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In srečno na vaših poteh v 2023.

Vesele
praznike!
Ko se leto bliža koncu, je čas, da se za trenutek 
ozremo nazaj po poteh, ki smo jih v preteklih 
mesecih prepotovali. Vsi trenutki, odnosi, občutki, 
vsa znanja in izkušnje, ki smo jih na teh poteh 
doživeli, so dobra popotnica za nove poti v letu, ki je 
pred nami. So dobra priložnost, da smo lahko boljši, 
prijaznejši ter drug drugemu v oporo in navdih.
 
V 2023 vam želimo veliko zdravja ter 
lepih, edinstvenih in predvsem varnih 
trenutkov na vaših novih poteh.

Kolektiv
Avto Krka
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E-mobilnost je ogrožena

Zaveza politike in gospodarstva po e-mobilnosti, trajnosti 
in zeleni preobrazbi je pravzaprav ogrožena. Trenutno je 
mogoče največkrat izrečen vzrok vojna v Ukrajini. Nekaj bo na 
tem, drugače pa tudi ne, saj so cene energentov poskočile že 
pred začetkom vojne in vzrok je ekonomska kriza, ki je morala 
priti, ker je človeštvo natisnilo trikrat več denarja kot ustvarimo 
BDP-ja (bruto družbeni proizvod sveta). Nemci so v večini 
odstopili od nakupa ruskega plina in nafte ter zopet odprli 
rudnike svojega premoga in prižgali svoje termo centrale na 
premog. S tem je zelen prehod na okolju prijazno elektriko 
ogrožen. S tem tudi cena elektrike, ki je danes tudi petkrat 
višja kot lansko leto. Včasih so se ponosni lastniki električnih 
avtomobilov prešerno hvalili, da se vozijo zastonj, saj so 
lastniki električnih polnilnic promocijsko podarjali električno 
energijo za avtomobiliste. No, danes je že popolnoma 
drugače. Energija za električne avtomobile je danes dražja kot 
energija naših bencinskih in dizelskih goriv. Kako pa se bo še 
kdo odločil za električni avtomobil, če je vožnja dražja? Tudi 
izgovor, da smo ekološki, če vozimo električni avtomobil, je iz 
trte zvit, saj je slovenska električna energija v resnici umazana, 
kot sem že večkrat napisal. Če v Šoštanju kurimo indonezijski 
premog, ki ga je treba pripeljati iz daljne Azije, ne moremo 
govoriti o čisti energiji. Na splošno je energetska politika 
Evrope in s tem tudi Slovenije zašla iz razumne in logične poti. 
Trenutno je najbolj ekološka električna energija, pridobljena 
od sonca. Ta agenda pa nikakor ni mogoča v tako kratkem 
času, kot so predvideli. Nam Zemljanom je bila od nekdaj 
dana energija, ki je v bistvu zgoščena sončna energija. Kako? 
Sonce je tisto, ki je dalo energijo za drevesa in naravo. Nafta 
in plin sta nastala iz fosilov dreves in narave. Uporabljamo 
to energijo, ki nam jo je dal stvarnik. In kar je dal stvarnik, 
ni v nasprotju z zakoni narave. Govori se o preveliki količini 
CO

2
, ki se sprošča ob uporabi fosilnih goriv. To je navadna 

manipulacija, saj CO
2
 ob vodi in sončni energiji rastline 

nujno potrebujejo za fotosintezo, s katero rastejo in živijo. 
Znanstveno je dokazano, ko so v jantarju ujet zrak izpred 
tisočih let znanstveniki analizirali in ugotovili, da je bilo takrat 
v ozračju več CO

2
 kot danes. Ljudje opozarjajo, da bomo 

uničili planet z onesnaževanjem, s plastiko, kurjenem fosilnih 
goriv in prenaseljenostjo. Popolnoma se strinjam z njimi! Po 
drugi strani pa sem popolnoma ravnodušen nad njihovimi 
obupanimi klici, saj je nekdo ta svet, vsemir, vse živo ustvaril in 
za vse to skrbi. Ne bodimo obupani in zaskrbljeni, saj stvarnik, 
ki ga moramo globoko spoštovati, skrbi za nas in zgodilo se 
bo ravno tako, kot je on sam predvidel. Pri tem mi Zemljani, 
ki v širjavi vsemira niti prah nismo, ne moremo praktično nič 
narediti. Prah smo in v prah se povrnemo! Naš svet je sistem 
brez napake in smelo in z veseljem glejmo v prihodnost!

Matjaž Tomlje
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DOMAČE NOVOSTI

Ford je v Evropi številka ena po prodaji dostavnih vozil, 
z združitvijo s koncernom Volkswagen pa ima vse 
predispozicije, da št. 1 ostane tudi v prihodnje.
Tourneo Connect je popolnoma novo vozilo, saj sloni na 
novi platformi, katero si deli z Volkswagnovim Caddyjem, 
pred tem pa je Tourneo slonel na osnovi Fordovega Focusa. 
Novi Tourneo je tako rekoč VW-jev Caddy praktično v 
vseh ključnih aspektih. Menjalnik, motor in pogoni, vse 
je že videno in dobesedno prenešeno iz Caddyja. Od 
Forda je tako ostala zgolj značka in prepoznavna Fordova 
maska z nekaj drugačnega, samosvojega karakterja. Za 
razliko od Caddyja se lahko Tourneo pohvali z možnostjo 
ogrevanega volana, česar Caddy ne premore v nobenem 
paketu opreme.
Na voljo bodo trije nivoji opreme, vstopni Titanium, 
srednji Active in najvišji Sport. Kot že rečeno, so motorji 
prevzeti iz koncerna Volkswagen, na voljo sta dva 
dizelska motorja in en bencinski. Dizla sta na voljo tako 
z ročnim, kot tudi s samodejnim menjalnikom, prav tako 
je na voljo štirikolesni pogon, a le v kombinaciji z ročnim 
menjalnikom. Bencinski motor je na voljo izključno s 
pogonom na prednji kolesni par in zaenkrat zgolj z 
ročnim menjalnikom. V letu 2024 se bo pogonski paleti 
pridružila še priključno-hibridna izvedenka, popolnoma 
električnega modela pa zaenkrat ni pričakovati.
Tudi zasnova notranjosti Fordovega Tournea je identična 
tisti v Volkswagnovem Caddyju, kar pomeni, da so se 
praktično vsa fizična stikala poslovila, upravljanje s 
funkcijami vozila pa je skoraj v celoti digitalizirano. Za 
dodatno prostornost in uporabnost kabine poskrbi 
popolnoma vodoravno poklopljiv sovoznikov sedež, 
prav tako je opcijsko ob doplačilu 1.200 evrov na voljo 
tretja sedežna vrsta. Tourneo Connect je dodobra 
opremljen tudi z asistenčnimi sistemi, med katerimi je 
večina serijskih, opcijski pa so na voljo v sklopu paketov 
za pomoč vozniku. Serijska pri vseh nivojih opreme je 
recimo izredno praktična vzvratna kamera.
Cene za osnovni model se začnejo pri 30 tisočakih, v 
prvem letu pa pri Fordu načrtujejo, da bodo za Tournea 
našli 100 novih kupcev.

Ford Tourneo Connect

BMW X1 in BMW serije 3
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BMW je na slovenskem trgu predstavil dve novosti, in sicer 
popolnoma novo generacijo serije X1 in prenovljeno 
serijo 3. Poleg serije 2 Active Tourer, sta ravno trojka in 
najmanjši SUV X1, BMW-jevo najmočnejše prodajno 
orodje.
Dimenzijsko je novi X1 občutno zrasel v vse smeri, tako 
je na cesti dosti bolj vpadljiv in podoben večjemu bratu 
X3, čeprav ima na sebi kar nekaj povsem samosvojih, 
bolj ostrih oblikovalskih potez, kot so večja maska, vratne 
kljuke, poravnane s karoserijo, predvsem pa zadek, z 
izrazitim difuzorjem in s povsem novimi lučmi, ki se 
globoko zajedajo proti sredini prtljažnega prostora. Na 
račun dodatnih centimetrov je občutno bolj prostoren 
tudi v notranjosti, prtljažni prostor razpolaga s 540 
litri prostornine, k dodatni uporabnosti pa pripomore 
vzdolžno pomična zadnja klop z nastavljivim naklonom 
hrbtnega dela.
Interier je v večji meri v celoti digitaliziran, na vrhu 
armature je tako dvojni ukrivljen zaslon, ki ga je 
mogoče upravljati zgolj na dotik. Vrtljivi gumb na 
medsedežni konzoli, ki je veljal za enega izmed boljših 
in varnejših načinov za upravljanje ekrana, so namreč 
v celoti odstranili. V bistvu smo praktično identično 
zasnovo notranjosti že videli pri novi generaciji serije 
2 Active Tourer, s katero si tretja generacija X1 tudi deli 
arhitekturno zasnovo oziroma platformo.
Na voljo so praktično vse kombinacije pogonskih sklopov, 
od klasičnih bencinskih in dizelskih do priključno-
hibridne različice, kot tudi popolnoma električne, z 
oznako iX1, z dosegom okoli 400 kilometrov. Vse različice 
so serijsko kombinirane s samodejnim menjalnikom, 
pogon je v osnovi speljan na prednji kolesni par oziroma 
na vse štiri preko sistema xDrive. Na voljo sta dve 
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bencinski različici (18i in 23i), prav tako dva priključno-
hibridna modela (25e in 30e), kakor tudi dva dizla (18d 
in 23d), proti koncu leta pa se bosta ponudbi pridružili 
še dve vmesni različici, bencinska 20i in dizelska 20d. Vrh 
ponudbe predstavlja električni model iX1 z 230 kW in 
začetno ceno 54 tisoč evrov, medtem ko bo za najbolj 
osnovni model potrebno odšteti vsaj 40.500 evrov.
Poleg novega X1 je BMW začel s prodajo prenovljene 
serije 3, ene izmed najbolj priljubljenih in prodajanih 
modelov. Prenova je prinesla novo obliko odbijačev, 
dizajna maske in luči, večji pečat pa je osvežitev pustila 
v kabini, kjer je po novem že poznani dvojni ukrivljeni 
zaslon, kamor se je v celoti preselila tudi klimatska 
naprava. Fizična stikala zanjo so namreč opustili, k sreči 
so zaenkrat še ohranili vrtljivi gumb za upravljanje 
sistema iDrive. Poslovila se je tudi klasična prestavna 
ročica, zamenjalo jo je minimalistično stikalo. Po novem 
se je v celoti poslovil tudi ročni menjalnik, medtem ko 
ostaja izbira motornih različic nespremenjena.



Hyundai Ioniq 6 First Edition

Hyundaijev bodoči oblikovalski jezik je pred dvema letoma napovedala električna študija Prophecy, ki je nedavno 
postala realnost v obliki modela Ioniq 6, kljub temu da so Korejci sprva trdili, 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 nekaj posebnega v izvedbi First Edition, ki prinaša nabor ekskluzivnih stilnih poudarkov tako v 
eksterierju kot v interierju. Da je temu res tako, so dokazali kupci z nabavo vseh 2.500 primerkov First Edition v manj 
kot 24 urah; a ti bodo morali na svojega Ioniqa počakati do pomladi 2023, ko bodo lahko preizkusili, če štirikolesno 
gnani električni avtomobil s 77,4-kWh baterijo res omogoča doseg preko 600 kilometrov.

Toyota Prius

Eden od vodij na področju hibridne tehnologije vozil, japonski koncern Toyota, je svojo elektrifikacijsko strategijo 
pričel leta 1997, ko je na tržišče prispel Prius, prvi povsem hibridni serijski avtomobil. Pionir, katerega so za svojega 
vzeli predvsem Američani, je zdaj zaživel v peti generaciji, ki je seveda najbolj učinkovita doslej. Evropejcem bo Prius 
na voljo izključno kot priključni hibrid, v katerem se združita 2,0-litrski agregat in nov električni motor za skupno 
izhodno moč 223 KM, kar predstavlja znaten naskok v primerjavi z aktualno generacijo. Da bi uresničili cilj, večino 
vsakodnevnih voženj prevoziti v načinu EV, so pri Toyoti električen doseg povečali za kar 50 odstotkov. Obenem 
so revizirali telesce Priusa, pri čemer je aerodinamična forma omogočila optimizacijo porabe goriva, vodljivosti in 
stabilnosti. Sam dizajn je šel v novo smer s kupejevsko silhueto, ki izraža več dinamičnega karakterja vozila. 

Abarth 500e

Znamka s simbolom škorpijona vstopa v novo dobo s svojim prvim povsem električnim avtomobilom; kakopak gre 
za predelavo električnega Fiata 500e. Italijani trdijo, da je novinec najbolj odziven in vznemirljiv Abarth doslej, kar je 
omogočila električna arhitektura, ki ponuja boljšo razporeditev teže in daljšo medosno razdaljo, kot jo imajo bratje s 
tradicionalno gnanimi motorji. Elektrifikacija za Abarth tako pomeni več zabave, instantno odzivnost, hitrejši sprint 
iz mirovanja ter boljšo stabilnost, vodljivost in ravnotežje. Škorpijon z imenom 500e, opremljen z 42 kWh baterijo, 
ki sodeluje s 155-konjskim električnim motorjem, bo do 100 km/h poskočil v sedmih sekundah. Kaj pa čistokrven 
zvok bencinskega motorja, po katerem je Abarth poznan že dolgih 73 let? Da bi ga poskusili simulirati v električnem 
avtomobilu, so implementirali posebno funkcijo, ki reproducira legendarno brnenje motorja z notranjim zgorevanjem.

Opel Grandland GSe

Opel je svojo novo elektrificirano podznamko s športnimi geni GSe (Grand Sport electric) lansiral z debijem prvega 
modela, Astre Gse v karavanski in hatchback izvedbi, sedaj pa je zmogljivostno preobleko prejel še njen večji brat 
Grandland. Gre za priključni hibrid iz popularnega segmenta C-SUV, ki 1,6-litrski bencinski agregat kombinira z 
električnima motorjema na vsaki premi. Rezultat je izhodna moč okroglih 300 konjev, ki se na cesto prenašajo s 
pomočjo štirikolesnega pogona. Pospeševanje iz ničle do stotice zahteva za športnega terenca dokaj impresivnih 
šest sekund, medtem ko je končna hitrost omejena na 235 km/h, pri čemer je mogoče zgolj na elektriko voziti do 
135 km/h. Kot Astra GSe, je tudi Grandland prejel posebne nastavitve vzmetenja in vodljivosti ter preobrazbo stila. 
Dinamično izvedbo Oplovega SUV-ja bomo prepoznali po elementih, ki so značilni za podznamko GSe.
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Nevera je najhitrejši serijski električni avtomobil

Rimac Nevera je dosegla hitrost 412 km/h, s čimer je postala najhitrejši serijski električni avtomobil na planetu. Rekordni 
podvig sledi lanskemu, prav tako hvale vrednemu dosežku: četrt milje je namreč hrvaška strela prevozila v 8,582 
sekunde in si tako prislužila naslov najhitreje pospeševalnega serijskega vozila. Rimčeva ekipa je, v želji postavitve 
svetovnega rekorda, iskala ovalno dirkališče z dovolj dolgimi ravnicami, na katerih bi lahko Nevera v celoti dokazala 
svoje sposobnosti; na koncu so izbrali stezo v nemškem Papenburgu, ki kot ena redkih omogoča doseg hitrosti nad 
400 km/h. Za volanom Nevere, opremljene s cestno-legalnimi pnevmatikami Michelin Cup 2R, je sedel razvojni in 
testni voznik Miro Zrnčević, ki je dokončno dosegel cilj, ki si ga je podjetje Rimac zadalo že ob debiju modela v 
konceptni formi in pod razvojnim imenom C_Two na ženevskem avtomobilskem salonu leta 2018. 

Hotel Grand Plaza z ameriško limuzino

Novi luksuzni hotel Grand Plaza, ki od nedavnega krasi Bavarski dvor, se ne ponaša samo z največ namestitvami v 
Ljubljani, ampak tudi s petimi zvezdicami kvalitete. Odlično ponudbo so še razširili z veliko limuzino. Gre za skoraj 
devet metrov dolgo ameriško limuzino, ki je bazirana na luksuznem štirivratnem modelu Chrysler 300. Poganja jo 
turbo dizelski šestvaljni motor. V razkošni notranjosti je prostora za osem oseb, ki si med vožnjo lahko privoščijo 
tudi kozarec ohlajenega šampanjca in se predajajo ugodni vožnji ob kakovostni stereo glasbi. Seveda je limuzina 
namenjena predvsem za poroke, obletnice, praznovanja rojstnih dnevov in podobne posebne dogodke. Za ceno se 
obrnite na prijazno osebje na recepciji hotela ali preko elektronskega naslova info@grandplazahotel.si. Vi samo izberite 
destinacijo, oni pa bodo poskrbeli, da boste na cilj prišli v odličnem vzdušju. 

Mercedes-Benz je najbolj vredna znamka luksuznih avtov

Letošnja raziskava Best Global Brands, ki ocenjuje vrednost blagovnih znamk glede na finančno uspešnost znamkinih 
izdelkov oziroma storitev, vlogo znamke v postopku odločanja o nakupu in moč znamke z namenom zagotavljanja 
prihodnjih prihodkov podjetja, je Mercedes-Benz ponovno izbrala za najbolj vredno znamko luksuznih avtomobilov 
na svetu. Mercedes-Benz se je tudi letos povzpel na 8. mesto lestvice, s čimer je že sedmo leto zapored edina evropska 
blagovna znamka v najboljši deseterici. Ob tem je raziskava ugotovila, da je nemška znamka v zadnjem letu svojo 
vrednost povečala za deset odstotkov, in sicer na 56,103 milijard dolarjev. Da bi dosegel višje pozicioniranje blagovne 
znamke, bo Mercedes-Benz preoblikoval portfelj svojih modelov, kar vodita strateška odločitev, da do leta 2030 
postane popolnoma električen v vseh segmentih, in ambicija postati CO

2
 nevtralen do leta 2039.

Goodyearova raziskava o odnosu do vožnje pozimi 

Raziskava,  ki jo je Goodyear izvedel med 4.000 vozniki iz osmih evropskih držav, ugotavlja, da se evropski vozniki 
med seboj bistveno razlikujejo v ravni znanja, izkušenj in priprav na vožnjo v najhladnejših mesecih leta. Raziskava 
je razkrila, da evropskim voznikom največ preglavic povzročajo poledenele ceste in da jih več kot polovica menja 
pnevmatike takrat, ko so obrabljene ter ne sledi sezonski menjavi pnevmatik. K večji samozavesti na cesti pozimi v veliki 
meri pripomorejo kakovostne zimske pnevmatike, kot so na primer pnevmatike Goodyear UltraGrip Performance+. 
Goodyearova tehnologija Winter Grip vključuje novo zmes, ki omogoča večjo elastičnost pnevmatike pri nizkih 
temperaturah in s tem izboljšuje oprijem na snegu in ledu. K varnejši vožnji prispeva tudi tehnologija Traction Protect, 
ki omogoča boljšo in lažjo pretvorbo zavornih sil v oprijem ter s tem krajšo zavorno pot na suhi ali mokri podlagi.
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Ste vedeli, da že prvi popit kozarec alkohola vpliva na vašo zaznavo dogajanja v prometu? Upočasni pravilnost 

in pravočasnost vaših reakcij, nadzor nad vašim ravnanjem se spremeni. Alkoholiziranost vpliva na ustrezno 

ravnanje v kritičnih situacijah, promet pa je zelo nepredvidljiv. Tveganja za nastanek prometnih nesreč se tako še 

povečujejo, opozarja Agencija za varnost prometa.

Nikar v promet pod vplivom alkohola!
Z višanjem stopnje alkohola v krvi nadzorni centri 
možganov drug za drugim »izklapljajo«, nadzor pa 
prevzemajo avtonomni centri. Večajo se opazne 
posledice na vidu, ravnotežju in pri reakcijskem času. 
To ima za volanom številne, lahko usodne posledice. Že 
majhna količina popitega alkohola lahko pomembno 
vpliva na delovanje oči. Ker alkohol vpliva na delovanje 
očesne leče, se voznikom zoži vidno polje. Pri tem vse 
težje zaznavajo dogodke, ki se dogajajo na levi ali desni 
strani. Z naraščanjem stopnje zaužitega alkohola postaja 
očesna leča vse bolj toga, kar vpliva na zameglitev vida. 
Tako nastane pojav »tunelskega vida«, pri katerem se 
osebi močno zoži vidno polje in poslabša ostrina vida. 
Poleg omenjenega alkohol vpliva na očesno mrežnico, 
posledično pod vplivom alkohola težje zaznavamo 

rdečo barvo, ki pa je v prometu precej pogosta in ima 
pomembno funkcijo, na semaforju, svetlobnih znakih, 
prometnih znakih, rdeče barve so tudi zadnji žarometi 
na vozilih. 

Če ste pili, poskrbite za varen prevoz domov
Slovenija se uvršča med države, kjer je poraba alkohola 
na odraslega prebivalca med najvišjimi v Evropi. Lani je 
registrirana poraba alkohola znašala 10,62 litrov čistega 
alkohola na prebivalca, starega 15 let in več, kar pomeni, 
da se je v primerjavi z letom 2020 zvišala za skoraj 1 liter. 
Zloraba alkohola v prometu botruje vsaki tretji smrtni 
žrtvi na slovenskih cestah in premnogim poškodbam. 
Vsako leto beležimo okrog 1.500 nesreč, povzročenih 
pod vplivom alkohola, v katerih umre in se poškoduje 
preveč ljudi. To žal znova dokazuje, da alkohol močno 

izsiljevanje prednosti, neprimerna uporaba hupe, dolgih 
luči in drugih znakov neverbalne komunikacije, pa tudi 
načrtno nenadno zaviranje. Takšna vožnja lahko sproži 
verigo dogodkov, ki v prometu povzročijo nevarne in 
stresne razmere, ki lahko vodijo do prometnih nesreč.

Ena merica alkohola se presnavlja eno uro
Ena merica alkohola, kar je 0,3 dcl žganja, 1 dcl vina ali 
2,5 dcl piva, se namreč v telesu presnavlja eno uro. Pri 
večji količini popitega alkohola se ta čas podaljša. Pri 1,5 
promila alkohola v krvi se tveganje za prometno nesrečo 
poveča za kar 22-krat. Vse življenje lahko obžalujete en 
sam trenutek nepremišljenosti, zato Agencija za varnost 
prometa opozarja: »Ne izpostavljajte sebe in drugih 
tveganjem v prometu, saj se vožnja motornega vozila ali 
kolesa pod vplivom alkohola lahko konča tragično«.

Vozite odgovorno!

vpliva na kritično presojo za varno udeležbo v prometu in 
je pomemben dejavnik tveganja za nastanek prometnih 
nesreč. Agencija za varnost prometa zato poziva k ničelni 
toleranci do udeležbe v prometu pod vplivom alkohola, 
drog in drugih psihoaktivnih snovi.

Pod vplivom alkohola lahko vozimo bolj objestno
Vpliv alkohola na naše sposobnosti je prepogosto 
podcenjen. Dokler se ne pokažejo vidni in vedenjski 
znaki močne alkoholiziranosti, kot na primer zanašanje, 
dvojni vid, zapletanje v govoru, so mnogi prepričani, da 
lahko sodelujejo v prometu. Nekaterih posameznikov 
žal tudi takšno stanje alkoholiziranosti ne odvrne od 
udeležbe v prometu, s tem pa tvegajo lastno življenje in 
ogrožajo življenja ostalih udeležencev v prometu.
Agencija za varnost prometa izpostavlja, da alkohol 
botruje tudi agresivni ali objestni vožnji. Med elemente 
agresivne vožnje spadajo namerna prekratka varnostna 
razdalja, prehitra vožnja, vožnja skozi rdečo luč, 

Ko se prometna nesreča zgodi, 
časa ni mogoče zavrteti nazaj

ZANIMIVOSTI



slednje čim bolj fino. V podjetju Avtomojster so v iskanju 
novih tehnologij in tehnik v Nemčiji našli dobavitelja kadi 
za kemično razbarvanje, v kateri naredijo predpripravo 
za peskanje. Alu platišča namočijo v to posebno kad in 
barva preprosto odstopi od platišča. Naslednji korak po 
peskanju je barvanje, pri čemer Petrič priporoča prašno 
metodo, s katero se dosega visoka kakovost končnega 
izgleda, ob tem pa poudarja, da barvanje velikokrat 
predstavlja izziv, saj se le za malo platišč da dobiti serijsko 
kodo barve.
Če je poškodba platišč vezana zgolj na estetsko naravo, 
predvsem na račun obdrsanja ob robnike, je postopek 
popravila drugačen. Če gre za manjšo prasko, se platišče 
le pobrusi in zgladi, če pa je prišlo do večje poškodbe, 
je treba platišču dodati material. Petrič navaja, da 
obstajajo posebni geli, ki predstavljajo boljšo alternativo 
ličarskim kitom, ki premalo držijo ob robu platišč, kjer 
običajno nastajajo tovrstne poškodbe. Druga možnost je 
dovarjenje materiala, pri čemer se namesto prašnih barv 
priporoča mokro barvanje s pištolo.
Postopek je še bolj zapleten pri trenutno zelo 
popularnih dvobarvnih platiščih, ki so bila še ne dolgo 
nazaj nameščena zgolj na vozila višjega cenovnega 
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Gospod Petrič izpostavlja, da glede platišč 
obstajata dva ključna problema, vezana 
na nakup in popravilo. Če gre za nakup 
novih platišč, se stranka preprosto odpravi 

k mojstru, ki ji svetuje glede izbire primernih platišč. 
Težava pa nastane, ko stranka kupuje rabljena platišča, ni 
pa ozaveščena o homologaciji platišč za svoj avtomobil, 
katero sestavljajo trije parametri: velikost in širina platišča 
ter ET – ta izraža pozicijo platišča glede na avtomobil. 
Na določen avtomobil lahko na primer namestimo 15- 
ali 19-colska platišča, vendar mora biti ob tem zunanji 
obseg enak, pri čemer se sorazmerno povečuje platišče 
in niža pnevmatika. Tisti, ki torej kupuje rabljena platišča, 
mora vedeti, kaj piše v homologaciji vozila in lahko glede 
na te specifikacije brez zadržkov išče rabljena platišča.
Druga težava glede platišč je povezana z njihovo 
dovzetnostjo za poškode, ki nastanejo zaradi udarcev 
v luknje na cestišču ter ob robnike. Petrič razlaga, da v 

zadnjih letih zaznavajo znatno porast popravil platišč, 
pri čemer ločijo med reševanjem funkcionalnih težav 
vozila zaradi zvitih platišč kot tudi lepotnih napak, kamor 
uvrščamo praske, zareze in poškodbe laka.
Ko stranka na popravilo prinese platišče, je prva 
predpostavka za nadaljnje delo ravno platišče. Če je 
zvito, namreč ne sodi na cestišče. Napake se hitro 
pokažejo bodisi kot vibracije v vozilu med vožnjo bodisi 
kot nenavadni zvoki, v najhujšem primeru pa celo kot 
poškodbe drugih delov vozila, kot so ležaji in amortizerji.
Zvitost pa ni edina tegoba, ki se lahko pripeti platiščem. 
K njihovemu slabemu stanju lahko prispeva tudi 
neustrezno hranjenje, pri čemer lahko alu platišča 
oksidirajo. Največkrat pride do tovrstnih težav, ko 
uporabniki platišča na zimskih pnevmatikah z ostanki soli 
s cestišča hranijo v kleteh, kjer vlaga in sol naredita škodo. 
Oksidacijo je treba temeljito odstraniti, in to se res dobro 
naredi samo s peskanjem; pri tem je pomembno, da je 
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REŠITEV ZA 
POŠKODOVANA 
platiščA
Platišča niso zgolj okrasni del avtomobila, temveč je ključna tudi njihova funkcija pri varnosti vozila na 
cestišču. Do njihove poškodbe dandanes pride zelo hitro zaradi udarnih jam na cestah in nepravilnega načina 
parkiranja, pa tudi zaradi vse nižjih pnevmatik in večjih dimenzij platišč. Toda finančno bolj smotrna rešitev 
kot nakup novih platišč je odločitev za popravilo, s čimer platišča zopet zasijejo in prevzamejo svojo estetsko 
vlogo olepšanja avtomobila. O popravilu alu in kovinskih platišč smo se pogovarjali z gospodom Tilnom Petričem, 
direktorjem podjetja Avtomojster, ki je specializirano za vse, kar je povezano s pnevmatikami in s platišči.

ZANIMIVOSTI

REŠITEV ZA 
POŠKODOVANA 
platiščA



razreda, danes pa jih lahko izberejo tudi 
lastniki cenovno dostopnejših avtomobilov. 
Popravil tovrstnih platišč se v podjetju 
Avtomojster lotevajo s CNC struženjem 
oziroma s tako imenovanim diamantnim 
rezom. Ta postopek omogoča izjemno 
natančno delo za doseganje vrhunskih 
rezultatov na dvobarvnih aluminijastih 
platiščih, ki po obdelavi zasijejo tako, 
kot bi ravnokar prišla iz tovarne. A Petrič 
opozarja, da je pri diamantem rezu treba 
paziti, da je platišče povsem čisto, zato se 
pri Avtomojstru poslužujejo naprednega 
čiščenja z ultrazvokom, ki z mikro vibracijami 
odstrani vsakršno umazanijo. Po čiščenju, 
struženju, lakiranju in sušenju laka, je platišče 
pripravljeno za prevzem. Pri Avtomojstru se 
potrudijo, da težave poškodovanih platišč 
rešijo čim prej, tako da platišča z novim 
življenjem že v dveh do treh dneh namestijo 
na avtomobil in mu tako zagotovijo novo 
atraktivno podobo.

www.avtomojster.si
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VULKANIZERSTVO     (01)423 55 36

PREVERITE PONUDBO PRI ZASTOPNIKIH VOLVO

VOLVOCARS.SI

Priključni hibrid XC60 Recharge

Volvo Car center Ljubljana, Leskoškova 2 (BTC), 01/58 43 205, ljubljana.volvocars.si   Volvo Car center Maribor, Zagrebška 38, 02/292 78 50, maribor.volvocars.si

Večino časa električni.
Hibridni pa takrat, ko to potrebujete.



VOZNIKOVI MODNI DODATKI

Set za šampanjec Bugatti

Multimilijonarji bodo svoje luksuzne rezidence in jahte 
lahko opremili z unikatno umetnino, ki je najnovejši sad 
partnerstva Bugattija in podjetja Champagne Carbon. 
Skulptura namreč hrani steklenico njihovega najboljšega 
šampanjca, s katerim bo doživetje srkanja peneče kapljice 
povsem drugačno. V stilu Bugattija posoda za penino, 
ki izkazuje najvišjo raven personalizacije, dizajna in 
tehnologije, nosi formo znamkinih najbolj prepoznavnih 
superavtomobilov, pa naj gre za model Mistral, Bolide, 
Divo ali Chiron. Njihovo individualno esenco umetniško 
delo, ročno narejeno z veliko mero preciznosti, izraža z 
drznimi linijami in z ekstremnimi proporcijami kot tudi z 
najbolj zapletenimi podrobnostmi.

Prtljaga McLaren x TUMI

McLarnovi dirkači in inženirji vsako leto prepotujejo 
na tisoče kilometrov po vsem svetu v iskanju slave v 
motošportu. Tako kot se dirkač zanaša na svoj avtomobil, 
da ga pripelje čez ciljno črto, je ekipa odvisna od 
svoje prtljage, da jo pripelje do cilja. To je britansko 
znamko navdihnilo, da se poveže s podjetjem TUMI 
in da skupaj kreirata premium kolekcijo prtljage, ki jo 
opredeljuje karbon, saj McLaren že štiri desetletja ni 
ustvaril avtomobila brez uporabe tega izredno lahkega 
in trpežnega materiala. Ključna kosa linije sta kovček 
in potovalka, ki se zaradi svoje kompaktnosti lahko 
uporabljata kot ročna prtljaga.

Ura Porsche Design Chronograph 1 – 1972 

Porsche Design je ob svoji 50. obletnici počastil 
pionirski duha ustanovitelja podjetja s posebno 
izvedenko  devetstoenajstice kot tudi z unikatnim 
časomerom, baziranim na najbolj znani zapestni uri 
znamke, modelu Chronograph I. Porsche 911 S 2.4 
Targa je iz leta 1972, ko se je rodilo podjetje Porsche 
Design, vendar ga je povsem revitaliziral oddelek za 
klasična vozila Porsche Classic. Z ikono avtomobilskega 
dizajna se odlično sklada kronograf, ki sledi filozofiji 
prve povsem črne ure na tržišču. Zbirateljska kosa 
izražata kreativnost in ambicioznost F. A. Porscheja, 
ki je z namenom prenosa načel Porscheja v druge 
kategorije izdelkov osnoval lasten oblikovalski studio.
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ERE
ZACETEK NOVE

NOVOSTI Volvo EX90
Popolnoma električni sedemsedežni SUV EX90 predstavlja začetek nove ere za Volvo, saj bo od sedaj 

dalje švedsko podjetje, širom sveta znano po svoji zavezanosti k varnosti, vsako leto razkrilo 

nov brezemisijski model. Do naslednjega desetletja želi Volvo prodajati le povsem električne 

avtomobile, kar je eden najbolj ambicioznih načrtov elektrifikacije v avtomobilski industriji, a 

ključnega pomena za njihov primarni cilj – do leta 2040 postati podnebno nevtralno podjetje.

je eliminacija resnih poškodb in smrtnih žrtev v novih 
avtih Volvo, druga se nanaša na elektrifikacijo, tretja 
pa se osredotoča na varovanje okolja. Na osvojitev 
zadanih ciljev bo bistveno vplivala Volvova 100% 
električna prodajna paleta, ki je bila lansirana leta 2019 
s predstavitvijo modela XC40 Recharge, prvega povsem 

zastavonoše, uteleša Volvovo usmeritev k varnosti in dela 
še korak naprej, saj uvaja višje varnostne standarde kot 
svoji predhodniki. Zasnovan je namreč tako, da razume 
potnike in svojo okolico, s pomočjo novih podatkov in 
rednih posodobitev programske opreme po zraku pa bo 
sčasoma postajal vedno pametnejši in varnejši.

Švedska zgodba uspeha, znana pod imenom 
Volvo, je prvo poglavje zapisala leta 1927. Od 
takrat naprej se je Volvo uveljavil kot vodilna 
avtomobilska znamka na področju varnostne 

tehnologije in naprednih inovacij, ki si je zadala tri 
dolgoročne cilje, fokusirane na varnost in trajnost. Prvi 

električnega pripadnika znamke. Kompaktnemu SUV-ju 
je dve leti kasneje sledil kupejevski križanec C40, sedaj 
pa smo priča novi manifestaciji Volvove zavezanosti 
brezogljični prihodnosti v obliki sedemsedežnega 
športnega terenca, ki sliši na ime EX90.
Najnovejši član prestižne SUV družine, ki je zasedel mesto 



Novinec je takoj prepoznaven 
član Volva na račun izčiščenega 
skandinavskega oblikovanja.

povečanje časa za ukrepanje in izogibanje v primeru 
potencialne nesreče. Senzorji v novem EX90 so celo tako 
inteligentni, da je Volvo izrekel, da gre za njihovo prvo 
vozilo, ki je strojno pripravljeno za avtomatizirano vožnjo 
v prihodnosti.
Novinec je takoj prepoznaven član Volva na račun 
izčiščenega skandinavskega oblikovanja, pri katerem 

Model EX90 je tako rekoč opremljen z nevidnim 
varnostnim ščitom, ki ga omogoča dovršena tehnologija 
zaznavanja, tako znotraj kot zunaj. Najsodobnejši 
senzorji, kot so kamere, radarji in lidarji, so povezani 
z visoko zmogljivimi možgani avtomobila in skupaj 
ustvarjajo 360-stopinjski pogled na svet v realnem 
času. Ta omogoča več zanesljivosti in učinkovitosti ter 

forma sledi funkciji. Vsestranski in modno ozaveščeni 
družinski avtomobil sodobnih proporcij navduši tudi v 
kabini, kateri kraljuje 14,5-palčni vertikalno pozicionirani 
osrednji zaslon, ki obljublja vrhunsko grafiko in 
intuitivno uporabo. Zabavno-razvedrilni sistem je plod 
sodelovanja z družbo Google, zato bodo lastnikom na 
voljo integrirane storitve, kot so Google Maps, Google 
Assistant in Google Play Store. V skladu z naravnanostjo 
podjetja po bolj trajnostnem življenjskem stilu, se EX90 
ne poslužuje klasičnega usnjenega oblazinjenja, ampak 
namesto tega nudi elegantne eko alternative.
Prav tako ekološka je pogonska tehnologija športnega 
terenca, ki jo sestavlja duet elektromotorjev, eden na 
prednji in eden na zadnji osi, ki sodeluje z baterijo 
kapacitete 111 kWh, z dosegom do 600 kilometrov in 
s funkcijo hitrega polnjenja (od 10 do 80 odstotkov v 
približno 30 minutah).

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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EX90 Navduši tudi v kabini, kateri kraljujeJO RADODAREN ZASLON IN ELEGANTNI EKO MATERIALI.

pogonskO tehnologijO sestavlja duet elektromotorjev, eden na 
prednji in eden na zadnji osi, ki sodeluje s 111 kWh baterijo, z 
dosegom do 600 kilometrov in s funkcijo hitrega polnjenja.
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NOVOSTI

Alpine je znan po dinamičnih, okretnih in vozniško navdušujočih vozilih – to filozofijo pooseblja tudi nov koncept 

Alpenglow, ki predstavlja pogled naprej in vir navdiha za bodoče modele – tako za serijske športnike kot za 

čistokrvne dirkalnike, zato je mnogo več kot zgolj oblikovna vaja …

A l p i n e  A l p e n g l o w
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Alpenglow v jedro postavlja idejo prvinskega doživetja vožnje, ki prežema Alpine že od leta 1955. 



Spektakularen koncept z 
radikalno pojavo že na daleč 
nakazuje na svojo zmogljivost.
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Alpenglow kot zeleno rešitev za 
trajnostno mobilnost izbira vodik. 

Znamka Alpine, ki spada pod okrilje skupine 
Renault, se je na avtomobilsko sceno 
vrnila leta 2018 z modelom A110, ki je s 
svojimi kompaktnimi merami, nizko težo in 

izredno agilnostjo sledil duhu svojih predhodnikov in 
naznanil željo, postati pomemben igralec v segmentu 
dvosedežnih športnih kupejev. S prelepo silhueto, z 
izklesanim telescem, z dvema paroma prepoznavnih 
okroglih žarometov in z obljubo užitka v vožnji, si je 
nabral številne oboževalce, svojo prepoznavnost pa 
je gradil tudi s pojavnostjo v kraljici motošporta – 
Formuli 1, s čimer je sledil znamkini bogati tekmovalni 
zgodovini. A zdaj je čas za novo poglavje, ki ga odpira 
futuristična študija Alpenglow, ki je ime dobila po 
svetlobnem fenomenu, ki se pojavi kot rdečkasti sij 
tik pred sončnim vzhodom ali tik po zahodu.
Bodočnost je kakopak športna, a tudi brezemisijska, 
pri čemer Alpenglow kot zeleno rešitev za trajnostno 
mobilnost izbira vodik. Motor na vodik namreč 
med vožnjo v okolje oddaja samo paro – vodo, 
ki poudarja čistost koncepta. Toda dizajn nikakor 
ni takšen, kot bi ga nežno izoblikovala moč vode, 
temveč Alpenglow z radikalno pojavo že na daleč 
nakazuje na svojo zmogljivost. Študija je zamišljena 
z le enim sredinsko pozicioniranim sedežem, s čimer 
nedvomno spominja na pristne dirkalne bolide in v 
jedro postavlja idejo prvinskega doživetja vožnje, 
ki prežema Alpine že od leta 1955. V skladu s to 
mantro ima koncept nameščen volan v stilu vozil za 
vzdržljivostne dirke LMP1.
Ponosni ustvarjalci seveda niso mogli mimo dejstva, 
da spektakularnega produkta ne bi oddeli v barve 
modre, bele in rdeče, kajti Alpenglow je manifestacija 
ambicij francoske znamke.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Specialisti za prezračevanje

-50%

30 % popust Lunos 
+ 20 % subvencija Eko sklad

VARČEVANJE 
Z ENERGIJO

ODPRAVA ODVEČNE
VLAGE IN PLESNI

PREPROSTO IN POCENI
VZDRŽEVANJE

Izkoristite popust na stare cene in nakup na obroke

www.lunos.si PE Ljubljana 
080 73 13

PE Maribor
080 71 86 

PODARJAMO SVEŽINO
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novosti Aston Martin AMB 001 Pro

SUPER
MOTOR

Zagotovo ste že slišali za izraz superavtomobil, s katerim opisujemo kreacije izpod rok Lamborghinija, Ferrarija, 
McLarna, kot tudi bolj butičnih mojstrov, kot sta denimo Pagani in Koenigsegg. A kako bi opisali motocikel, ki ga je 
Aston Martin ustvaril za maksimalne performanse na dirkaški pisti? Mi ga bomo označili kar za super motor.
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Motocikel AMB 001 Pro se zgleduje po Aston Martinovi 
poželjivi štirikolesni beštiji Valkyrie.

Kljub temu da imajo pri znamki slovitih kril polne 
roke dela s pripravo svoje avtomobilske linije 
na neizbežen prehod v električno prihodnost, 
so našli čas za prav poseben projekt, ki so se 

ga lotili skupaj s podjetjem Brough Superior. Francosko 
inženirsko znanje se je tako združilo z legendarnim 
britanskim oblikovanjem in nastal je produkt, ki jemlje 
sapo.
Motocikel AMB 001 Pro se zgleduje po Aston Martinovi 
poželjivi štirikolesni beštiji Valkyrie, ki se poklanja 
Valkiram, v nordijski mitologiji mogočnim bitjem, ki so 
spremljala bojevnike v raj. To je znamkin najbolj ekstremni 
cestno-legalni avtomobil, a v nasprotju bo novi super 
motor dobil dovolilnico le za vožnjo po dirkališčih, kjer 
bo v celoti lahko dokazal svoje sposobnosti. S tem je 
namenjen poznavalcem, ki po eni strani cenijo vrhunske 
karakteristike, po drugi pa ekskluziven značaj – motocikel 
bo namreč zaživel v zgolj 88 primerkih, ki bodo ročno 
sestavljeni v mestu Toulouse.
Kot Valkyrie tudi unikatni AMB 001 Pro zmogljivost na 
stezi popelje do skrajnosti, saj razpolaga z brutalnimi 225 
konjskimi močmi, kolikor jih generira dvovaljni motor s 
prostornino 997 cm3. Ker gre za izredno lahek motocikel, 
končno razmerje med močjo in težo človeka težko pusti 
ravnodušnega: 1,28 KM/kg je rezultat, ki ga dosegajo 
dirkalniki Formule 1.
Čeprav se pri Astonu radi pohvalijo, da ustrežejo vsem, 
še tako zahtevnim željam svojih strank, so se tokrat 
odločili, da bodo edinstveni dvokolesnik ponudili zgolj 
v eni specifikaciji, ki sijočo zeleno odlično kombinira z 

elementi karbona v satenastem zaključku. Za piko na i 
poskrbijo poudarki v kričeči barvi limete, kar je v skladu z 
znamkinimi tekmovalnimi dirkalniki.
Tako kot drugi ekstremno zmogljivi, a hkrati ultra luksuzni 
modeli Aston Martina, je tudi AMB 001 Pro opremljen 
z značko kril. Toda tokrat so jo kreirali iz posebnega 

kompozita, zaradi česar je kar 99,4 odstotkov lažja od 
običajne emajlirane značke, prav tako pa je z debelino 70 
mikronov 30 odstotkov tanjša od človeškega lasu – in vse 
to v želji realizacije kar se da minimalne teže, ki je poleg 
zmogljive pogonske enote in dovršenih aerodinamičnih 
lastnosti ena od glavnih predpostavk za vozno izkušnjo, ki 
brez dvoma dviguje utrip.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Kot Valkyrie tudi unikatni AMB 001 Pro 
zmogljivost na stezi popelje do skrajnosti, 
saj razpolaga z brutalnimi 225 konji.
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CESTE IN
ASFALTA

ONKRAJ

NOVOSTI Lamborghini Huracán Sterrato

Po tem, ko je Porsche predstavil svojega legendarnega 911 v terenski različici Dakar, je nekaj podobnega storil še 
Lamborghini. 1.499 primerkov bo romalo v roke petičnih kupcev, ki bodo s svojim, za 44 milimetrov višjim Huracánom 
lahko izvajali manjše off road podvige.

ključna karakteristika novega Huracána Sterrato je 44 milimetrov dvignjeno podvozje.
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sedemstopenjske avtomatike. Je dejansko tudi zadnji 
Lamborghini, ki za pogon ne uporablja prav nobene 
elektrifikacije, ampak izključno bencinski motor. Modeli, 
ki sledijo v prihodnosti, so oziroma bodo tako ali drugače 
uporabljali hibridno oziroma elektrificirano tehnologijo.
Čeprav Huracán EVO, na katerem temelji nova 
terenska različica, zmore peljati s 326 km/h, je končna 
hitrost pri Sterratu omejena. Kot že omenjeno, zaradi 

in zadnja koloteka sta občutno razširjena, prav tako 
so podvozju kot tudi samemu motorju namenili še 
dodatno aluminijasto zaščito, nad kolesa so namontirali 
dodatne plastične zaščite za še bolj kleni terenski videz, 
na streho pa dodali strešne nosilce. Na sam nos vozila so 
oblikovalci zmontirali adicijske dvojne, močne LED luči, 
ki bodo razsvetljevale brezpotja ob nočni vožnji. Prav 
tako so na konec strehe oziroma na začetek pokrova 

Za novega Huracána Sterrato ne bo konec poti 
tam, kjer se cesta oziroma asfalt končata, saj 
bo s 44 milimetrov dvignjenim podvozjem 
lahko divjal tudi po makadamu s sicer omejeno 

končno hitrostjo 260 km/h, do stotice pa bo dvignil prah 
v vsega 3,4 sekunde. To mu bo omogočal že poznani 
5,2-litrski desetvaljnik s 610 konjskimi močmi in 560 Nm 
navora, ki se prenašajo kakopak na vsa štiri kolesa preko 

dvignjenega podvozja, kakor tudi zaradi samih posebnih 
Bridgetonovih offroad pnevmatik s t. i. tehnologijo »run 
flat« v morebitnem primeru predrtja, zaradi česar Sterrato 
ne bo tako zlahka obtičal v pesku. Ob popolnoma 
izpraznjeni pnevmatiki namreč omogočajo vožnjo do 
80 kilometrov. Zadnje pnevmatike bodo dimenzije 285 
milimetrov, prednje pa 235, vse bodo objemala 19-palčna 
črna platišča. Terenu primerno so ga tudi oblekli, prednja 

HURACÁN STERRATO BO LAHKO DIVJAL 
TUDI PO MAKADAMU, DO STOTICE PA BO 
DVIGNIL PRAH V VSEGA 3,4 SEKUNDE.

''
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motorja na zadku namestili novo zračno odprtino za 
hlajenje motorja. Poleg klasičnih voznih programov bo 
seveda na voljo poseben vozni način Rally za prilagojeno 
vožnjo po terenu oziroma brezpotju.
1.499 kupcev bo lahko izbiralo med številnimi 
karoserijskimi barvnimi kombinacijami, prav tako si bodo 
bodoči lastniki lahko personalizirali notranjost vozila v 

usnju oziroma alkantari. Cene pri Lamborghiniju zaenkrat 
še niso razkrili, vendar lahko z gotovostjo sklepamo, da 
bo peščica kupcev tega unikatnega modela zanj morala 
odšteti krepko preko četrt milijona evrov.

Tekst: Jan Grobelšek
Foto: ISC

Gre za zadnji Lamborghini, ki za 
pogon ne uporablja prav 
nobene elektrifikacije.
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Porsche 911 Dakar je bil uradno razkrit na letošnjem avtomobilskem salonu v Los Angelesu. Idejo za terenski model 

je tovarni dal ameriški predelovalec modelov 911 – Singer, ki je že uspešno predelal in prodal terenski model 911.

NOVOSTI Porsche 911 Dakar

ROAD

911
OFF

Avto+šport  41  
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Terenski športnik zmore iztisniti 480 
konjskih moči iz 6-cilindričnega bokser 

motorja z dvema turbopolnilnikoma. 

Za kaj gre? Gre za zgodbo, ki se je začela leta 
1984, ko je Porsche s svojim modelom 953 
nastopil na puščavski dirki Pariz-Dakar. Tudi 
novi promocijski model v belo-modrih barvah 

z rdečo in zlato tanko črto cigaretne znamke Rothmans 
spominja na davno dirko Dakar, model 953 Dakar in 
čase, ko je bilo promoviranje cigaretnih znamk v športu 
še dovoljeno. Zdaj so pri Porscheju naziv Rothmans 
zamenjali za Roughroads (ang. slabe ceste).
Novi 911 Dakar je v vseh pogledih dokaz tehnološkega 
napredka na najvišjem nivoju. Terenski športnik zmore 
iztisniti 480 konjskih moči iz 6-cilindričnega bokser 
motorja z dvema turbopolnilnikoma. Ima štirikolesni 
pogon in je 50 mm višji kot standardna Porsche 
Carrera. Dvižni sistem lahko po potrebi dvigne avto za 
dodatnih 30 mm – seveda hidravlično. Pirelli je za ta 
model razvil pnevmatike Scorpion All Terrain Plus, ki 
ponujajo mešanico zmogljivosti na cesti in na terenu, 
z letnimi in zimskimi pnevmatikami, ki so na voljo 
opcijsko. Standardni menjalnik je osemstopenjski PDK, 
ki omogoča pospeške od 0 do 100 km/h v 3,4 sekunde, 
najvišja hitrost pa je omejena na 240 km/h. Krmiljenje 
zadnjih koles, nosilci motorja 911 GT3 in stabilizacija 
nagiba PDCC so združeni z dvema novima načinoma 
vožnje, da kar najbolje izkoristite terenske zmogljivosti 
Dakarja. Zadnji sedež je bil odstranjen skupaj z lahkim 
steklom in s pokrovom iz kompozita CFRP za zmanjšanje 
teže. Na voljo je strešni prtljažnik z integrirano LED 
osvetlitvijo.

Dodatne značilne lastnosti modela 911 Dakar vključujejo 
na novo razvit fiksni lahki zadnji spojler iz CFRP-ja in 
pokrov sprednjega prtljažnika iz istega materiala z 
izrazitimi odprtinami za odvod zraka, ki so povzete iz 
modela 911 GT3. Standardni so tudi terenski detajli, 
kot so rdeče aluminijaste vlečne zanke spredaj in 
zadaj, razširjeni kolesni prostori in pragovi ter zaščitni 
elementi iz nerjavečega jekla na sprednjih, zadnjih in 
stranskih pragovih. Stranske odprtine za dovod zraka na 
preoblikovanem prednjem delu so prav tako zaščitene 
pred letečim kamenjem z rešetkami iz nerjavečega 
jekla. Na strehi Porscheja 911 Dakar je vidna 12-voltna 
vtičnica za napajanje žarometov strešnega prtljažnika. 
Z nosilnostjo 42 kilogramov lahko v stojalo brez težav 
namestite opremo za reli, kot so posode za gorivo in 
vodo, zložljive lopate in vlečne deske. Za 911 Dakar je na 
voljo tudi strešni šotor. V notranjosti terenski avtomobil 
poudarja svoje športne ambicije s standardnimi 
školjkastimi sedeži in z izostankom zadnjih sedežev. 
Lahko steklo in lahka baterija dodatno zmanjšata 
njegovo težo, kar omogoča, da Porsche 911 Dakar tehta 
le 1.605 kg, s čimer je le 10 kg težji od modela 911 Carrera 
4 GTS z menjalnikom PDK.

Tekst: Matjaž Tomlje, Foto: ISC
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NOVOSTI Audi Q8 e-tron

Q8 e-tron nadaljuje zgodbo o uspehu pionirskega Audija e-tron pod novim imenom. A to ni edino, kar se je spremenilo; 

pri znamki štirih krogov so za preboj v segmentu električnih SUV-jev, ki raste kot gobe po dežju, optimizirali 

zmogljivost polnjenja in povečali kapaciteto baterije, prav tako so osvežili dizajn vozila, ki se v veliki meri 

poslužuje recikliranih materialov, zato so njegovo proizvodnjo označili za ogljično nevtralno.
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PIONIR
JE 

PREROJEN



Nadgradnje s strelo zadetega Q8 se tako v klasični kot 
kupejevski preobleki Sportback nanašajo na podrtje 
ključnih ovir električnih avtomobilov – dosega in 
polnjenja. Tega so se lotili z zmogljivejšim polnjenjem 
in večjo kapaciteto baterije, in sicer bosta na voljo dve 
izvedbi. Večja, 106 kWh, ki je vgrajena v vročega, skoraj 
500-konjskega SQ8, omogoča polnjenje z močjo do 
170 kW, pri čemer se proces polnjenja od 10 do 80 
odstotkov na hitri postaji konča v 31 minutah; to bo v 
idealnih pogojih omogočilo premagovanje 420 km. K 
temu znatno pripomore tudi prenovljeno oblikovanje s 
fokusom na aerodinamiko. Poleg redukcije koeficienta 
zračnega upora, so izboljšali progresivno krmiljenje 
in sisteme za nadzor podvozja – in s tem realizirali 
dinamične vozne lastnosti, značilne za Audi.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

E-tron, ki je prvorojenec novega klana povsem 
električnih Audijev, je premierno pod sojem 
luči zažarel leta 2015 na frankfurtskem sejmu 
IAA, sicer še v konceptni preobleki, na trg pa 

se je pripeljal štiri leta kasneje ter ne glede na mladost 
postal svetovni in evropski vodja segmenta električnih 
SUV-jev. Inovatorja so zdaj pri Audiju ponovno krstili – 
za Q8 e-tron. Zakaj, vprašate? Kravatarji iz Ingolstadta 
ob debiju vozila niso kaj preveč gledali v prihodnost in 
razmišljali o strategiji poimenovanja svojega bodočega 
električnega prodajnega portfelja, vendar želijo sedaj, 
ko je v prodaji že več modelov e-tron, z novo oznako 
korigirati svojo napako. Originalni električni Audi bo torej 
od leta 2023 dalje znan kot Q8, vladar družine, ki naj bi 
do leta 2026 zrasla na več kot dvajset članov. In na tisti 
točki bodo simbol štirih krogov pridobila izključno nova, 
popolnoma električna vozila.
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Prenovljeno oblikovanje s fokusom na 
aerodinamiko je omogočilo redukcijo 
koeficienta zračnega upora.

Takšen, kamor se pripelješ, naročiš in hitro dobiš hamburger 
s 100-odstotno slovensko govedino in z domačimi sestavinami. 
Vabljeni tudi na prekrasen vrt v senci pod kostanji na osvežilno 
pijačo, ocvrtega piščanca in ostale Žibertove dobrote.

Park Žibert
www.parkzibertdrivein.com

Taprav Drive-In.

Drive-In je odprt vse dni med 10:00 in 23:00! 

Celovška cesta 335, Ljubljana

oglas 1s.indd   22 1. 12. 2022   11:12:53
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TESTI BMW M240i xDrive
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V SVET BMW M
VSTOP

Dolg pokrov motorja, kratek zadek, nabildani boki, dvovratna kupejevska karoserija, pod njo pa trilitrski 
šestvaljnik s 374 konji, so recept za uživaško vožnjo in nasmešek na obrazu vsakič, ko bo lastnik, voznik ali 
mimoidoči obrnil oči nanj.



je že poznana, in ko bi le v prihodnosti kot taka tam tudi 
ostala. To se zdi bolj kot ne le pobožna želja, saj je BMW 
v nekaterih novejših modelih že preuredil medsedežno 
konzolo, na kateri ni več vrtljivega gumba za upravljanje. 
To se bo, kot kaže, tudi pri BMW-ju v celoti preselilo na 
upravljanje na dotik preko ekrana.
Da sedimo v avtomobilu, ki razpolaga z več konji kot 
prvotna generacija pravega M2, ne nakazuje praktično 
nič, razen M-ovih prirezanih ogledal. Tudi na merilnikih 

je na koncu izpisana številka 260 km/h, kot pri vseh 
preostalih »navadnih« modelih. Posebni merilniki in 
pravi detajli M so seveda marketinško rezevirani za prave 
M-e in tudi dvojka ga je ob pisanju tega testa že dobila. 
Pod njenim pokrovom bo rezgetalo kar 460 konjičev, ki 
se bodo na željo kupca na zadnji kolesi prenašali preko 
purističnega, 6-stopenjskega ročnega menjalnika.
M240i je tako stopničko pod M2, kot že rečeno, pa pod 
pokrovom motorja skriva večjo konjenico kot prvotna 

Med vsemi BMW-ji, ki večinoma že nosijo 
velike razpotegnenje ledvičke, ima 
ravno serija 2 še najbolj tradicinalno 
oblikovane, pri modelu M240i pa so te 

odete v popolno črnino. 
Spredaj lepo sedejo v izrazito razgiban odbijač z velikimi 
odprtinami za zrak, mišičast izgled avtomobila pa 
dopolnijo dolg pokrov motorja in široki boki karoserije. 
BMW-jev najmanjši športni kupe je konkretno zrasel 
v vse smeri, v dolžino za kar 10 centimetrov, v širino 
pa za dobrih 6, zato na cesti, še posebej v promocijski 
vijolični barvi, konkretno izstopa. Z vijolično karoserijo 
gredo lepo skupaj tudi črni detajli v prednjem 
odbijaču, v črno barvo so odeta tudi stranska ogledala 
M in zadnji difuzor.
Nekoliko manj izstopajoča je njegova notranjost. 
Sicer je športno utesnjena, a praktično z ničemer ne 
nakazuje, da gre za hudičevo hiter športni avtomobil. 
Ergonomija v kabini je praktično identična tisti v seriji 
3 oziroma seriji 4, na kateri v večini tehnično tudi 
sloni. Dva ekrana, fizična stikala klimatske naprave 
(po katerih se nam bo še kolcalo), v spodnji vrsti pa 
možnost ročne izbire radijskih postaj. Tudi medsedežna 
konzola s prestavno ročico, z glavnimi bližnjicami in z 
vrtljivim stikalom, s katerim se sprehajamo po menijih, 
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GRE ZA 
HUDIČEVO HITER 
ŠPORTNI AVTO, KI 
RAZPOLAGA Z VEČ 
KONJI (374 KM) 
KOT PRVOTNA
GENERACIJA
ČISTOKRVNEGA M2.

Mišičast izgled avtomobila 
dopolnijo dolg pokrov motorja 
in široki boki karoserije. 
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motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

šestvaljni, vrstni, turbobencinski
2.998 ccm
275 kW (374 KM)
500 Nm pri 1.900 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
4,3 s (0-100 km/h)
250 km/h

10,0 l/100 km
186 g/km
4.548 / 1.838 / 1.404 mm
1.690 kg
52 l
390 l
74.385 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 893,28 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

generecija »emdvojke«. 374 KM in 500 Nm navora se 
v vijoličnemu kupeju razdeli na vsa štiri kolesa preko 
inteligentnega štirikolesnega pogona, večji del moči 
pa se vseeno vedno prenaša na zadnji kolesni par. Ob 
izklopu sistema proti zdrsu pa lahko zadek ob polnem 
plinu tudi konkretno, a še vedno nadzorovano zapleše. 
Moč na cesto prenaša vrhunska 8-stopenjska avtomatika, 
v načinu Sport Plus prestavlja zelo hitro in natančno, 

avtomobil pa bliskovito pospešuje praktično v katerem 
koli območju vrtljajev. Do stotice namreč poskoči v le 
4,3 sekundah, za še bolj bliskovit in dih jemajoč start pa 
poskrbi serijski sistem Launch Control.
Hitra vožnja je vseeno dokaj nezahtevna, ob umirjenih 
nastavitvah pa celo prijetno udobna, v veliki meri tisto 
pravo vznemirjenje in iskanje oprijema odvzame ravno 
štirikolesni pogon. A kljub temu, srce avtomobila je 
prisilno polnjeni 3,0-litrski bencinski šestvaljnik, ki nikoli 
ne razočara, svojo zmogljivost pa še lepo podkrepi z 
glasnim zvokom; sploh pri zagonu hladnega motorja, 
katerega se verjetno ne bom nikoli naveličal in mi bo 
vedno narisal nasmešek na obraz. Avtomobil kot tak, 
dvovratni športni kupe, je v poplavi SUV-jev in električnih 
dvoživk eden redkih pravih, vozniško osredotočenih 
vozil, ki so dejansko namenjeni užitku v vožnji. Ta pri 
BMW-ju seveda ni poceni, zanj bo v takšni konfiguraciji 
treba odšteti dobrih 74 evrskih tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Do stotice poskoči v le 4,3 sekundah, za še bolj bliskovit 
in dih jemajoč start pa poskrbi sistem Launch Control.

bigg-r.com
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TESTI DS 4 E-Tense 225 Rivoli
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 zunanji vtis ekstravagantnosti se nadaljuje tudi v sami kabini, ki navduši s kvaliteto materialov.

Čeprav imajo vsake oči svojega malarja, lahko z gotovostjo zapišem, da je DS 4 eden izmed oblikovalsko najbolj 
drznih avtomobilov, ki se vozijo po cesti. Izžareva eleganco, je ekstravaganten, drugačen, poseben, je francoska 
interpretacija ekskluzivnosti.

FRANCOSKA
INTERPRETACIJA
EKSKLUZIVNOSTI



A 
DS 4 E-Tense je veliko več kot zgolj dizajnersko 
izstopajoč jekleni posebnež, zunanji vtis 
ekstravagantnosti se nadaljuje tudi v sami 
kabini, avtomobil pa prav tako navduši s 

svojo vsebino in z vožnjo.
Za začetek sem imel še najmanj razumevanja za to, v 
katero kategorijo vozil DS 4 E-Tense sploh spada. Je 
nekakšen hibrid med SUV-jem, kupejem in kompaktno 
kombilimuzino, čeprav uradno spada v razred prestižnih 
kombilimuzin. Njegov glavni adut je nedvomno oblika. 
Na cesti namreč izstopa kot nekakšen futuristični 
koncept, z izrazitimi ostrimi potezami oziroma linijami, 
nekaj posebnega so tudi kromirane vratne kljuke, ki se 
med vožnjo pospravijo oziroma zlijejo v samo karoserijo. 
Je pa njihovo pospravljanje kar glasno. Zunanjost lepo 
dopolni tudi kontrastna streha v črni barvi, črne detajle 
najdemo tudi na obrobah stekel, na stranskih ogledalih 
in na velikanskih 20-palčnih litih platiščih.
Pokrov motorja je dolg, pod njim se nahaja velika 
mrežasta maska z ozkimi lučmi, ki se ob prižigu obarvajo 
roza, pod njimi pa so vertikalne dnevne LED luči v obliki 
okljev, ki se zajedajo v samo dno odbijača in na cesti 
delujejo sila markantno, upravljajo namreč tudi funkcijo 
smernikov. Tudi zadek ima poseben diamantni svetlobni 
podpis, ki izstopa tudi, ko zadnje luči niso prižgane.
Nič kaj manj futuristična ni kabina DS 4, kjer sem najprej 
opazil posebno oblikovana stikala za pomik stranskih 
stekel, ki so sicer lepo integrirana v zgornji del vratnih 
panelov, a je njihova pozicija zelo nefunkcionalna v 
praksi. Izgledajo pa zelo šik in so v stilu z avantgardnostjo 
avtomobila.

Zadek ima poseben diamantni 
svetlobni podpis, ki izstopa tudi, 
ko zadnje luči niso prižgane.
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V ospredju je prečiščena armaturka z integriranim 
zaslonom, upravljivim na dotik, pod njim pa 
najdemo tudi nekaj fizičnih stikal na elegantni letvici 
aluminijastega izgleda, prav takšen je tudi gumb 
za zagon motorja, ki je na spodnjem delu osrednje 
armaturne plošče. Na medsedežni konzoli se nahaja 
ročica menjalnika in stikalo voznih programov, prav tako 
lebdeča digitalna ploščica, ki služi kot bližnjica nekaterim 
glavnim funkcijam. Aktiviraš jih tako, da preprosto z 
daljšim pritiskom na ekran aktiviraš podmeni, nato pa 
podrsaš na želeno izbiro, recimo navigacija, ali pa radio, 
nadaljnje upravljanje le-teh pa je potrebno preko dotika 
na glavnem osrednjem ekranu. Če po lebdeči ploščici s 
prstom zgolj podrsate in je ne aktivirate s pritiskom, se za 
vami izrisuje nekakšna digitalna sled, sicer brez kakršne 
koli funkcije. Tudi sicer je sama aktivacija bližnjic preko 
drsne ploščice nerodna, zamudna in nič kaj varna, saj od 
voznika zahteva preveč pozornosti.
Je pa vozniku na voljo seveda cel kup varnostnih pomagal. 
Izpostavil bi doplačljivo infrardečo kamero oziroma t. i 
Night Vision, ki na razdalji 100 metrov pred avtomobilom 
zazna pešce, kolesarje in živali in jih vozniku lepo obarva 
in izpostavi na digitalni instrumentalni plošči.
Vožnja v DS 4 je z eno besedo udobna, kljub 20-palčnim 
platiščem, k čemur pripomorejo dobro uglašeno 
prilagodljivo podvozje in udobna prednja sedeža. 
Nekoliko manj je udobna zadnja klop, prostor zadaj 
je namreč na račun majhnih steklenih površin in 
kupejevske strehe utesnjen, zaradi majhnega prtljažnega 
okna je otežen tudi pogled nazaj. Na račun priključno-
hibridnega pogonskega sklopa je zaradi baterije nekaj 
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Gumb za zagon motorja aluminijastega 
izgleda se nahaja na spodnjem delu osrednje 

armaturne plošče.



motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbobencinski + električni
1.598 ccm
165 kW (225 KM)
300 Nm pri 3.000 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
7,7 s (0-100 km/h)
233 km/h

7,0 l/100 km
29 g/km
4.400 / 1.830 / 1.470 mm
1.653 kg
40 l
390 l
59.120 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 709,97 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

litrov manjši tudi prtljažni prostor. Ta razpolaga le z 390 
litri prostornine.
Priključno-hibridni pogon je povzet iz drugih sorodnih 
koncernskih modelov, kakor tudi skupna platforma, ki 
si jo deli s Peugetovim modelom 308. Pogonski sklop 
sestavljata 1,6-litrski turbo bencinski motor s 133 kW 
in elektromotor z 81 kilovati, sistemska moč tako znaša 
spodobnih 224 konjev, ki se preko uglajene 8-stopenjske 
avtomatike prenašajo na prednji kolesni par. Avtomobil 
pospešuje relativno hitro, 7,7 sekunde potrebuje do 
sto. Čeprav v nobenem pogledu ni športnik, brez težav 

doseže končno hitrost 233 kilometrov na uro.
Na čisto elektriko lahko avtomobil prevozi približno 30 
km, baterija se lahko polni preko kabla oziroma med 
vožnjo s pomočjo rekuperacije. Povprečna poraba pri 
kombinirani vožnji bo tako znašala okoli 7 litrov na sto.
Za francosko ekstravaganco, udobje in prestiž, 
podkrepljeno z ekološko ozaveščenim priključno-
hibridnim pogonskim sklopom, bo treba iz denarnice 
potegniti skoraj polnih 60 tisoč evrov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

glavni adut  ds 4 je nedvomno oblika. Na cesti 
namreč izstopa kot nekakšen futuristični koncept.

USTVARJENO
ZA VLOGANJE

Fotoaparat za vlogerje 

objektivom ZV-E10
� z izmenljivim 
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Volvo XC40 P6 Recharge Ultimate

električni model XC40 Recharge bo od klasično gnanih bratov mogoče ločiti po zaprti maski.

BOLJE 
POZNO
KOT NIKOLI
Volvo je svoj prvi popolnoma električni avtomobil na trg poslal tako rekoč med zadnjimi, pa čeprav so bili eni 
prvih, ki so bili na trgu prisotni s priključno-hibridnimi modeli. Za svojega prvega električarja niso razvili posebne 
platforme, temveč so prilagodili obstoječo modela XC40.

TESTI



digitalizacija, z izjemo vrtljivega stikala za upravljanje 
glasnosti in menjav radijskih postaj. Poleg najdemo 
še fizična stikala za aktivacijo štirih smernikov in za 
ogrevanje zadnjega in vetrobranskega stekla.
Osrednji zaslon poganja Googlov sistem, upravljanje 
z vsemi ključnimi funkcijami in tistimi malo manj, 
poteka preko ekrana na dotik, kar vozniku odvzema 
preveč pozornosti, saj so ikone majhne in razmetane 
po celotnem ekranu in tudi sam dostop do njih 
zahteva preveč klikov oziroma drsov po ekranu. Eden 
izmed takšnih je, denimo aktivacija vožnje z zgolj enim 
pedalom, do katere se dokopljemo šele po nekaj klikih, 
aktivacija pa ne omogoča različnih stopenj intenzivnosti, 
rekuperacija pa je tako močna, da vožnja postane daleč 
od udobne, prav tako varne, saj boste vsakič, ko boste 
popustili stopalko za plin, tako močno zavirali, da bodo 
vozniki za vami mislili, da jim z močnim zaviranjem 
»nagajate« oziroma v žargonu povedano, preverjate 
njihove zavore.
Testni XC40 je nosil oznako P6, kar pomeni, da je 
elektromotor razvijal 170 kW oziroma 231 KM, na prednji 
kolesi pa dostavljal 330 Nm navora. Vsekakor več kot 
dovolj tudi za bolj dinamično vožnjo. Končna hitrost se 
ustavi pri 160 km/h, do stotice pa pospeši v manj kot 
sedmih sekundah in pol. Podvozje je udobno naravnano, 
zato je takšna tudi vožnja. Posledično je udobno tudi 
počutje v kabini, k čemur pripomorejo dobri sedeži.

Testni XC40 je nosil oznako P6, kar pomeni, da je 
elektromotor razvijal 170 kW oziroma 231 KM.

Volvov prvi električni avtomobil je tako že 
poznani srednje velik SUV XC40 z dodatno 
oznako Recharge, ki nakazuje na to, da gre za 
popolnoma električno izvedenko, na voljo pa 

je tudi v kupejevski inačici z označbo C40 Recharge.
Na voljo sta dve pogonski izvedenki, in sicer P6 in P8. 
Pri prvi elektromotor poganja prednji kolesni par in 
razpolaga z 231 konjskimi močmi, pri različici P8 pa za 
pogon skrbita dva elektromotorja, vsak na svoji osi, pri 
čemer na vsa štiri kolesa dostavljata kar 408 konjskih sil.
XC40 Recharge bo od klasično gnanih modelov mogoče 
ločiti po zaprti maski oziroma bo ta v barvi karoserije. Za 
električni model bo značilno tudi to, da bo vedno imel 
streho v kontrastni barvi, njegov zaščitni znak pa bo tudi 
zadnji difuzor v črni barvi. Poleg značke Recharge na 
zadku, je napis subtilno vgraviran tudi na zadnjih dveh 
stebričkih.
Dodaten korak k bolj zelenemu planetu in ozaveščanju 
je tudi ta, da je to prvi Volvov model, pri katerem v 
notranjosti ni mogoče naročiti pravega usnjenega 
oblazinjenja. Stranice osrednjega medsedežnega 
grebena so tako oblečene v na otip in tudi na izgled 
izredno mehak, reciklirani material (plastika), ki krasi tudi 
večji del vratnih oblog.
Sicer je ureditev kabine v osnovi že poznana iz prejšnjih 
modelov, v ospredju je švedski minimalizem in popolna 
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motor
moč

baterija
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

mere
teža

prtljažni prostor
cena vozila

električni
170 kW (231 KM)
69 kWh
330 Nm
1-stopenjski samodejni
7,4 s (0-100 km/h)

160 km/h
20 kWh/100 km
4.425 / 2.034 / 1.647 mm
2.030 kg
452 l
60.125 EUR (s popustom)

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 898,21 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

Prikaz dometa je v najboljšem primeru na ekranu spisal 
številko 370, medtem ko izračun realnega dometa 
ob polni napolnjenosti baterije ni nikoli presegel 275 
kilometrov, sistem pa izračuna tudi spodnjo mejo 
dometa ob zelo dinamični vožnji. Zgoraj omenjeno 
številko 370 bi sicer lahko dosegli ob izključno mestni in 
primestni vožnji, a ker smo s testnim avtomobilom imeli 
v načrtu daljše relacije, nam z enim polnjenjem ni nikoli 
uspelo prevoziti več kot 300 kilometrov.
Baterijo s kapaciteto 69 kW lahko polnimo z največjo 

močjo 11 kW na izmeničnem toku in 150 kW na 
enosmernem, kar pomeni, da bodo postanki za 
polnjenje hitri, na vas pa je, ali boste boste za ceno 
dobrih 60 tisočakov sprejemali številne kompromise, kot 
so načrtovanje poti, vmesni postanki in relativno majhen 
doseg, ki jih lastništvo električno gnanega avtomobila 
prinese s seboj.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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Renault Twingo E-Tech electric Intens

Twingo je od nekdaj tisti pravi sinonim za idealnega 
mestnega malčka. Trenutno se nahaja v svoji tretji 
generciji, izdelujejo ga v novomeškem Revozu in po novem 
ima tudi povsem električni pogon.

OKRETEN
MESTNI
ELEKTRIČAR
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Tretja generacija je na cestah prisotna od leta 2014, 
vztraja tako že dobrih osem let, pred tremi leti pa so 
ji namenili tudi bolj subtilno vizualno prenovo, ki 
vključuje predvsem bolj prečiščen prednji del, kar so 

dosegli z novim odbijačem z dvema okrasnima zarezama na 
straneh. Poslovile so se tudi samostojno pozicionirane okrogle 
dnevne LED-ice in se preselile v obrobje glavnih luči, ki na žalost 
še vedno svetijo v halogenski tehniki.
A Twingova največja novost je njegov povsem električni pogon. 
Še vedno je ohranil pogon na zadnji kolesni par, le da tokrat 
zadnji kolesi poganja elektromotor, ki je še vedno nameščen 
v zadku vozila. Tako je Twingo tudi z električnim pogonom 
ohranil izredno majhen obračalni krog, s čimer ostaja prvak v 
manevriranju po mestnih središčih, odlično pa se znajde tudi ob 
iskanju parkirnega prostora v ozkih garažnih hišah. Na cesti ga 
boste prepoznali po modri črti, ki teče vzdolž strani avtomobila 
in po modro obarvanih detajlih v prednji maski.
Baterija s kapaciteto le 21,3 kWh je prvotno namenjena bolj kot 
ne mestni vožnji, kar še ne pomeni, da se z njim ne boste mogli 
odpraviti do slovenske obale ali celo bližnje Istre, a takšna pot 
bo od vas zahtevala kar nekaj načrtovanja in prilagajanja. Velika 
verjetnost je, da boste že v Kopru, če niste ovirali prometa na 
voznem in prehitevalnem pasu s hitrostjo 100 km/h ali celo manj, 
morali »dotočiti« porabljeno elektriko. 22-kilovatno polnjenje 
mu omogoča, da boste na javnih polnilnicah do 100 odstotkov 
natočili v eni uri, hitrega polnjenja z enosmernim tokom pa ne 
omogoča. Sicer v izključno mestnem in regionalnem režimu 
lahko računate na približno 150 kilometrov dometa z enim 
polnjenjem, kar je odvisno predvsem od zunanje temperature, 

TESTI
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baterija
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menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba
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teža

prtljažni prostor
cena vozila

električni
60 kW (82 KM)
21,3 kWh
160 Nm
1-stopenjski samodejni
12,6 s (0-100 km/h)

135 km/h
18 kWh/100 km
3.615 / 1.646 / 1.557 mm
1.112 kg
210 l
27.020 EUR

Tehnični podatki

porabe notranjih dejavnikov in samega načina 
vožnje. Elektromotor zmore 82 KM in 160 Nm 
instantnega navora, kar je več kot zadovoljivo pri 
vsakodnevni mestni vožnji.
Višje, trše podvozje ni ravno recept za udobno 
vožnjo, zvočna zatesnjenost in občutek na volanu 
pri višjih hitrostih pa vozniku krepko zmanjšujeta 
samozavest. Ozke pnevmatike, relativno velika 
16-palčna platišča in ploski sedeži brez občutnejše 
opore pri tem ne pomagajo najbolje.
Notranjost električnega Twinga se občutno ne 
razlikuje od prejšnjih, ergonomija je poznana, jo 
pa popestrijo barvni vložki v modri barvi in črtasto 
pisani sedeži. Kabina je dovolj prostorna za dve 
odrasli osebi, zadnja klop pa bo bolj kot ne služila 
kot dodatno odlagalno oziroma prtljažno mesto. 
Prostornina prtljažnika namreč znaša 210 litrov, a 
od tega računajte, da bo kar nekaj prostora vzelo 
polnilno kablovje.
Električni Twingo je tako pogojno idealen za drugi, 
izključno mestni avtomobil pri hiši, za katerega boste 
morali odšteti vsaj dobrih 22 tisočakov, zanesete pa 
se lahko tudi na popust Eko sklada.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

informativni izračun mesečnega obroka: 324,48 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

Ergonomija je poznana, jo pa popestrijo barvni 
vložki v modri barvi in črtasto pisani sedeži. 

VEČ NA WWW.SLOWATCH.SI
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NAVTIKA

ikone

Riva 76’ Bahamas Super
Rivina športno-elegantna ikona 76' Bahamas, ki predstavlja zlato sredino prodajne kolekcije 
odprtih jaht, se je vrnila, da s kopico novih funkcij in tehnologije očara vsakega navtika, ki hrepeni 
po perfektni fuziji udobne in vznemirljive izkušnje križarjenja po najlepših kotičkih Mediterana.

POVRATEK



Leta 2016 je izjemna Riva 76’ 
Bahamas napisala neizbrisno 
stran v zgodovini navtičnega 
oblikovanja in obogatila 

umetnost premagovanja valov s 
konceptom brezčasne privlačnosti 
in inovativnih rešitev. Šest let kasneje 
je ta ikonični model italijanske 
znamke zopet v središču pozornosti 
s kreativno prenovo, na račun katere 
si je prislužil dodatno oznako Super.
V svoji srčiki 23-metrski objekt 
poželenja še vedno ostaja odprta 
jahta z dušo kupeja, saj so tudi 
pri kreaciji svojega najnovejšega 
produkta pri Rivi sledili svojim 
tipičnim oblikovalskim smernicam, 
katere zaznamujejo dinamična 
silhueta z velikodušnimi steklenimi 
površinami, sodobna barvna 
kombinacija srebrno-črne ter 
množica estetskih poudarkov, ki 
pričajo, da Italijani ne pozabijo 
tudi na najmanjše podrobnosti. 
In s to vrhunsko kombinacijo si je 
proizvajalec iz Sarnica že dolgo nazaj 
zagotovil sloves postavljalca trendov 
v razredu odprtih jaht pod 70 čevlji.
Riva 76’ Bahamas Super je domislica 

voznik bo lahko na plan spustil 1.800 konjskih moči, kolikor 
jih generira vsak izmed dvojice dvanajstvaljnih motorjev.
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Maura Michelija, ustanovitelja oblikovalskega studia 
Officina Italiana Design, ki je že skoraj tri desetletja 
odgovoren za zunanjo podobo Rivinih plovil. Ambiciozen 
projekt je virtuozna kombinacija inovativne tehnologije 
in oblikovanja na eni strani ter strasti do tradicije na 
drugi, kar je edinstvena formula, ki stoji za zgodbo o 
uspehu Rive.
Plaftorma enako velikega flybridge brata 76’ Perseo 
Super je služila kot osnova za transformacijo, ki ni 
zapostavila najbolj prepoznavne lastnosti predhodnika – 
ogromnega kokpita, ki navdušuje z inovativno zložljivo 
karbonsko streho, ki pride še kako prav ob zelo vročih 
dneh, ko se gostje želijo skriti pred pripeko. Bistven del 
doživetja na aerodinamični kabriolet jahti je sproščanje 
na radodarnih blazinah, naslonjaču chaise longue ali na 
udobni beli zofi, toda tiste, ki si želijo dviga adrenalina, 
kliče krmilna postaja s tremi velikimi, na dotik občutljivimi 
zasloni, ki je zaščitena z vetrobranskim steklom iz dvojno 
ukrivljenega laminiranega stekla, z okvirjem iz poliranega 
nerjavečega jekla. Tam bo voznik na plan lahko spustil 
1.800 konjskih moči, kolikor jih generira vsak izmed 

dvojice dvanajstvaljnih motorjev MAN. Raziskovanje 
najvišje hitrosti 37 vozlov v okolju totalnega luksuza še 
nikoli ni bilo tako vznemirljivo …
Spretno preoblikovanje se nadaljuje v notranjosti, 
ki opozarja na prestižen značaj plovila z impresivno 
dekoracijo. Bel furnir, okrašen z lakom v barvi obsidiana, 
dopolnjuje črno usnje z belimi šivi, ki v prostor 
vnaša zajetno mero elegance. Na manjka tudi Rivin 
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prepoznavni podpis v obliki selekcije mahagonija in 
vložkov nerjavečega jekla, ki dopolnjujejo prefinjen 
stil. V največjem razkošju bo užival tisti, ki bo bival v 
glavni suiti, a nič manj lepo ne bo tudi gostom v ostalih 
dveh kabinah, kajti prav vse so opremljene z lastnimi 
kopalnicami, ki jih krasi carrarski marmor.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

V svoji srčiki Rivin 23-metrski 
objekt poželenja še vedno ostaja 
odprta jahta z dušo kupeja.
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INTERLAGOS
PRINESEL 
ZMAGO RUSSLLU

ŠPORT Formula 1 – vn brazilije
Veliko nagrado Brazilije je zasluženo dobil mladi dirkač Mercedesa, George Russell. Gre za prvo zmago 

24-letnika med elito in prvo zmago Mercedesa v letošnji sezoni. Dobro formo Mercedesa je z drugim 
mestom potrdil Lewis Hamilton, medtem ko je tretje mesto osvojil Carlos Sainz v Ferrariju.
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Predzadnja dirka letošnje sezone se je začela 
turbulentno. Mercedesa sta iz prve vrste 
odločno začela, Red Bulla na tretjem in četrtem 
mestu pa je ogrožal Lando Norris, ki je odlično 

štartal iz šestega mesta. A v prvem ovinku je zmanjkalo 
prostora in Britanec je ostal za Red Bullovo dvojico. Vodil 
je Russell pred Hamiltonom in Verstappnom. Le nekaj 
zavojev kasneje je Ricciardo zadel Magnussena. Danca 
je zavrtelo in z zadnjim delom dirkalnika je odnesel 
Avstralca v ogrado. Oba sta odstopila, na stezo je zapeljal 
varnostni avto. V sedmem krogu je sledilo nadaljevanje 
in Verstappen je takoj napadel Hamiltona. Ta se ni dal, 
prišlo je do trčenja, v katerem jo je slabše odnesel 
Nizozemec. V bokse je moral po novo sprednje krilce, 
dobil pa je tudi kazen petih sekund. Hamilton je z lažjimi 
poškodbami dirkalnika nadaljeval na osmem mestu. 
Nekaj trenutkov zatem je prišlo tudi do trčenja med 
Leclercom in Norrisom. Monačan je končal v ogradi, a je 
presenetljivo lahko nadaljeval z dirko, dirkač McLarna pa 
je dobil 5-sekundno kazen.
Vodilno trojico so po uvodnih razburljivih krogih 
sestavljali Russell, Perez in Sainz, hitro pa se je na 
četrto mesto prebil Hamilton. V 18. krogu je prvi izmed 
vodilnih na menjavo gum odšel Sainz. Perez in Russell 
sta mu sledila v 24. oziroma 25. krogu in v vodstvu se je 
znašel Hamilton. Kazalo je, da je na drugačni strategiji, 
a pet krogov kasneje je tudi on zavil v bokse. Ponovno 

je vodstvo prevzel Russell, starejši izmed Britancev pri 
Mercedesu pa je po postanku padel nazaj na četrto 
mesto. A Hamilton je začutil svojo priložnost in dirkal 
izredno hitro. Topil je zaostanek za vodilno trojico in v 
45. krogu je prišel mimo Pereza na drugo mesto, saj je 
Sainz nekaj krogov prej še drugič zapeljal na postanek. 
Mehičan je po nove gume prišel v 48. krogu in kot se 
je kasneje izkazalo, so pri Red Bullu naredili napako, saj 
so mu nataknili gume srednje trdote, medtem ko sta 
Mercedesa obula mehke pnevmatike in bila v zaključku 
dirke hitrejša. A dvajset krogov pred koncem je za novo 
razburjenje poskrbel Lando Norris. Obstal je na stezi, 
vodstvo dirke se je najprej odločilo za virtualni varnostni 
avto, dva kroga kasneje pa za pravi varnostni avtomobil, 
da so lahko varno umaknili McLarnov dirkalnik.
V 60. krogu se je dirka ponovno nadaljevala. Mercedesov 
dvojec je bil v najboljšem položaju, Perez je izgubljal 

tla pod nogami, saj se z »medium« pnevmatikami ni 
mogel resno zoperstaviti tekmecem. Na koncu je osvojil 
le sedmo mesto. V boju za zmago Hamilton ni zmogel 
napasti Russella. Ta je prišel do premierne zmage v 
kraljici avtošporta in Mercedesu privozil prvo letošnjo 
zmago. Varnostni avto je Ferrariju pomagal do tretjega in 
četrtega mesta. Sainz je končal pred moštvenim kolegom 
Leclercom, ki se je še dobro odrezal, glede na dogodek 
iz začetka dirke. Odlična dirka je za Fernandom Alonsom, 
ki je celoten vikend bil borbe z moštvenim kolegom 
Estebanom Oconom. Peto mesto je spoštljiv dosežek za 
veterana, ki se naslednje leto seli v Aston Martin. Le šesto 
mesto tokrat za Maxa Verstappna in mesto nižje za Sergia 
Pereza. Osmo mesto je osvojil Ocon, deveto Bottas in 
deseto Stroll.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC

Dirka za Veliko nagrado Brazilije je 
postregla s kar nekaj trčenji in z
mnogimi razburljivimi trenutki.

Charles Leclerc
Ferrari

Fernando Alonso
Alpine

Max Verstappen
Red Bull Racing

7.

8.

9.

George Russell
Mercedes

Lewis Hamilton
Mercedes

Carlos Sainz
Ferrari

Sergio Perez
Red Bull Racing

Esteban Ocon
Alpine

Valtteri Bottas
Alfa Romeo

4. 

5.

6.

1. 

2.

3.

Rezultati VN Brazilije:
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MERCEDESOVA 
DIRKAČA LEWIS 
HAMILTON IN GEORGE 
RUSSELL STA 
PRESENETILA S 
KONKURENČNOSTJO
SREBRNIH PUŠČIC
NA STEZI V 
INTERLAGOSU.  
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Finale pripadel 
Verstappnu

ŠPORT Formula 1 –  vn abu dabija

Svetovni prvak Max Verstappen je rutinirano dobil Veliko nagrado Abu Dabija, 
s katero se je zaključila letošnja sezona. Spektakel pod reflektorji v Yas 

Marini je na drugem mestu končal Charles Leclerc, ki si je zagotovil naslov 
podprvaka. Višje od tretjega mesta ni uspelo priti Sergiu Perezu, ki je tako 

dirko kot prvenstvo končal na tretjem mestu.



Carlos Sainz
Ferrari

George Russell
Mercedes

Lando Norris
McLaren

7.

8.

9.

Max Verstappen
Red Bull Racing

Charles Leclerc
Ferrari

Sergio Perez
Red Bull Racing

Esteban Ocon
Alpine

Lance Stroll
Aston Martin

Daniel Ricciardo
McLaren

4. 

5.

6.

1. 

2.

3.

Rezultati VN Abu Dabija:

Dvaindvajseta dirka najdaljše sezone v 
zgodovini je bila ena od bolj dolgočasnih 
v letošnjem letu. Glede na to, da sta oba 
dirkača Red Bulla stala v prvi vrsti, je bilo 

težko pričakovati, da bi bodisi Ferrari bodisi Mercedes 
lahko ogrozila Verstappna in Pereza. Nizozemec, ki je 
sedmič letos dirko začel iz najboljšega položaja, Perezu 
na štartu ni pustil nikakršnih možnosti. Nekaj razburjenja 
sta v uvodnih krogih povzročila Carlos Sainz in Lewis 
Hamilton. Britancu je na štartu uspelo priti mimo Španca 
na četrto mesto, a je ta hitro želel svoje mesto nazaj. 
Dirkača Mercedesa je zrinil steze, a Hamilton je zaradi 
sekanja ovinka ostal pred njim. Posledično je moral 

Sainza pustiti naprej, skakanje po robniku pa je očitno 
pustilo nekaj posledic tudi na dirkalniku. Hitro je mimo 
uspelo priti tudi moštvenemu kolegu, Georgeu Russllu.
Medtem se je Verstappen odpeljal naprej, Perez na 
drugem mestu je zaostajal dobre štiri sekunde, Leclerc 
na tretjem še več. Glede na to, da je bil Verstappen tokrat 
razred zase, je bila rdeča nit zaključka sezone boj za 
drugo mesto med Perezon in Leclercom. Prav Mehičan 
je v šestnajstem krogu začel s postanki v boksih med 
vodilnimi. Leclerc mu ni sledil, na menjavo gum je odšel 
v 22. krogu. Kot se je kasneje izkazalo, je bil to edini 
postanek Monačana, Perez pa se je v boksih ustavil še 
enkrat. Vse to je na koncu na drugo mesto popeljalo 
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dirkača Ferrarija. Ker je dirko končal pred Mehičanom, 
je osvojil tudi drugo mesto v skupnem seštevku 
prvenstva s prednostjo zgolj treh točk.
Četrto mesto je osvojil Carlos Sainz, na petem mestu 
je v cilj pripeljal zmagovalec izpred tedna dni, George 
Russell. Njegov moštveni kolega Lewis Hamilton, ki 
mu je kazalo boljše, je zaradi okvare dirkalnika končal 
v 55. krogu. S tem se je tudi končala neverjetna serija 
sedemkratnega svetovnega prvaka, ki je zmagal prav v 
vsaki sezoni od vstopa v kraljico avtošporta v letu 2007.
V Yas Marini sta do točk prišla oba dirkača McLarna, 
Lando Norris je bil šesti, Daniel Ricciardo pa deveti. 
Na sedmem mestu je končal Esteban Ocon, zelo 
dobro dirko je odpeljal tudi Lance Stroll, ki je osvojil 
osmo mesto. Do točk je v zadnjem nastopu v karieri 
uspelo priti tudi štirikratnemu svetovnemu prvaku, 
Sebastianu Vettlu. Deseto mesto in ena točka je soliden 
izplen 35-letnega nemškega dirkača, ki je najboljša leta 
preživel v ekipi Red Bulla.
Prav ekipa rdečih bikov je premočno osvojila naslov 
prvaka med konstruktorji, prvega po letu 2013. Sledi 
Ferrari, na tretjem mestu pa največji poraženci letošnje 
sezone, ekipa Mercedesa. Vsi bodo seveda trdo delali, 
da se bodo 5. marca prihodnje leto v Bahrajnu pokazali 
v najboljši luči.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC
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Ker je Leclerc dirko končal pred 
Perezom, je osvojil drugo mesto 
v skupnem seštevku prvenstva.

Do točk je v zadnjem nastopu v 
karieri uspelo priti štirikratnemu 
svetovnemu prvaku Vettlu.

ekipa rdečih bikov je premočno osvojila naslov 
prvaka med konstruktorji, prvega po letu 2013. 
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ZAKLJUČEK
SEZONE
NEUVILLU

ŠPORT wrc – rally JAPONSKA

Na Japonskem je potekal zadnji letošnji rally svetovnega prvenstva. Druge zmage letos se je veselil Thierry 
Neuville s Hyundaijem. Dvojno zmago korejske ekipe na Toyotinem pragu je potrdil Ott Tänak, tretjega mesta se 
je izjemno veselil domačin Takamoto Katsuta s Toyoto.
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Dežela vzhajajočega sonca je prvič po dvanajstih 
letih gostila najboljše dirkače rallyja. Asfaltna 
preizkušnja ob zaključku sezone je pokazala 
zobe marsikateremu dirkaču. Najbolje se je 

vsem pastem izogibal Belgijec za volanom Hyundaija i20 
N Rally1, Thierry Neuville. Hiter je bil že vse od začetka 
in prvič v vodstvo prišel v četrti hitrostni preizkušnji. 
A tik za petami mu je bil Elfyn Evans, ki je lovil prvo 
letošnjo zmago. Ob koncu prvega dne je bil hitrejši od 
dirkača Hyundaija in prenočil na prvem mestu, s tremi 
sekundami prednosti. Na tretjem mestu se je nahajal 
Kalle Rovanperä, ki je zaostajal še dve sekundi več.
Svetovni prvak letošnje sezone je upe za zmago na 
domačem terenu Toyote zapravil že takoj v sobotnem 
jutru. Zadel je skalo, sledila je menjava pnevmatike in 
mladi Finec je padel na šesto mesto. V boju za zmago sta 
tako ostala le Evans in Neuville, saj je tretjeuvrščeni Tänak 
zaostajal že slabih trideset sekund. Ob zaključku drugega 
dne rallyja je Neuvillu uspelo priti pred Evansa, a bilo je 
zelo tesno. Pred nedeljskim, zadnjim dnevom rallyja, je 
imel Belgijec le štiri sekunde prednosti.
Pet hitrostnih preizkušenj je ostalo Evansu, da si privozi 
prvo zmago v letošnji sezoni in svoji ekipi zmago na 
domačih tleh. Začel je izjemno, se približal Neuvillu na 
0,6 sekunde, a sledila je prebita pnevmatika in Evans 
je končal le na petem mestu. Pred njim se je na četrto 
mesto uvrstil Sebastien Ogier, ki je gumo prebil že v 
petek in tako pokopal vse upe na ponovitev zmage iz leta 
2010. Le dvanajst sekund pred njim je končal domačin 

Takamoto Katsuta in osvojil tako želene stopničke na 
domačih tleh.
Dvojna zmaga je pripadla ekipi Hyundai in tako vsaj malo 
ublažila slab vtis iz letošnje sezone. Treba je povedati, da 
je Hyundai v drugi polovici leta prikazal precejšen dvig 
forme in če bodo tako nadaljevali, bi lahko bili v naslednji 
sezoni resen tekmec Toyoti. Korejci so imeli namreč velike 

Kako bodo izgledale ekipe v 2023, bomo izvedeli kmalu, 
saj je rally monte carlo na sporedu že 19. januarja.

težave v začetku leta, medtem ko je Toyota z Rovanpero 
letela. Mladi Finec je letos zasluženo postal svetovni 
prvak, zmagal je na šestih dirkah. Tri dirke je osvojil Ott 
Tänak, kar je bilo dovolj, da je skupno razvrstitev končal 
na drugem mestu. Na najnižji stopnički je sezono zaključil 
Therry Neuville, ki je zmagal dvakrat.
Kako bo izgledalo v letu 2023, je zaenkrat še precej 
nejasno. Veliko je odvisno od dirkaških zasedb vseh treh 
ekip. Znano je, da ekipo Hyundai zapušča Tänak. Govori 
se, da naj bi njegovo mesto zapolnil Esapekka Lappi, 
dirkač Toyote. Še manj je jasno, kdo bo za volanom Ford 
Pume Rally1. Bolj ali manj so vsi dirkači, z izjemo Loeba, 
razočarali. Ta je v Monte Carlu celo zmagal, a kaj ko pri 
M-sportu nimajo prvorazrednega dirkača, ki bi odpeljal 
celo sezono. Tänak bi moral biti sedaj prvi v beležki 
Malcolma Wilsona.
Kako bodo izgledale ekipe v naslednji sezoni, bomo 
izvedeli kmalu, saj počitka pred začetkom naslednje 
sezone ne bo veliko. Rally Monte Carlo z letnico 2023 se 
začne že 19. januarja.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC
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DUCATI
NA VRHU

ŠPORT
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Na novo okronan svetovni prvak 
Francesco Bagnaia, kot tudi 
ostali dirkači motoGP, ki so letos 
pokazali izjemne ali malo manj 
boljše rezultate, so brez predaha 
po naporni sezoni pričeli uradna 
enodnevna testiranja v Valencii, 
ki so omogočila prvi uvid v nova 
razmerja moči, prav tako pa 
so na ogled postavila številne 
kadrovske spremembe v ekipah.

MotoGP – testiranjaMotoGP – testiranja
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Letošnja sezona kraljevega razreda motoGP je bila 
napeta vse do konca, saj smo šele na finalni dirki 
sezone v Valencii izvedeli, kdo bo postal svetovni 
prvak. V obračunu za naslov sta se pomerila 

dva dirkača, lanskoletni šampion Fabio Quartararo in 
Pecco Bagnaia, ki je bil v boljšem položaju. Z osvojitvijo 
devetega mesta je Italijan pridobil dovolj točk, da je uspel 
uresničiti svoje sanje in postal prvi italijanski prvak na 
motociklu italijanskega proizvajalca po 50 letih. A slavje 
se je moralo že kmalu zaključiti, saj so dirkače motoGP le 

dva dni po zadnji preizkušnji čakala testiranja v Valencii, 
ki so služila kot prve priprave na sezono 2023.
Nova sezona, nove barve in novi začetki – tako lahko 
opišemo enodnevna testiranja na dirkališču Ricardo 
Tormo, kjer se je nič manj kot devet dirkačev ustalilo 
v svoje nove ekipe. Na drugega konjička so namreč 
presedlali Mir, Rins, Miller, Oliveira, Marquez, Bastianini, 
Espargaro in Fernandez, medtem ko je ognjeni krst v 
kraljevem razredu doživel Augusto Fernandez, ki je v svet 
motoGP prispel kot prvak nižje dirkaške serije moto2.
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Največja sprememba med ekipami je slovo Suzukija, 
kateremu bi se sicer pogodba iztekla šele leta 2026, 
a Japonci zaradi prevelikega finančnega zalogaja, žal, 
niso mogli nadaljevati. Noviteta je tudi preimenovanje 
moštva Tech3 KTM Factory Racing, ki ga bomo od sedaj 
dalje poznali kot GasGas Factory Racing.
In kdo se je najbolje znašel po prvih prevoženih krogih na 
novih motociklih? Kot večji del sezone 2022, je bil na vrhu 
lestvice Ducati, zahvaljujoč Luci Mariniju (Mooney VR46 
Racing Team), ki je postavil najboljši čas: 1:30.032. Odličen 
je bil tudi njegov moštveni kolega Marco Bezzecchi, ki je 
dan končal kot tretji, med njiju pa se je vrnil Maverick 
Viñales (Aprilia Racing), s čimer so se testiranja v Valencii 
izkazala kot zelo pozitivna za italijanske proizvajalce. 
Vrhunski časi krogov sicer niso bili ključen cilj testiranj, saj 
so se dirkači šele prilagajali novemu okolju in preizkušali 
svoje stroje s specifikacijami za leto 2023.
Največ oči je bilo uprtih v tovarniško moštvo Ducatija, 
šampiona Pecca Bagnaio ter njegovega novega 
soigralca Eneo Bastianinija, ki že načrtujeta osvojitev 
novih prvenstev z moštvom rdečih. Francesco je 

sicer končal izven deseterice najboljših, vendar je bil 
zadovoljen s preizkusom novih komponent na motociklu 
Desmosedici; podobno vesel je bil tudi debitant v 
Ducatiju, Bastianini, saj padec na makadamu ni mogel 
zbrisati nasmeha z obraza dirkaču z vzdevkom Zver.
Testiranja so prav tako uspešno zaključili pri Apriliji, 
proizvajalcu iz Noale, saj so med prvo peterico imeli tri 
svoje varovance. Med njimi je največ hitrosti pokazal 
Maverick Viñales, sledila sta mu Miguel Oliveira in Aleix 
Espargaro. Sedmo mesto si je privozil Brad Binder, ki je v 
vrste tovarniške ekipe KTM sprejel bivšega Ducatijevca, 
Jacka Millerja, medtem ko sta svoj dom v preimenovanem 
moštvu z Aprilijinimi motorji našla novinec Augusto 
Fernandez in stari maček Pol Espargaro, ki je preživel dve 
težki leti pri Hondi.
Trdo so delali pri Yamahi, ki načrtuje svojo pot nazaj na 
vrh prvenstva motoGP, kajti nihče ni odpeljal več krogov 
kot bivši šampion Fabio Quartararo, kar pa mu vseeno ni 
omogočilo, da bi se povzpel višje kot na deveto mesto. 
Zaradi odsotnosti izmed prve deseterice je najbolj 
izstopala Honda; od njihovih štirih dirkačev je najbolje 

Trdo so delali pri Yamahi, ki načrtuje 
svojo pot nazaj na vrh prvenstva 

motoGP, kajti nihče ni odpeljal več 
krogov kot bivši šampion Quartararo.



šlo osemkratnemu nosilcu naslova prvaka, Marcu 
Marquezu, ki se je uvrstil na 12. mesto, vendar ni mogel 
skriti nezadovoljstva, ki je prihajalo iz tabora HRC.
Karavana motoGP je odšla na zaslužen dopust, preden 
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bo zopet prižgala motorje za predsezonska testiranja v 
Sepangu, ki bodo na sporedu meseca februarja.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC


