacije
FIA. Pri AMG-ju so italijanskega oblikovalca izbrali zaradi
dolge tradicije, ročne izdelave in petične pozornosti do
detajlov. Te značilnosti so v ospredju tudi pri najnovejši
kolekciji, ki izraža športno ležernost. Iz vrhunskih
materialov so ustvarili sofisticirana, a moderna obuvala,
s katerimi ciljajo na mlade po letih ali po srcu. Ker se
kolekcija poklanja 55. obletnici družbe AMG, so vsi trije
modeli obutve omejeni na 55 kosov.

Ura Porsche Design Chronograph 911 GT3 RS
Ob lansiranju najbolj ekstremnega serijskega 911
doslej je sestrsko podjetje Porsche Design predstavilo
časomer, ki je tako ekskluziven, da je na voljo le
lastnikom tega športnega avtomobila. Kronograf, ki
perfektno uteleša dirkaški DNK vročekrvne izvedenke
GT3 RS, poganja hišni kaliber 01.200, opremljen s
funkcijo »flyback«, s katero je mogoče štoparico z
enim samim pritiskom na gumb ustaviti, resetirati in
ponovno zagnati. Avtomatsko gibanje je certificiral
švicarski testni inštitut COSC, kar garantira najvišjo
preciznost in zmogljivost ure. S temi značilnostmi se
časomer uveljavi kot perfekten sopotnik za odkrivanje
meja brutalnega dvoseda 911 GT3 RS, ki bo lastnike
zagotovo navdušil tako na cesti kot na dirkaški pisti.

Kolekcija oblačil, obutve in dodatkov Ferrari
Pristaši poskakujočega konjička iz Maranella bodo svojo
pripadnost italijanski znamki lahko pokazali z novo
modno kolekcijo oblačil, obutve in dodatkov za jesenske
in zimske dni, ki jo opredeljuje Ferrarijeva zavezanost
hitrosti, izražena z grafičnimi elementi ter ikoničnimi
odtenki rdeče in rumene. Zaradi raznovrstnosti linije bo
nekaj zase lahko našel vsak, saj vključuje udobna oblačila
za prosti čas, funkcionalne kose za športno udejstvovanje
in sofisticirane primerke za vrhunski metropolitanski stil.
Tudi novo kolekcijo prežema kreativna vizija dizajnerja
Rocca Iannoneja, ki je že od leta 2019 kreativni direktor
oddelka Ferrari Style, ki na svojevrsten, a pristno italijanski
način, interpretira kulturo, umetnost in modo.
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F E R R A R I

P U R O S A N G U E

SUV + V12
=
pur
osan
gue

Ferrari je sinonimen z zmogljivimi, drznimi in emocionalnimi dvosedežnimi športnimi avtomobili,
toda sedaj se bo ta mentalna podoba morala malce spremeniti. Po letih špekulacij in pričakovanj
so namreč v Maranellu pripravili svoj prvi avtomobil, ki v iskanju optimalne aerodinamičnosti ni
tesno prisesan k tlom. Predstavljamo vam Ferrarijev SUV Purosangue.
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Prvi štirivratni avtomobil v 75-letni zgodovini
manufakture na cesto prenaša 715 vrancev.

»

Purosangue je avtentični
superavtomobil v obliki
športnega terenca.

SOLARNO NAPAJANJE . TUDI OB SLABŠI SVETLOBI

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Najprej me morate ustreliti,« je leta 2016
bleknil bivši »capo« Ferrarija, Sergio
Marchionne, ob vprašanju, ali bo italijanski
proizvajalec kdajkoli razširil svojo proizvodnjo
z uvedbo terenskega vozila. A že dve leti kasneje
je moral pojesti svoje besede, ko je naznanil, da so
pričeli snovati SUV z značko poskočnega konjiča.
Zaradi neverjetne popularnosti tega tipa vozil, so
se pač kot druge prestižne avtomobilske znamke,
morali vdati v usodo in dati trgu, kar si želi. Toda v
nasprotju s tekmeci so pri Ferrariju odločni, da bodo
ohranili ekskluzivnost svojega novinca, kar bodo
dosegli s striktno omejitvijo proizvodnje. In kot je bilo
za pričakovati, je povpraševanje kljub visoki ceni 390
tisoč bruseljčanov tako izjemno, da bodo kaj kmalu
morali zapreti knjigo naročil.
Za to, da je avtomobil hit, še preden ga je zapeljal
kdo drug kot Ferrarijev testni voznik, je seveda
zaslužen globalni renome znamke. Da bi čisto vsem
dali vedeti, da tudi Ferrari na hoduljah dosledno
sledi filozofiji športne odličnosti, so ga oklicali za
Purosangue, kar v prevodu pomeni čistokrven.
Prvi štirivratni in štirisedežni avtomobil v 75-letni
zgodovini italijanske manufakture doraslost tej
oznaki dokazuje z implementacijo ikoničnega
atmosferskega dvanajstvaljnika, ki na cesto prenaša
715 razjarjenih vrancev. V ospredju je kakopak vozna
dinamika, s čimer lahko Purosangue označimo
za avtentični superavtomobil v obliki športnega
terenca. To pomeni, da bo njegov največji konkurent
ravno rojak Lamborghini Urus, ki pa še v najbolj vražji
variaciji Performante pod pokrovom skriva »zgolj«
666 konjev. Naj se tekma za kralja SUV-jev začne!

novosti

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Kaj nastane, ko se povežeta dve prvovrstni italijanski znamki, znani po surovi
zmogljivosti in emocionalnem stilu? Ducati in Lamborghini sta poskrbela, da
je plod njunega partnerstva produkt brez primere, hudičevo privlačen
in izjemno ekskluziven motocikel, ki je vreden imena ulični borec.
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D

ucati je v svetu motociklizma ekvivalenten
avtomobilistu Lamborghiniju, zato je bila
odločitev za združitev moči povsem logična.
Ambasadorja odličnosti »Made in Italy« sta
kreativno sodelovanje pričela leta 2020 s posebnežem
Diavel 1260 Lamborghini, katerega je navdihnil nihče
drug kot superavtomobil prihodnosti, vizionarski Sián, ki
se je v zgodovino zapisal kot prvi elektrificirani Lambo
in hkrati kot najbolj zmogljiv divji bik doslej. Ker je
model navdušil publiko, željno ekskluzive, se sedaj saga
nadaljuje z drugim rezultatom partnerstva, ki perfektno
prezentira sintezo italijanskega športnega stila.
Pri Ducatiju so za osnovo izbrali model Streetfighter, na
brutalnem Panigalu V4 baziran »naked« motocikel, ki
se ponaša s 4-valjnim agregatom, prevzetim direktno
iz prvenstva MotoGP. Dvokolesnik, razvit v tesnem
sodelovanju z dirkaškim oddelkom Ducati Corse, na
račun uporabljenega znanja in tehnologij, predstavlja
najboljši možen približek prototipnemu dirkalniku za
MotoGP. Na cestno površino dostavlja izjemnih 208
konjskih moči in je tako nadvse primeren partner
Lamborghinijevega nagajivega Huracána STO, ki je služil
kot vir inspiracije za oblikovalce najlepših motociklov
na planetu. Ti so v že tako odlično zasnovo integrirali
tehnične in stilne elemente, ki nedvomno izražajo DNK
proizvajalca avtomobilov iz Sant’Agate Bolognese.
Najbolj opazna lastnost motocikla je unikatna zeleno-
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Lamborghinijev Huracán STO je služil kot vir inspiracije
za oblikovalce najlepših motociklov na planetu.
oranžna uniforma, ki bo zahtevala pozornost
vse od Torina do Neaplja. Krasi jo logo STO kot
tudi številka 63, ki se nanaša na leto ustanovitve
Lamborghinija. To število, pomnoženo z deset,
daje 630 enot, ki jih bo proizvedel Ducati, vsako
pa spremlja potrdilo o pristnosti.
Najbolj osupljiv predstavnik linije Streetfighter
V4 je pridobil po meri izdelana kovana platišča
in blatnik v stilu Lamborghinijevih kot britev
ostrih linij, za čim manjšo številko na tehtnici
pa so pokrov hladilnika in rezervoarja za gorivo
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naredili iz karbona, ki je tipičen gradnik štirikolesnih
športnikov z emblemom bika.
Za tiste, ki resnično cenijo edinstvenost dizajna, bodo
pri Ducatiju poleg omenjenih 630 primerkov ustvarili še
bolj posebno serijo 63 vozil, posvečeno zvestim kupcem
Lamborghinija. Ti bodo uličnega borca lahko natančno

prilagodili barvni paleti svojega superavtomobila,
obenem pa v istih odtenkih izbrali še kombinezon in
čelado, s čimer bo pojava popolna. Uf, kaj vse lahko kupi
denar …

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

MOTOCIKEL NA RAČUN UPORABLJENEGA ZNANJA IN
TEHNOLOGIJ PREDSTAVLJA NAJBOLJŠI MOŽEN
PRIBLIŽEK DIRKALNIKU ZA MOTOGP.

X95K
Intenzivna realnost, svetloba in kontrast
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Renault R5 Turbo 3E
R5 TURBO 3E
se zgleduje
po športnih
različicah
Turbo, katere
so pogumni
vozniki po
neizprosnih
rally progah
gnali do limita.

ROJEN

ZA DRIFTANJE

Kultna petka ostaja studenec NAVDIHA za Renault, saj po lanskoletnem prototipu, ki je označil oblikovni preporod
znamke, zdaj pred nami stoji reinkarnacija rally izvedenke, ki je v skladu s časom izključno električno gnana.
28 Avto+šport

K

ljub temu da Renault 5
praznuje abrahama, ostaja
eden od avtomobilov, ki
so
najbolj
zaznamovali
zgodovino francoskega proizvajalca.
Njegov uspeh je botroval nastanku
športnih različic Turbo, ki so jih
pogumni vozniki po neizprosnih
rally progah gnali do limita. Temu
dirkaškemu duhu sledi petka z letnico
rojstva 2022, ki je ustvarjena za driftanje.
Svojega potenciala namenoma ne
skriva z radikalnim dizajnom, kakršno
je značilno za vozila v virtualnem
svetu. Ekipa pod taktirko Renaultovega
šefa oblikovanja za študije, Sandeepa
Bhambra, je ohranila zasnovo pokrova
motorja, vrat in notranje opreme,
da je obdržala vizualno povezavo z
originalom, vse ostalo pa je maksimalno
potencirala. Za namene shujševalne
kure so karoserijo izdelali iz kompozita
z ogljikovimi vlakni in jo za dramatičen
izgled razpotegnili za 25 centimetrov.
Nostalgijo vzbujajo prepoznavne reže
za zajem zraka v zadnjih blatnikih,
medtem ko veter svežine prinaša
glomazno krilo na zadku, ki prisega, da
bo avtomobil kot prilepljen na površino
ostal tudi med najbolj norim drsenjem
skozi ovinke. Našpičeni trivratni
hatchback je poleg oblikovne prejel
tudi pogonsko preobrazbo, pri čemer
znatno mero moči zagotavlja elektrika,
ki je za užitke v driftanju speljana na
zadnji kolesni par.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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BMW XM

Original
DIVIZIJE

M

Le kdo ne ve, da se
pod najbolj dirkaško
fokusirane BMW-je
podpisujejo v zmogljivostni
diviziji M? Toda gotovo
edinole redki pomnijo, da
so Bavarci nekoč ustvarili
lasten in popolnoma
čistokrven model M,
ki je postal junak med
superavtomobili 70. let.
In zdaj je epska pripoved
pridobila novo poglavje
s prvo elektrificirano
zverino, ožigosano z
emblemom M.
32 Avto+šport
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V času, ko si praktično celotna prodajna paleta BMW-ja
deli identiteto kabine, nova vizija predstavlja dobrodošlo
spremembo in pravcat odraz ekstravagance.
V skladu z elektrifikacijsko strategijo skupine BMW je prvi
pravi M po štirih desetletjih priključni hibrid, za katerega
obljubljajo moč, ki presega vse konvencije. V posebni
izvedbi Label Red bo XM namreč najzmogljivejše
serijsko vozilo M doslej, ki bo poleg izrednih voznih
akrobacij ponujalo možnost jadranja v čisti tišini. V novo
razvitem pogonskem sistemu M Hybrid sta moči združila
osemvaljni bencinar in električni motor, ki na cesto
dostavljata 748 poskočnih konjev, ob tem pa omogočata
do 80 kilometrov vožnje brez emisij. Vse lepo in prav,
vendar se poraja sledeče vprašanje: je BMW-jeva klientela
pripravljena odšteti tristo tisočakov za ultimativni SUV?

Vrhunec interierja predstavlja
3D strop z ambientalno osvetlitvijo.

S

topinjam najbolj ekskluzivnega avtomobila
bavarske družbe – modela M1 – sledi drugi
samostojni produkt oddelka M, superavto za
21. stoletje, ki pa svojo dominanco ne izraža s
kupejevskim, temveč z izklesanim SUV-telesom. In da se
kdo ne bi slučajno zmotil in XM-a zamenjal za klasičnega
člana rodbine X, so mu oblikovalci nadeli res masivne
in celo iluminirane nosnice, na račun katerih bo ponoči
izgledal kot preteča žival.
Senzacionalnemu dizajnu zunanjosti, ki kar izžareva
samozavest, sledi zasnova notranjosti, ki je precej
nepričakovana. Glede na zmogljivostno naravo sektorja
M bi računali na temačno vzdušje z veliko karbona, a
namesto tega XM uvaja prvovrstno modro oblazinjenje,
kombinirano z razkošnim vintage usnjem in s
tridimenzionalnim skulpturiranim stropom, ki na račun
ambientalne osvetlitve predstavlja vrhunec prostora.
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Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Pagani Utopia

VSE

Njegova ekscelenca Horacio Pagani je kreirala mojstrovino na štirih kolesih, katero je navdihnil vsem poznan
genij Leonardo da Vinci. Zato so Milano, središče italijanske renesanse, izbrali za svetovni debi karbonske
stvaritve, ki je navdušila izbrano publiko v družbi da Vincijevih umetniških del in v objemu klasične
glasbe, ki jo je komponiral nihče drug kot mladi Horacio Pagani.

JE MOŽNO...
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vozilo z dvanajstvaljnim utripajočim srcem so opremili s ceno, ki presega dva milijona evrov.

Č

e je definicija utopije »načrt, zamisel česa
sploh, ki v stvarnosti ni mogoč, uresničljiv«, to
nikakor ne velja za Paganijevo Utopio, ki jo je
glava butične manufakture Horacio s pomočjo
svoje ekipe realiziral v resničnem svetu, pri čemer so jih
– kot Leonarda da Vincija – vodili principi umetnosti in
znanosti. Potrebnih je bilo več kot štiri tisoč skic, deset
pomanjšanih modelov, dva avtomobila v merilu 1:1
kot tudi nešteto idej, raziskav in poskusov na osmih
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prototipih, da je po dolgih šestih letih superavtomobil
Utopia ugledal luč sveta. Vložen trud in vsa odrekanja so
bila več kot vredna, ko so oblikovalci in inženirji ponosno
stali pred finalnim produktom, ki predstavlja vrh v smislu
oblikovanja in tehnologije. V skladu s tem je povsem
razumljivo, da so vozilo z dvanajstvaljnim utripajočim
srcem opremili s ceno, ki presega dva milijona evrov.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU

Aerodinamično oblikovana
Utopia predstavlja vrh v smislu
oblikovanja in tehnologije.

NOVOSTI

Mercedes-AMG C 63 S E Performance

GAME
C H A N G E R

Razred C s podpisom AMG-ja in njEGOVA turbopolnjena osemvaljna enota sta že od nekdaj kot rit in srajca, toda
sedaj je napočil čas, da se tesno prijateljstvo konča. Najbolj popularen predstavnik znamke je namreč za družbo
prejel majcenega štirivaljnika. A še preden lahko ljubitelji modela odločno izrazijo svoje nestrinjanje, morajo
vedeti, da gre za najbolj zmogljiv tovrstni agregat v zgodovini, ki z dobrodošlo pomočjo hibridne tehnologije iz
sveta Formule 1 razpolaga z reci piši 680 konjskimi močmi.
40 Avto+šport
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Razred C v predelavi AMGja je postal priključni hibrid s
tehnologijo iz sveta Formule 1.

štirivaljni agregat na prednji osi je kombiniran z električno
enoto na zadnji OSI za končno izhodno moč 680 konjev. Uau!

R

azred C se je v zadnjem desetletju izkazal kot
zlata sredina portfelja in postal najbolj uspešen
model Mercedes-Benza. Enako velja za njegove
zmogljivostne sorodnike, saj so limuzina,
karavan, kupe in kabriolet razreda C v preobleki AMG
najbolje prodajani primerki znamke iz Affalterbacha. Na
to modelno skupino veliko upov polagajo tudi z novo
generacijo, s katero pa pri AMG-ju niso naredili korak
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naprej, temveč olimpijske medalje vreden skok. Ni
skrivnost, da je proizvajalec na poti slovesa od surovih
turbopolnjenih osmakov, saj jih pridno zamenjuje z
elektrificiranimi pogoni. Toda sedaj je AMG v enem
zamahu eliminiral kupcem C 63-ice ljubi osemvaljni
agregat in ga nadomestil s štirivaljnikom, zadnji pogon
rotiral za vsekolesnega ter hkrati zamenjal globoko
renčanje za sintetično elektronsko predenje. Gre za

radikalno drugačen nabildan razred C, kot smo ga poznali
doslej, kajti zdi se, da so pri AMG-ju eno generacijo
kar preskočili. To bi lahko povzročilo godrnjanje med
zvestimi fani, a kaj, če jim povemo, da kljub totalni
transformaciji Nemci niso rekli adijo ideji zmogljivosti?
Nova pogonska enota je namreč najbolj zmogljiv serijski
štirivaljnik na svetu, ki v izvedenki C 63 S E Performance
razvija masivnih 476 konjskih moči, kar je identično kot

štirilitrski V8 iz prejšnje generacije. Toda to niti približno ni
finalna specifikacija, kajti z asistenco elektrike, na katero
nakazuje črka E v imenu modela, moč poskoči v višave.
Razred C v predelavi AMG-ja je postal priključni hibrid,
ki dvolitrski štirivaljni agregat na prednji osi kombinira z
električno enoto na zadnji osi za končno izhodno moč
680 konjev. Uau!
Glede na to, je logična pridobitev variabilnega
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štirikolesnega pogona s programom za driftanje,
ki je sklenil partnerstvo s hišnim 9-stopenjskim
avtomatikom, z obljubo brzinskega pretikanja ob
premagovanju kilometrov in dvigovanja utripa vse
do osvojitve elektronsko omejene končne hitrosti
280 km/h. Zagotovo vas zanima tudi, koliko sekund
zahteva naskok iz ničle do stotice; tako limuzina kot
karavan, ožigosana z nazivom »game changer«, bosta
za ta podvig rabila vsega 3,4 sekunde, s čimer je
razburljiva vozna izkušnja zagotovljena. Še posebej, ker
so se z implementacijo hibridnega znanja iz prvenstva
Formule 1 pri proizvajalcu znebili nadležne turbo luknje
motorja z notranjim zgorevanjem in realizirali instanten
potisk iz mirovanja, zahvaljujoč visokemu navoru 1.020
njutonmetrov. In to so številke, ki za razred C postavljajo
resnično nove standarde, zato so to modelno lansiranje

AMG-jevci opisali kot zoro nove dobe. Da je to morebiti
res tako, namiguje tudi dejstvo, da se je iz motošporta
na navadne ceste preselila inovativna baterijska zasnova,
kreirana za hitro dostavo energije, ki obenem omogoča
povsem električni doseg 13 kilometrov, kar pa bo dovolj
le za skok do bližnje trgovine. Novo znanje tehnološkega
bisera se druži s kar osmimi voznimi programi, od katerih
je seveda najbolj interesanten »Race«, namenjen visoko
dinamičnemu polaganju ovinkov na dirkališčih. Tedaj so
parametri konfigurirani za maksimalno zmogljivost, na
voljo pa postane tudi poseben »Boost Mode«, ki zlahka
uresniči samozavesten prehitevalni manever ali silno
pospeševanja iz ovinka.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

tako limuzina kot karavan, ožigosana z nazivom »game
changer«, bosta za naskok iz ničle do stotice
POTREBOVALA vsega 3,4 sekunde.
44 Avto+šport

NOVOSTI

P

Dacia Manifesto

ri Dacii so lansko leto
predstavili svoj strateški
načrt za prihodnost, ki je
obljubljal velike premike. Te
je nakazala nova celostna podoba
v obliki modernega logotipa, ki
prikazuje, da Dacia postaja zelena.
Prav tako so poskrbeli, da bo novo
generacijo Dusterja, Sandera in
Joggerja mogoče prepoznati po
simbolu Dacia Link, ki ga sestavljata

kot člena verige spojeni črki D in C.
In da se ne mislijo ustaviti na tem
mestu, dokazuje nova oblikovna
študija Manifesto, s katero so pri Dacii
ravnokar zaprli usta vsem, ki radi
govorijo čez romunskega proizvajalca
vozil. Atraktiven model, ki bolj paše v
znanstveno-fantastični film kot na
prave ceste, služi za raziskovanje mej
mogočega in tako deluje kot pionir
pametnih rešitev, ki bodo nekoč
bogatile avtomobile Dacia.
Pri Manifestu so potniki v celoti
obdani z naravo, vendar ob tem
lahko ohranjajo povezanost s svetom

Kaj vse Dacia zmore, prikazuje nova
oblikovalska študija, ki se ne ustraši
nobenega vremena in nobenega terena – to
zagotavljajo štirikolesni pogon, visok odmik
od tal, velika kolesa in robustna karoserija.
Manifesto je namenjen avanturistom, ki radi
preživljajo čas na prostem, zato med potniki
in okoljem ni nobenega mejnika – ni vrat, ni
oken, ni vetrobranskega stekla. Navdušujoč
futuristični off-roader je bil ustvarjen
za komuniciranje ambicij znamke, ki se želi
jasno oddaljiti od nekdanje asociacije s
cenenimi vozili slabše kakovosti. Na žalost,
usoda modela ni oditi v serijsko proizvodnjo,
vendar vseeno igra pomembno vlogo, saj
bodo njegove inovacije našle pot v bodoče
avtomobile Dacie.
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preko storitev na svojem pametnem
telefonu; ta sistem je že na voljo pri
nekaterih modelih znamke in se bo v
prihodnje še razvijal. Večja novost je
tako sistem »YouClip« za enostavno
pritrjevanje raznolikih modularnih
dodatkov, ki bo kaj kmalu prispel v
serijske avtomobile proizvajalca. Pri
konceptu je tako mogoče enega
od prednjih žarometov kar sneti in
ga uporabljati kot ročno svetilko, ko
se zvečer odpravljate na sprehod
po gozdu. Električni terenec z

inovativnimi gumami brez zraka
uvaja še tri praktične pogruntavščine:
odstranljivo baterijo, ki lahko poganja
kakršnokoli napravo, odstranljive
prevleke sedežev, ki se hitro pretvorijo
v spalne vreče, ter veliko delovno
površino na zadku, ki zamenjuje vrata
prtljažnika.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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NOVOSTI

Aston Martin V12 Vantage Roadster
Vsi tisti, ki so se spomladi slinili nad finalno generacijo dvanajstvaljnega Vantagea, bodo zopet potrebovali
robček, saj so pri Aston Martinu svojemu ultimativnemu športniku odrezali streho in tako še potencirali njegovo
poželjivost. Z vetrom v laseh, s 700 konji na stopalki in z impozantno zvočno sledjo v ozadju, bo raziskovanje LIMITA
resnično vznemirljivo … a le za 249 posameznikov, ki so rojeni pod srečno zvezdo.

EKSKLUZIVA
SRECA
ZMOGLJIVOST
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gre za edini Vantage Roadster z najbolj strupeno pogonsko enoto za serijska vozila Aston martina.

N

avada je, da kupejevskim dvosedežnim
športnikom kasneje sledi še podobna
brezstrešna variacija za tople mesece ali kraje
ob ekvatorju, pri katerih se običajno delajo
kompromisi glede izgleda s profila in zadka. Toda pri
Aston Martinu so se potrudili, da je V12 Vantage Roadster
eden redkih primerkov, ki morebiti izgleda celo bolje
s spuščeno streho, ob tem pa navdušujoči zmogljivosti
kupeja dodaja vidik svobode, ki ga lahko pričara le vožnja
ob božanju sonca in vetra. Zmagovalna kombinacija je še
pred uradno premiero prepričala kupce z globokimi žepi,
ki so rezervirali vseh 249 ekskluzivnih primerkov.
Fantastičen kabriolet se prav tako ponaša z dodano
vrednostjo za zbiratelje, saj gre za prvi in edini Vantage
Roadster, ki ima vgrajeno najbolj strupeno pogonsko
enoto za serijska vozila AM. Gre seveda za mogočni
hišni dvanajstvaljnik, ki s pomočjo surovih 700 konjev
poskrbi za izstrelitev iz mirovanja do 96 km/h v 3,5
sekunde. Pri gibanju najbolj hitrega Vantage Roadsterja
doslej asistira 8-stopenjski avtomatski menjalnik, ki je
bil z znanjem iz modela V12 Speedster kalibriran za
izboljšanje prestavljanja in interakcije z voznikom. Piko
na i predstavljajo modifikacije prilagodljivega vzmetenja,
togosti karoserije in precizne vodljivosti. Da raziskovanje
celotnega potenciala vozila ostaja varno, skrbi karbonskokeramičen zavorni sistem, ki predstavlja zgolj eno od
mnogih rešitev za redukcijo teže.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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TESTI

BMW X3 M40d

X3

ZA HITRE IN VARČNE
BMW-jev srednje velik SUV X3 smo preizkusili v tako rekoč vseh razpoložljivih motorizacijah, od klasičnega
dvolitrskega dizla do čistokrvnega M-a z več kot 500 konjskimi močmi. Tokrat smo na test zapeljali najzmoglivejšo
dizelsko izvedenko z oznako M40d.
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N

e dolgo nazaj smo sedeli za volanom
kupejevskega brata X4 z enako oznako
na zadku. Gre praktično za identična
avtomobila, delita si namreč vso
tehnologijo, pogon in zasnovo, s to razliko, da je X4 s
svojim kupejevsko zašiljenim zadkom bolj nastopaško
usmerjen in malenkost manj uporaben, X3 pa daje
prednost prostornosti in družinski uporabnosti. X3
je tekom svojega življenjskega cikla v tretji generaciji
zrasel do te mere, da je po velikosti celo prerasel prvo
generacijo sicer modelsko večjega X5.
Aktualna X3 in X4 sta člana prenovljene tretje
generacije, ki je videzu prinesla nekaj bolj ostrih potez,
kar lahko opazimo na prednji maski, na odbijačih in
povsem na novo oblikovanih zadnjih lučeh z izrazito
3D grafično podobo. Da ne gre za običajno X3,
seveda razkriva označba M40d, ki razkriva, da se pod
pokrovom motorja skriva najmočnejši dizel v ponudbi.
Na to nenazadnje namiguje tudi njegova atraktivna
podoba, za katero so zaslužni predvsem agresivni
odbijači M, masiven dvojni zaključek izpušne cevi in
velika, 21-palčna lita platišča.
Sama po sebi je atraktivna tudi barvna kombinacija
karoserije, kajti testni X3 je bil odet v cestno sivo barvo,
kot jo rad poimenujem sam, v kombinaciji s številnimi

označba M40d razkriva, da se pod pokrovom motorja
skriva najmočnejši dizel v ponudbi S 340 KM.
črnimi detajli, kot so črni vložki v športnih odbijačih, črna
maska in črna ogledala M, s katerimi njegova podoba
še toliko bolj izstopa. Črna maska s črno obrobo nosi
tudi pomembno funkcijo, po potrebi se namreč ledvički
elektronsko odpreta, da omogočita zraku hlajenje
motorja, ko pa te potrebe ni, ostaneta enostavno zaprti,
s čimer pripomoreta k boljši aerodinamiki in posledično
k manjši porabi goriva.
X3, SUV srednjega velikostnega razreda, je skorajda
popoln družinski potovalnik, serijsko gnan na vsa štiri
kolesa, ki ob izbiri prave motorizacije nivo vožnje in
samega udobja dviga na popolnoma novo raven.
Udobno je tudi počutje v kabini, kjer gre za BMW-jevo
klasiko z dovršeno ergonomijo, z vrhunskimi materiali in
s končno izdelavo.
Kot že nič kolikokrat zapisano, je na splošno eden izmed
boljših dizelskih motorjev ravno BMW-jev šestvaljni
turbodizel, s prostornino treh litrov, ki v osnovi razvija
dobrih 280 konjskih moči. A Bavarci so iz njega uspeli
iztisniti še nekaj več moči, 340 KM, če smo natančni,
in zajetnih 700 Nm navora, zadevo pa so marketinško
predstavili kot dizelskega M-a, z oznako M40d. Vsakič
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GIFT SET MODEL: NORWOOD

znova, ko sedem za volan BMW-ja s takšno oznako, sem
bolj in bolj prepričan, da je ravno dizelski M tisti pravi in
najboljši dizel. Seveda motor ne bi prišel do izraza brez
naravnost vrhunskega 8-stopenjskega samodejnega
menjalnika, ki poskrbi, da avtomobil z mesta do sto
pospeši v manj kot petih sekundah, končna hitrost pa se
ustavi pri elektronsko omejenih 250 km/h. Pospeševanje
je v katerem koli območju obratov izrazito in zvezno,
najbolj impresiven pa je pospešek iz mirovanja.
Sama vožnja je kljub velikanskim, 21-palčnim platiščem
na račun prilagodljivega športnega podvozja M udobna,
zna pa avtomobil tudi natančno zarezati v dolg ovinek,
kjer na cesti stoji kot vlak na tirnicah, pri čemer seveda
veliko vlogo igra štirikolesni pogon. Kljub visokemu
težišču, večji masi in moči, ostaja X3 relativno varčen
družinski potovalnik, pri katerem smo na testu v
povprečju zabeležili porabo 9 litrov, z bolj lahko nogo pa
bi mogoče porabili še kakšen liter manj.
A še vedno je v osnovi to družinski potovalnik, ki
za razliko od bolj nastopaškega X4, daje prednost
prostornosti in uporabnosti, z navitim motorjem, z

natančnim krmiljenjem in s prilagodljivim podvozjem
pa omogoča tudi bolj živahno in športno vožnjo, znotraj
varnih okvirjev, če si oče ali mama to seveda zaželita.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Sposobnost: BMW X3 M40d z mesta do
100 km/h pospeši v 4,9 sekunde.

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

šestvaljni, vrstni, dizelski
2.993 ccm
250 kW (340 KM)
700 Nm pri 1.750 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
173 g/km
4.713 / 1.897 / 1.676 mm
2.080 kg
68 l
550 l
98.301 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 1.160,29 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

www.slowatch.si

TESTI

Mercedes-Benz EQA 250
ob polni napolnjenosti GLA 250 v idealnih pogojih zmore prevoziti preko 300 kilometrov.

VSTOPNICA
v svet EQ
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EQA je po vrsti četrti model iz družine EQ in predstavlja vstopno točko v Mercedesov popolnoma električni
avtomobilski svet. Avtomobil ni grajen na izključno električni platformi, temveč na obstoječi modela GLA, ki so jo
prilagodili elektrifikaciji.
Avto+šport 61

S ceno 62 tisočakov EQA še pade
v skupino vozil, ki so upravičena
do subvencije Eko sklada.

EQA predstavlja
vstopno točko
v Mercedesov
električni svet.

K

ot je značilno za praktično vsa električna
vozila, ima tudi EQA povsem zaprto masko,
svojevrsten je tudi zadek vozila, kjer je zadnji
par luči med seboj povezan v celoto s
svetlobnim trakom. Registrska tablica se za razliko od
brata z motorjem na notranje zgorevanje ne nahaja več
na pokrovu prtljažnika, temveč so jo prestavili nižje v
sam odbijač, s čimer zadek avtomobila deluje dosti bolj
skladno, moderno in atraktivno, kar pa ne morem trditi
za njegov prednji del s povsem zaprto masko, odeto v
črno plastiko.
Kabina oziroma delovno okolje je praktično identično
tistemu v GLA-ju, ima enak volanski obroč, na armaturki
sta dva ekrana povezana v celoto, spodaj so okrogli
zračniki v podobi zračne turbine, še nižje pa najdemo
nekaj fizičnih stikal za upravljanje klimatske naprave. Na
medsedežni konzoli se nahaja tudi na dotik občutljiva
površina, preko katere upravljamo funkcije osrednjega
ekrana, okoli nje pa je še nekaj priročnih bližnjic do
navigacije, radia in voznih programov. Upravljanje
z nastavitvami vozila je poleg drsne ploščice na
medsedežni konzoli mogoče še preko neposrednega
dotika na ekranu oziroma preko drsne ploščice, ki se
nahaja na volanskem obroču. Ravno slednja se mi zdi
iz vidika varnosti še najboljša izbira, saj vozniku jemlje
najmanj pozornosti, pri čemer roke ves čas ostanejo
na volanu. Za volanom sta ročici, ki v klasičnem GLA-ju
služita kot prestavi, v EQA-ju pa preko njiju upravljamo z
dvema stopnjema rekuperacije, pri čemer je z natančnim
predvidevanjem avtomobil mogoče voziti praktično
zgolj z eno stopalko.
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Ergonomija je tako kot pri ostalih Mercedesih na visokem
nivoju, zaradi baterij v samem dnu vozila je nekoliko višji
tudi sedalni položaj, in tudi na najnižji točki, kar bodo še
najbolj cenili starejši uporabniki, saj sta vstop in izstop
iz avtomobila nekoliko olajšana. Prilagoditev platforme
v praksi pomeni slabši izkoristek prostora v kabini, kar
se pri EQA-ju občutno pozna. Omenim naj še, da je ob
izstopu iz vozila treba kar močno zaloputniti z vrati, saj
so izredno težka in ob normalnem zapiranju se bodo na
koncu zaustavila in zgolj priprla, kar je bila v času testa
praktično stalna praksa – ničkolikorat se mi je zgodilo, da
sem moral postopek zapiranja vrat ponoviti dvakrat, kdaj
celo trikrat.
Samo udobje vožnje je na izjemno visoki ravni, podvozje
je nastavljeno na potovalno udobje, katero bi se z
doplačljivim prilagodljivim podvozjem lahko še zvišalo.
Odlična je tudi zvočna izolacija, saj dodobra zadržuje
zunanji hrup izven avtomobila.
Oznaka 250 na zadku predstavlja vstopni električni
model s 190 konjskimi močmi, ki se prenašajo na prednji
kolesni par. Ta ob močnejšem speljevanju sem in tja,
zna izgubiti stik s podlago, kljub temu da se na volanu
občutno opazi, da je avtomobil težji zaradi vgrajenega
baterijskega sklopa, kar je še najbolj občutno takrat, ko
je več kot dve toni težak avtomobil treba zaustaviti. Za
tiste bolj zahtevne je EQA na voljo tudi s štirikolesnim

Svojevrsten je zadek vozila, kjer so luči
med seboj povezane s svetlobnim trakom.
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Oznaka 250 predstavlja vstopni električni model s 190
konjskimi močmi, ki se prenašajo na prednji kolesni par.

pogonom z dvema elektromotorjema.
Baterija premore 66,5 kilovatnih ur, ob polni napolnjenosti
naj bi GLA 250 z njo v idealnih pogojih zmogel prevoziti
preko 400 kilometrov, v praksi pa bodo številke seveda
dosti nižje, odvisno kje, kako in kdaj se boste vozili. Okoli
300 kilometrov bo v povprečju z enim polnjenjem kar
realna številka. Na hitrih polnilnicah z močjo 100 kW se
bo baterija EQA-ja 250 do 80 odstotkov napolnila v zgolj

30 minutah, na klasični domači vtičnici pa bo polnjenje
trajalo do 30 ur. Za takole opremljeno električno različico
250 bo potrebno odšteti dobrih 62 tisočakov (slabih 10
tisočakov dodatkov), s čimer EQA še pade v skupino
tistih električnih vozil, ki so upravičena do subvencije
Eko sklada.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
moč
baterija
navor
menjalnik
pospešek

električni
140 kW (190 KM)
66,5 kWh
375 Nm
brezstopenjski samodejni
8,9 s (0-100 km/h)

največja hitrost
poraba
mere
teža
prtljažni prostor
cena vozila

160 km/h
20 kWh/100 km
4.463 / 1.834 / 1.620 mm
2.040 kg
340 l
62.063 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 732,55 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

NEW

TESTI

Ford Kuga 2.5 Hybrid ST-Line X
Kuga je na voljo kot blagi, priključni in klasični hibrid; slednja opcija se zdi kot najboljša.

zvezda
svojega
segmenta
Fordova Kuga po voznih lastnostih velja za enega izmed boljših predstavnikov srednje velikih SUV-jev, ki ponuja
široko paleto motorjev, poleg bencinskih in dizelskih različic so namreč na voljo še trije različni tipi hibridov, je
pa tudi eden izmed najbolj vsestranskih in uporabnih športnih terencev.

K

uga je tako na voljo kot blagi, priključni in
klasični hibrid. Preizkusili smo slednjega in zdi
se, da je ravno polno hibridna različica tista
najboljša izmed treh. Za priključne hibride
velja, da pridejo do izraza šele takrat, ko ima lastnik
doma možnost vsakodnevnega polnjenja. Namreč
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iskanje proste polnilnice in čakanje, da vanj »sipneš« za
tistih 50 kilometrov elekričnega dosega, zna biti pogosto
preveč zamudno. Pri klasičnih hibridih pa je zgodba
povsem drugačna, saj avtomobil sproti polne baterijo
z motorjem na notranje izgorevanje in s shranjevanjem
kinetične energije ob zaviranju. Hibridni pogonski sklop

Kuge sestavljata 2,5-litrski bencinski motor in električna
enota s skupno močjo 140 kW (190 KM). Na papirju se
ne sliši veliko, a se v praksi kombinacija motorja izkaže
vrhunsko, tako na področju zmogljivosti kot tudi same
varčnosti. Povprečna poraba dobrih šest litrov navduši,
dejstvo, da zmore na umirjenih relacijah shajati s porabo

pod šestimi litri na sto kilometrov, pa še bolj.
Kuga vedno štarta na elektriko, ne glede na napolnjenost
baterije, po potrebi pa se z zamudo vključi še štirivaljnik.
Preklop med električnim in bencinskim motorjem
je izredno tih, praktično neopazen in nemoteč. Tudi
delovanje brezstopenjskega menjalnika CVT, preko
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Različica opreme ST-Line
X doprinaša Kugi kar nekaj
športnega karakterja.

katerega se moč pošilja prednjima kolesoma, je tekoče
in umirjeno, razen ob pritisku stopalke za plin »na
polno«. Takrat namreč motor v visoke vrtljaje pospremi
neprijeten zvezni hrup, a ga dobra zvočna zatesnitev
kabine kar konkretno omili. Za doplačilo dva in pol
evrskega tisočaka, je na voljo tudi štirikolesno gnana
polno hibridna različica.
Fordovi avtomobili imajo že tako ali tako rezime, da
na cesti dobro stojijo oziroma se peljejo uglajeno z
nadpovprečno lego na cesti, in tudi hibridna Kuga ni
nobena izjema. S tako dovršenim hibridnim pogonskim
sklopom je celo eden izmed boljših srednje velikih
hibridnih SUV-jev, če ne celo najboljši. Oprema ST-Line X
prinaša tudi bolj čvrsto, športno vzmetenje, a avtomobil
v nobenem pogledu ni neudoben, je vozniško natančen
in tako eden izmed bolje vozečih srednje velikih SUV-jev
na trgu, čeprav priznam, da sem si na trenutke želel, da bi
bilo vzmetenje vseeno nekoliko bolj mehko.
Različica opreme ST-Line X doprinaša Kugi kar nekaj

športnega karakterja tudi na vizualnem področju s
športnima odbijačema, pragovi in koloteki v barvi
karoserije, izvedbo maske z ST vzorcem, v kabini pa
oprema svoj pečat pusti s temno oblogo stropa, z
aluminijastimi stopalkami in s sedežnimi prevlekami iz
umetnega usnja in alkantare, obdanimi s kontrastnimi
šivi v rdeči barvi.
Zasnova notranjosti je tako rekoč še vedno dokaj »stara
šola«, z izrazito pokončno armaturko in veliko fizičnimi
stikali. Zmotil me je še precej kratek sedalni del in tudi
bočni oprijem sedežev bi lahko bil bolj izrazit.
Za dotično opremljen model bo treba odšteti 42 tisoč
evrov, pri čemer so tisočaka in pol vzeli asistenčni sistemi
in dobrih 800 evrov še zimski paket. Seveda ni malo, a
pod črto, lahko mirno zaključim, da kvaliteta in kvantiteta
dobljenega upravičita končno ceno.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

štirivaljni, vrstni, bencinski
2.485 ccm
140 kW (190 KM)
200 Nm pri 2.000 vrt./min.
brezstopenjski samodejni
9,1 s (0-100 km/h)
196 km/h

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

6,2 l/100 km
132 g/km
4.614 / 2.000 / 1.658 mm
1.698 kg
45 l
581 l
42.500 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 502,43 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

bigg-r.com

TESTI

Mini Cooper Countryman

VSE PREJ
KOT MINI
Mini že dolgo ni več zgolj majhen trivratni mini, kot smo ga poznali nekoč. Ima kar nekaj karoserijskih izpeljank,
med katerimi ne manjka niti SUV-jevska, ki sliši na ime Countryman. Slednja se po cestah vozi v svoji drugi
generaciji, deležna pa je bila tudi že medgeneracijske prenove.

O

blikovno je Countryman še vedno tipično
prepoznaven Mini s svojimi zaobljenimi lučmi
in s prepoznavno masko. Eden izmed bolj
prepoznavnih detajlov je prav tako grafika
zadnjih luči, ki svetijo v podobi britanske zastave in
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krasijo zadek Countrymana. Prenova je Countrymanu
v kabini prinesla digitalno tablico, ki za volanskim
obročem zamenjuje okrogle analogne merilnike. Z
izjemo nekaj novih barvnih in materialnih internih
kombinacij in malček preoblikovanega volana, je to tudi
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vse od posodobljene kabine. Na osrednji konzoli
pod ekranom, vkomponiranim v prepoznavni
Minijev krog, še vedno ostajajo tipična retro stikala
v stilu letalskega kokpita, kjer se nahaja tudi gumb
za zagon motorja. Interier testnega Minija je bil odet
v kombinacijo umetnega usnja in, tako na pogled
kot na otip, prijetne sive tkanine, ki krasi še vratne
obloge.
Countryman je največji in najprostornejši Mini v
ponudbi, z višjim odmikom od tal, tudi najbolj
praktičen in vsestranski, po drugi strani pa na
področju tiste prave vozniške ostrine enostavno
ne more povsem parirati originalu. Kljub temu se
lahko pohvali z dobro, s čvrsto lego na cesti, ki bi
do izraza še bolje prišla z bolj poskočnim motorjem.
Pod pokrovom motorja se je v testniku namreč
vrtel 1,5-litrski trivaljni turbobencinar, ki prednjima
kolesoma pošilja vsega 136 KM, s čimer gre za
najšibkejši motor v ponudbi. Za nezahtevnega in
umirjenega voznika povsem zadovoljivo, za tiste,
ki od avtomobila vseeno pričakujejo malce več
dinamike in igrivosti, pa vsekakor premalo.
Za nekaj igrivosti in izstopajočega videza zato
poskrbi dvobarvna karoserija – kombinacija zelenomodro-sive barve, v navezi s popolnoma črno streho,
z zatemnjenimi stekli, s črnimi stebrički, črnimi
koloteki, črnimi platišči in črnimi ohišji ogledal, je kar
posrečena, piko na i zunanjemu izgledu pa dodajo
okrasne črne črte vzdolž pokrova motorja.
Oglata, škatlasta zasnova Minijevega SUV-ja pride
do izraza predvsem v kabini, ki je izrazito široka, prav
tako je zaradi oglate zasnove ogromno prostora nad
glavami potnikov. Prtljažnik je s 450 litri radodaren
s prostorom, prav tako vzdolžno pomična zadnja
klop, kjer se brez težav lahko vozijo tudi tri osebe.
Countryman tako ostaja v Minijevi ponudbi kot
edini predstavnik športnih terencev, po tem, ko
so trivratnega SUV-ja Pacemana že lep čas nazaj
odpisali. Zato bo SUV prihodnost znamke odvisna
od prihajajoče tretje generacije, ki bo prišla
naslednje leto, platformo, tehniko in pogon pa si bo
delila z BMW-jevo novo serijo X1.

Interier je odet v kombinacijo umetnega
usnja in, tako na pogled kot na otip, prijetne
sive tkanine, ki krasi še vratne obloge.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Tehnični podatki
motor
prostornina
moč
navor
menjalnik
pospešek
največja hitrost

trivaljni, vrstni, turbobencinski
1.499 ccm
100 kW (136 KM)
220 Nm pri 1.500 vrt./min.
7-stopenjski samodejni
9,7 s (0-100 km/h)
205 km/h

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

7,4 l/100 km
144 g/km
4.297 / 1.822 / 1.557 mm
1.505 kg
51 l
450 l
43.044 EUR

informativni izračun mesečnega obroka: 508,07 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

Želimo, da si vedno v vrhunski formi. Vsak naš izdelek je bil skrbno
zasnovan ne glede na to ali se urejaš za tekmo, zmenek ali druženje s prijatelji.
Bodi vedno pripravljen na igro...

NAVTIKA

Ferretti Yachts 860

ABSOLUTEN

luksuz

Pri sloviti znamki Ferretti Yachts verjamejo, da jih bo morska simfonija z oznako 860 uspešno
popeljala v prihodnost. V iskanju totalne dominacije sektorja prisegajo na fuzijo sodobnega
oblikovanja in novodobnih tehnoloških solucij, pri čemer trdijo, da je za realizacijo harmonije
ključno, da sta do potankosti usklajena eksterier in interier.
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N

ajnovejša
kreacija
navtičnega
koncerna
Ferretti Group se loteva
evolucije
koncepta
flybridge
jahte.
Tradicionalen
recept je sicer že dodobra pretresel
znamkin največji model 1000, ki
se je marca 2021 prvič podal v
vodo in takrat dokazal, zakaj je bil
imenovan za glavnega med Ferretiji.
Transformaciji oblikovalskega jezika,
katerega je premierno uvedel novi
zastavonoša, sledi model 860, ki v
bodočnost usmerjen dizajn prilagaja
na dolžino 27 metrov. Kot pri tisočici
se v srčiki projekta skriva ideja bivanja
v razkošnem ambientu s podpisom
italijanskega modnega stila, ki ga je
mogoče personalizirati kapricam
lastnika. Ob tem je bistvenega
pomena optimizacija elementov
prostora za uresničitev visokega

oblikovalci so
sledili vodilu:
maksimalno
udobje,
brezčasen dizajn
in italijansko
rokodelstvo.

svetlobe pomembno doprinesejo k prijetnemu počutju
rezidentov te impresivne flybridge jahte. Hkrati steklene
površine zagotovijo nadvse moderno zunanjo silhueto,
ki bo opazovalce očarala na prvi mah.
Ker imamo ljudje različne preference, so oblikovalci
studia Ideaitalia ponudili dva koncepta interierja z
dvema različnima atmosferama: pristašem klasike
se bodo dopadli topli nevtralni toni, medtem ko bo
moderniste prepričala sodobna estetika s hladnejšo
barvno kompozicijo, kateri vlada večna bela. Kakopak
so umestili zgolj najbolj kakovostno opremo, katero
je navdihnilo umetniško gibanje Art Deco, ki s svojimi
geometrijskimi krivuljami poskrbi za sofisticirano
vzdušje. V ospredju je filozofija »indoor-outdoor«, ki
želen efekt doživi z odprtjem oken v glavnem loungeu,
ki se razteza na več kot 27 kvadratnih metrih. Tam poleg
razkošne sedežne garniture v obliki črke L domuje jedilna
miza za osem lačnih gostov, naprej proti premcu pa sta
pozicionirana še popolnoma opremljena ladijska kuhinja

ter tehnološko napredna krmilna postaja. Od glavnega
prostora za druženje se do spodnje palube dostopa
preko vpadljivega spiralnega stopnišča, kakršnega
redkokdaj srečamo pri plovilih te velikosti. Spodaj so
oblikovalci razporedili štiri suite z lastnimi toaletami ob
vestnem sledenju vodila: maksimalno udobje, brezčasen
dizajn in italijansko rokodelstvo.

avantgarden apartma na vodi valove reže s hitrostjo 32
vozlov in ob tem razvaja s filozofijo absolutnega luksuza.

standarda udobja in funkcionalnosti,
ki ga bodo gostje še kako cenili.
Majestetična podoba plovila je
plod kolaboracije arhitekta Filippa
Salvettija in studia za notranji
dizajn Ideaitalia. Njihov tretji skupni
projekt prezentira paleto inovacij
v razredu, med katerimi so najbolj
opazna velikodušna okna, ki v
dnevni sobi segajo vse od tal do
stropa in tako z obilico naravne
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Da bi ustvarili idealen paket, so se pri Ferrettiju pobrigali
tudi za zmogljivostno stran projekta, zato so modelu
860 namenili dva dvanajstvaljna motorja znamke MAN
z zajetnimi 2.000 konjskimi močmi. To pomeni, da bo
avantgarden apartma na vodi valove rezal s hitrostjo vse
do 32 vozlov in ob tem dvajset srečnih potnikov razvajal
s filozofijo absolutnega luksuza.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

78 Avto+šport

ŠPORT

Formula 1 – vn italije

MAX SLAVIL
V SVETIŠCU
FERRARIJA
80 Avto+šport

Max Verstappen je na veliko ogorčenje domače publike zmagovalec dirke za Veliko nagrado Italije.
V templju hitrosti, kot je tudi poimenovano Ferrarijevo svetišče, je drugo mesto osvojil Charles
Leclerc, tretji PA je ciljno črto prečkal MERCEDESOV DIRKAČ George Russell.
Avto+šport 81

»Tifosi« so si srčno želeli zmage
Ferrarija in Leclerca, ki pa je
dosegel le drugo mesto.

F

errari je v Monzo prišel z visokimi pričakovanji.
Pred domačo publiko je bilo vse pripravljeno,
da se poskočni konjiček ponovno povzpne na
sam vrh. Kvalifikacije so Leclercu šle odlično. Bil
je najhitrejši, obenem pa je njegov največji tekmec moral
dirko začeti iz sedmega štartnega položaja zaradi menjav
komponent dirkalnika. Ob štartu je bilo tako vse nared za
zmago Ferrarija. Leclerc je sicer s težavo ubranil vodilno
pozicijo, Russell je bil že mimo v prvem ovinku, a je
sekal šikano in je zato moral dirkaču Ferrarija vrniti nazaj
vodilni položaj. Odlično je z dirko začel Max Verstappen
in v tretjem krogu je bil že na tretjem mestu, za obema
vodilnima. V petem krogu je prehitel še Russella in pritisk
na Ferrari in Leclerca se je začel.
Podobno kot Verstappnu je hiter preboj iz ozadja uspel
tudi drugemu dirkaču Ferrarija, Carlosu Sainzu. Po štartu
iz osemnajstega mesta je bil v dvanajstem krogu že peti.
Takrat je prišlo do virtualnega varnostnega avtomobila
zaradi ustavljenega dirkalnika Sebastiana Vettla. Pri
Ferrariju so se odločili, da Leclerca pokličejo v bokse,
medtem ko je Max Verstappen ostal na stezi in prevzel
vodstvo. Nizozemec je na menjavo gum prišel v 26.
krogu in na veliko navdušenje »tifosov« je bil v vodstvu
ponovno Leclerc. Prednost pred Nizozemcem je znašala
deset sekund.
Osem krogov kasneje je na svoj drugi postanek prišel
vodilni Leclerc in v vodstvu ga je ponovno zamenjal
Verstappen. Prednost dirkača Red Bulla je znašala slabih
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dvajset sekund, kar ne bi bilo dovolj, da bi ob svojemu
drugemu postanku ostal na prvem mestu. A aktualnega
svetovnega prvaka sta tokrat rešila nekdanji moštveni
kolega Daniel Ricciardo in vodstvo dirke. Avstralec se
je namreč v 48. krogu ustavil ob stezi in vodstvo dirke
se je odločilo za vpoklic varnostnega avtomobila.
Do konca je bilo še pet krogov in vsi vodilni so odšli v
bokse po nove gume. Medtem delavci ob progi niso
in niso uspeli umakniti Ricciardovega McLarna, pa
tudi procedura razvrstitve za varnostnim avtom je bila
malodane komična in tako se je dirka na veliko ogorčenje
in razočaranje navijačev končala za varnostnim
avtomobilom. Prav neverjeten zaključek glede na to,
da je bila dirka v Monzi. Domači navijači so z glasnim
žvižganjem in neodobravanjem pospremili konec dirke.

Drugo mesto Leclerca seveda ni slabo, a je bilo morda
dosegljivo še kaj več. Ponovno je zelo zrelo odpeljal
George Russell na tretjem mestu, medtem ko je njegov
ekipni kolega Lewis Hamilton po štartu iz devetnajstega
mesta osvojil solidno peto mesto. Četrti je bil Carlos
Sainz, šesti Sergio Perez, sedmi Lando Norris in osmi
Pierre Gasly. Vse pohvale si ob prvem nastopu v Formuli
1 zasluži Nyck De Vries, prvak Formule 2 v letu 2019, ki je
ob zamenjavi Albona pri Williamsu osvojil deveto mesto
in krepko za sabo pustil moštvenega kolega Nicolasa
Latifija. Do nove točke za deseto mesto je prišel tudi
Zhou Guanyu z Alfa Romeo.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

Rezultati VN Italije:

1.
2.
3.

Max Verstappen
Red Bull Racing

4.

Carlos Sainz
Ferrari

7.

Lando Norris
McLaren

Charles Leclerc
Ferrari

5.

Lewis Hamilton
Mercedes

8.

Pierre Gasly
AlphaTauri

George Russell
Mercedes

6.

Sergio Perez
Red Bull Racing

9.

Nyck De Vries
Williams
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Formula 1 – vn SINGAPURJA

Sergio Perez (Red Bull) je zmagovalec letošnje
dirke za Veliko nagrado Singapurja. Na nočni dirki
v prekrasnem ambientu azijskega bisera je drugo
mesto osvojil Charles Leclerc (Ferrari), tretji
je bil njegov moštveni kolega Carlos Sainz. Max
Verstappen, ki bi ob idealnem scenariju že lahko
postal svetovni prvak, je bil tokrat šele sedmi.
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Perez v soju
reflektorjev
do zmage
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D

irka se je zaradi dežja in razmočene steze
začela z enourno zamudo. Odločilen trenutek
za zmago Mehičana je bil že kar sam štart.
Ob ugasnjenih rdečih lučeh je Perez bolje
pospeševal do prvega ovinka kot Charles Leclerc, ki je
štartal iz prvega štartnega položaja. Dirkač Red Bulla se
je tako znašel v vodstvu, za vodilno dvojico pa sta se
rahlo dotaknila Hamilton in Sainz, ki se je prebil na tretje
mesto. Slabo je iz četrte vrste štartal vodilni v prvenstvu,
Max Verstappen, ki je padel celo na trinajsto mesto.
Steza je bila v začetnem delu še precej razmočena, zato
so dirkalniki kar poplesavali po mokrem asfaltu. Že v
sedmem krogu je prišlo do trčenja v ozadju. Vpletena sta
bila Nicolas Latifi in Zhou Guanyu, na stezo pa je prvič
zapeljal varnostni avto.

V desetem krogu se je dirka nadaljevala, vrstni red pa
se med vodilnimi ni spremenil. Steza se je sušila zelo
počasi in dirkači so taktično čakali s postanki v boksih.
Do prvih postankov je še trikrat prišlo do vpoklica
virtualnega varnostnega avtomobila. Najprej v 22. krogu
zaradi ustavljenega dirkalnika Fernanda Alonsa, štiri
kroge kasneje je v ogrado trčil Alex Albon, v 29. krogu
pa je odpovedal še drugi Alpine in odstopiti je moral
tudi Esteban Ocon. V 33. krogu smo videli redko napako
sedemkratnega svetovnega prvaka, Lewisa Hamiltona, ki
je izgubljal živce za Carlosom Sainzem. Na noben način
ni in ni mogel mimo tokrat povprečnega Španca in ob
poskusu približevanja dirkaču Ferrarija, je bil prehiter in
je s precejšnjo hitrostjo priletel v ogrado. Na začudenje
vseh je nadaljeval le s polomljenim sprednjim krilcem.

Dva kroga kasneje so se začeli množični prihodi v bokse.
Izmed vodilnih je to prvi storil Charles Lecerc, a to
vseeno ni bilo dovolj, da bi prevzel vodstvo. Perez se je
na postanku ustavil le krog za njim in obdržal vodstvo. V
istem krogu je v ogradi pristal Yuki Tsunoda in na stezo je
ponovno zapeljal varnostni avto. Po umiku varnostnega
avtomobila je do konca ostalo še 34 minut dirkanja, saj
je bilo jasno, da zaradi vseh dogodkov celotna dirka z
61. krogi ne bo mogla biti izpeljana v dveh urah. Charles
Leclerc je poskušal s pritiskom na Sergia Pereza, ki se je
začel pritoževati nad delovanjem motorja. A konfiguracija
steze v Singapurju ne omogoča lahkih prehitevanj in
vrstni red se do konca ni spremenil. Perez si je privozil
celo takšno prednost, da mu tudi kazen petih sekund
zaradi nepravilnosti ob vožnji za varnostnim avtom ni

vzela zmage. Tako sta Ferrari in Leclerc zapravila še eno
zmago. Drugo in tretje mesto rdečih ni slab izkupiček, a
če štartaš iz »pole positiona« je jasno, da je cilj zmaga.
Kaotične razmere na stezi so tokrat dobro izkoristili pri
McLarnu. Lando Norris je končal na četrtem mestu,
Daniel Ricciardo pa na petem. Lep uspeh je s šestim
mestom zabeležil Lance Stroll, medtem ko je bil njegov
moštveni kolega pri Aston Martinu, Sebastian Vettel,
osmi. Vmes se je zrinil Max Verstappen. Deveto mesto je
osvojil osmoljenec, Lewis Hamilton, na desetem mestu
pa je končal Pierre Gasly.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

Rezultati VN Singapurja:

86 Avto+šport

1.

Sergio Perez
Red Bull Racing

4.

Lando Norris
McLaren

7.

Max Verstappen
Red Bull Racing

2.

Charles Leclerc
Ferrari

5.

Daniel Ricciardo
McLaren

8.

Sebastian Vettel
Aston Martin

3.

Carlos Sainz
Ferrari

6.

Lance Stroll
Aston Martin

9.

Lewis Hamilton
Mercedes
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wrc – rally grčija in nova zelandija

Rovanperä je
svetovni
prvak

22-letni Kalle Rovanperä je z zmago na rallyju po Novi Zelandiji prvič osvojil naslov svetovnega prvaka. Mladi
Finec je tako postal najmlajši prvak v zgodovini WRC-ja. Z 22. leti in enim dnem je za kar pet let presegel eno
največjih ikon svetovnega rallyja, Colina McRaea, ki je do sedaj držal rekord najmlajšega svetovnega prvaka.
88 Avto+šport
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Evans pa je storil napako in predelal svojega Yarisa Rally1.
Pred zadnjim dnem slikovitega rallyja je bila prednost
Rovanpere pred Ogierjem 29 sekund, še nadaljnih 17 je
zaostajal Tänak. Jasno je bilo, da se bo pisala zgodovina.
V nedeljo so bile na sporedu štiri kratke hitrostne
preizkušnje v skupni dolžini 31 kilometrov. Junak
letošnje sezone ni popuščal. Odpeljal je suvereno,
prednost pred Ogierjem še malenkostno povečal in
dosegel šesto zmago letos. Po dveh zaporednih slabih
nastopih v Belgiji in Grčiji je to pomenilo pravo olajšanje
za mladega dirkača, ki si je tako dve dirki pred koncem
sezone zagotovil svoj prvi naslov svetovnega prvaka.
Zanimiv rally po Novi Zelandiji so na stopničkah končali
vsi svetovni prvaki od leta 2013 naprej: novopečeni Kalle
Rovanperä kot zmagovalec, osemkratni Sebastien Ogier
(2013-2018, 2020-2021) na drugem mestu in Ott Tänak
(2019) na tretjem.
Do konca sezone ostajata še dve prireditvi. Najprej
se dirkači vrnejo v Evropo in se pomerijo na asfaltu
Katalonije, novembra pa sledi še zaključek na Japonskem.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

N

a rallyju Akropolis je do popolnega izkupička
prišla ekipa Hyundaija, saj sta zmagovalcu
Therryju Neuvillu družbo na stopničkah
delala Ott Tänak in Dani Sordo. A pot do
zmage ni bila lahka. Neuville je uvodni dan rallyja zaključil
na četrtem mestu. Pred njim so bili uvrščeni vodilni
Sebastien Loeb, ki je tokrat spet sedel v Ford Pumo
Rally1, njegov moštveni kolega Pierre-Louis Loubet
in Esapekka Lappi s Toyoto. Zaostanek le šestnajstih
sekund za trikratnim zmagovalcem tega rallyja je dajal
upanje za napredek v preostanku vikenda. In stvari so se
popolnoma obrnile že v sobotnem dopoldnevu. Druga
sobotna hitrostna preizkušnja je postregla z obilo smole
za vodilni dvojec Forda. Loubet je prebil pnevmatiko,
Loeb pa je po okvari alternatorja moral odstopiti. Ker je
Lappi občutno popustil, se je v vodstvu znašel Neuville,
ki je imel slabih dvajset sekund prednosti pred Tänakom.
Ob koncu sobotnega dela je odstopil še Lappi in pred
zadnjim dnevom naporne grške dogodivščine so bili
dirkači moštva Hyundai že na mestih od ena do tri.
Predatorji letošnje sezone, ekipa Toyote, si je privoščila
res slab vikend. Tako je bil najvišje uvrščen dirkač s
Toyoto Elfyn Evans, na četrtem mestu. A v nedeljskem
jutru so tudi njega ustavile tehnične težave in na koncu
je od štirih Toyotinih dirkačev do točk prišel le Takamoto
Katsuta in še to le na šestem mestu.
Po rallyju v Grčiji je karavano WRC-ja čakala dolga pot
na drugi konec sveta, saj je naslednji rally gostila Nova
Zelandija. Na enem najlepših rallyjev na svetu, ki se je na
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mladi Kalle Rovanperä si je dve dirki pred koncem
sezone zagotovil svoj prvi naslov svetovnega prvaka.

koledar vrnil po destih letih, je svetovno prvenstvo osvojil
Kalle Rovanperä, ki pa prvega dne ni začel najhitreje. Kot
čistilec na makadamski progi je izgubljal nekaj časa, a
mokra makadamska podlaga mu je vseeno omogočala
precej bolj enakovreden boj, kot če bi bilo suho. Ob
zaključku petkovega dne se je nahajal na četrtem mestu,
zaostanek za vodilnim Tänakom je bil majhen. Poleg
Estonca v Hyundaiju sta bila pred njim še moštvena
kolega, Elfyn Evans in Sebastien Ogier.
Sobotni del je ponovno pripadel Rovanperi. Že na drugi
hitrostni preizkušnji se je znašel v vodstvu in narekoval
hud tempo. Kos mu nista bila tako Ogier kot Tänak,
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ŠPORT

MotoGP – VN ARAGONIJE, JAPONSKE IN TAJSKE

NAPETOST
SE
STOPNJUJE

Do konca motociklistične sezone motoGP nas ločijo le še tri dirke. V boju za naslov prvaka v kraljevem razredu
je vse odprto, napetost med dirkači pa se stopnjuje. Lanskoletnemu šampionu in trenutno vodilnemu Fabiu
Quartararoju, ki je doslej zbral 219 točk, je tesno za petami prvak kategorije moto2 iz leta 2018, Francesco
»Pecco« Bagnaia, kateremu sledi Aleix Espargaro, zmagovalec letošnje preizkušnje za VN Argentine.
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Na VN Japonske slavil Jack Miller
Vreme je ponagajalo na sobotnih kvalifikacijah, ki
so se začele z zamudo. Na mokri stezi se je najbolje
odrezal Marc Marquez, kateremu sta sledila Johann
Zarco in Brad Binder. Marquez je z najboljšim časom
tako postal že deveti različni dirkač, ki je letos zmagal
na kvalifikacijah. Dober sobotni rezultat je na nedeljski
preizkušnji uspel potrditi le Južnoafričan Brad Binder, ki
je dirko zaključil na drugem mestu in bo prihodnje leto
moštveni kolega Millerja, ki je do zanesljivega vodstva
na nedeljski preizkušnji prišel že v dvajsetem krogu in
tega ni več izpustil iz rok ter tako zabeležil četrto zmago
v najmočnejšem razredu doslej in prvo letos. Tretji je
preizkušnjo zaključil Jorge Martin, zmagovalec kvalifikacij,
Marc Marquez pa je končal tik pod zmagovalnim odrom.
Francoz Fabio Quartararo je osvojil osmo mesto, tretji v
skupnem seštevku Aleix Espargaro pa je zaradi tehničnih
težav z motociklom v ogrevalnem krogu dirko začel iz
boksov in tako zapravil priložnost po še enem dobrem
nastopu. S padcem Francesca Bagnaie se je boj za
osvojitev naslova prvaka povsem odprl.

Junak dežne dirke za VN Tajske je Miguel Olivera
V elitnem razredu je s časom 1:29,671 do prvega
štartnega položaja v karieri prišel Marco Bezzecchi in
ekipi VR46 privozil prvi »pole position«. V Buriramu je
bil drugi Španec Jorge Martin, tretji Italijan Francesco
Bagnaia, vodilni v skupnem seštevku Fabio Quartararo je
dirko začel s četrtega mesta, Marc Marquez pa z osmega.
Na dirki, ki so jo premaknili zaradi obilnega deževja in
vode na cesti, so se dirkači soočali z velikimi težavami z
vidljivostjo. Kljub vsem težavam je dirko najbolje odpeljal
Miguel Olivera, dirkač ekipe KTM, ki je bil neulovljiv za
Jacka Millerja na drugem in Francesca Bagnaio na
tretjem mestu, ki se je vodilnemu v skupnem seštevku
približal na vsega dve točki zaostanka. Fabio Quartararo
se je spopadal s težavami sprednje gume, v kateri je bil
previsok tlak, guma je bila prevroča in ni bilo mogoče
zavijati skozi ovinke, zato je zaključil na 17. mestu in ostal
brez točk. Četrti je dirko končal Johann Zarco, ki je imel
ob koncu dirke sicer najboljši ritem od vseh, a Bagnaie na
tretjem mestu vendarle ni uspel prehiteti. Peti je bil Marc
Marquez. Najboljši v kvalifikacijah, Marco Bezzecchi, si je

Na VN Tajske v Buriramu je zahtevne
deževne razmere najbolje izkoristil
KTM-ov dirkač Miguel Oliveira, ki se
je veselil svoje pete zmage v karieri.

Bastianini zavzel prestol v Alcanizu
Pred nedeljsko dirko za VN Aragonije so dirkači najprej
opravili s sobotnimi kvalifikacijami, v katerih se je
najbolje odrezal Italijan Francesco Bagnaia.V prvi vrsti sta
mu družbo delala moštveni kolega Jack Miller in Enea
Bastianini. Aktualni prvak, Fabio Quartararo, je bil šesti,
a na nedeljski preizkušnji dobre forme ni potrdil, saj je
s trkom v zadek motocikla povratnika Marca Marqueza
že v prvem krogu zabeležil odstop. Po treh krogih se
je v ospredju že izoblikovala vodilna skupina, ki jo je
vodil Francesco Bagnaia, sledil mu je Jack Miller, blizu
sta bila tudi Bastianini in Binder. Dirka je postregla z
nekaj prehitevanji, a najbolj vroče je bilo prav ob koncu,
ko je v zadnjem krogu Bastianini napadel vodilnega
Bagnaio, ga prehitel in ciljno črto prečkal kot prvi ter
tako dosegel že četrto zmago v sezoni. Kot tretji je v cilj
pripeljal Espargaro, pred Binderjem in Jackom Millerjem.
Svojo priložnost za peto zaporedno zmago je Bagnaia
zamudil, a je kljub temu osvojil pomembnih 20 točk in
se s tem tesno približal vodilnemu v skupnem seštevku
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Quartararoju. »V zadnjih krogih mi je bilo pomembno le
končati dirko. Ko me je Enea prehitel, nisem želel tvegati,
le končati dirko na najboljši možen način,« je bil po dirki
kljub drugemu mestu zadovoljen 25-letni Bagnaia. Svoj
zaostanek je za vodilnim zmanjšal na 17 točk tudi Španec
Aleix Espargaro in se z dobro predstavo na VN Aragonije
ponovno vrnil v igro za osvojitev naslova svetovnega
prvaka. Da pa je med dirkači postalo vse bolj tesno in
se je prednost Quartararoja tako stopila, je glavni krivec
Marc Marquez, ki je ob preveliki želji ob povratku storil
napako. Da bi preprečil svoj padec ob zdrsu zadnjega
dela motocikla, je zaprl plin, ob tem pa povzročil trk
Quartararoja v njegov zadek, saj so si bili dirkači precej
tesno skupaj in prostora za napake ni. Zlomljen kos
Quartararovega »oklepa« se je zagozdil v motociklu
Marqueza, zato je ob izhodu iz zavoja malce zapeljal na
stran, ob tem pa povzročil še en trk z Nakagamijem. Po
neljubem dogodku se je Marquez sicer hitel opravičiti
obema, a škoda je bila storjena in zagotovo ravnodušno
tega nista morala sprejeti ne eden ne drugi.
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z napako v uvodnem krogu prislužil kazen in predse je moral spustiti Jacka Millerja. Ob napaki je popustil in kmalu so ga
prehiteli tudi drugi dirkači. Na koncu je pristal mesto pred Fabiom Quartararojem in tudi on ostal brez točk.
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