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Veselimo se Schengna

Hrvaška je s 1. januarjem letos vstopila v Schengen. Vsi smo navdušeni. 
Svobodni ljudje si želimo Evropo brez meja, kot je bila pred prvo svetovno 
vojno, ko mejni prehodi s kontrolami na cestah med državami niso obstajali. 
Postavili so jih militantni politiki po težki prvi svetovni vojni in so mislili, da bo 
varnost večja.
Največ koristi ima Schengen za državljane in gospodarstvo. Slovenci letno 
več milijonkrat prestopimo hrvaško mejo in samo v poletnih počitnicah jih 
dopustuje na Hrvaškem preko 500.000. Da ne govorimo o hrvaških državljanih 
in državljanih Evrope. Zato so bili mejni prehodi kritična točka, kjer so se 
delale kilometrske kolone z večurnim čakanjem v razgreti pločevini, kar je bilo 
neznosno in dobri politiki bi morali že davno uvesti prost prehod mej. Nobena 
meja in niti bodeča ograja na meji ne ustavi ljudi, da ne bi tudi nezakonito 
prečkali mejo. Javno poznane statistike o nezakonitih migrantih natančno 
dokazujejo, da slovenski, še bolj pa evropski politiki, nimajo pojma, kako 
zaustaviti pritok nezakonitih migrantov. 
Povprečni šofer je seveda vesel, da meje ni več in da ne bo kolon. A se zelo moti. 
Zaradi mejnih instalacij ni mogoč prost pretok vozil in na prehodih je omejena 
hitrost na 40 km/h. Vsi vemo, da ob zgoščenem prometu, ko iz avtocestne 
hitrosti 130 km/h in hitrosti z regionalne ceste 80 km/h, hitrost zmanjšamo na 
40 km/h, avtomatsko pride do zastoja. Tako bodo kolone definitivno ostale, ker 
se naši politiki niso pripravili na Schengen ter šest mesecev prej niso naredili 
razpisov za rušitev in objavili prodajo vseh instalacij na mejnih prehodih. 
Marsikdo bi kupil vsaj kiosk, klimatsko napravo ali zapornico. Vrli, pametni in 
sposobni politiki, ki smo jih sami izvolili, so spet pokazali, da so navadni »bebci« 
in da nimajo znanja in vizij. Vedo samo, kako polni napuha letijo s privatnimi 
avioni na koncerte, za težave državljanov pa jim je malo mar.
Z ukinitvijo nadzora na mejnih prehodih s Hrvaško so po dolgih letih svoje 
kontrolne kabine zapustili mejni policisti. Skupaj 1.400, a nihče ni izgubil službe. 
Še naprej bodo skrbeli za nadzor meje, le na drugačen način. Kot člani policijske 
postaje za izravnalne ukrepe bodo naključno preverjali potnike, vozila in 
prtljago v notranjosti države. Halo! Ali smo policijska država? Še več, zdaj so se 
odločili, da bodo na mejne prehode namestili radarje. Ne vem, kaj bodo merili 
ob kilometrskih kolonah, ki se bodo po polžje premikale čez državno mejo. Vrli 
politiki sploh ne vedo, koliko stane en policist. Ne računajmo samo plače, ki ni 
kaj prida velika, dodajmo ji opremo, obleke, orožje, prostore z ogrevanjem in 
s hlajenjem, vozila, in strošek enega policista bo hitro narastel do 6.000 evrov 
mesečno, pomnoženo s 1.400, je to 108 milijonov evrov letno. Finančni minister 
se je brez sramu zadolžil za novo 1,5 milijarde evrov, namesto da bi zmanjšal 
stroške proračuna. Slovensko gospodarstvo, tako državno kot privatno, pa nujno 
rabi več deset tisoč delavcev. Samo iz tujine tedensko v Slovenijo iz sosednjih 
držav pride 100.000 delavcev na delo. Te policiste bi morali že šest mesecev 
prej pripraviti na novo zaposlitev v turizmu, proizvodnji itd. Tako bi imeli še 
dodatni sinergijski učinek za proračun, saj bi ti policisti prinesli novo dodano 
vrednost družbi in bi bil tako sinergijski prihranek še dodatnih 50 milijonov 
evrov. Saj vsi vemo, da imamo policistov veliko preveč in da namesto, da lovijo 
tatove in izločajo prehitre voznike, delajo težave poštenim državljanom. Če ne 
verjamete, poslušajte Denisa Avdića, ki se je odločil biti policist zaradi revščine 
v mladosti, ko pa je spoznal ta poklic, se je raje odločil, da bo najbolj poslušan 
radijski voditelj v domovini.

Matjaž Tomlje
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DOMAČE NOVOSTI
DS 7

Mercedes-Benz EQE

Mercedes je v Slovenijo pripeljal že svoj šesti model 
družine EQ, to je novi EQE, ki si deli platformo z večjim 
in s še bolj prestižnim razredom EQS. V dolžino meri 
skoraj polnih pet metrov (4,96 m), od tega vzame samo 
medosje več kot tri metre. Posledično to pomeni, da 
je EQE v kabini izjemno radodaren s prostorom. Tudi 
prtljažni prostor je s 430 litri povsem zadovoljiv.
Notranjost je tako rekoč kopija tiste, ki smo jo že spoznali 
pri večjem EQS-u. V ospredju je popolna digitalizacija, 
v osnovi sta v kabini 12,8-palčni osrednji zaslon in 
12,3-palčni samosvoj ekran, ki nadomešča merilnike. 
Opcijsko je na voljo tudi t. i. Hyperscreen, ki ga sestavljajo 
trije veliki zasloni, združeni v enotno površino oziroma 
celoto. 12,3-palčni ekran za merilnike, osrednji ekran, ki 
v tem primeru meri kar 17,7 palca, in še tretji, 12,3-palčni 
ekran, ki je namenjen sovozniku. Doplačilo za Mercedesov 
56-palčni Hyperscreen znaša 9.383 evrov. Na seznamu 
doplačil med pomembnejšimi opcijami, ki doprinesejo 
k še boljši vozni izkušnji, najdemo tudi aktivno krmiljenje 
zadnjih koles in zračno vzmetenje Airmatic.
Na voljo je pet izvedb in dve različici AMG. Vstopni 
model je na voljo od 77.400 evrov, za šibkejšo različico 
AMG, v izvedbi 43, bo treba odšteti vsaj 113.400 evrov, 
za 53-ko pa vsaj 121.400 evrov. EQE bo na voljo z dvema 
kapacitetama baterije. Osnovna modela EQE 300 in 
350 bosta imela vgrajeno baterijo z močjo 89 kW in 
elektromotor le na zadnji osi, preostale, zmogljivejše 
različice, z razponom moči med 180 in kar 505 kW, pa 
90,6-kilovatno baterijo in dva elektromotorja, ki tako 
tvorita štirikolesni pogon 4Matic.
Obljubljeni doseg po ciklu WLTP znaša med 526 in kar 
672 kilometri, številke pa bodo v realnosti seveda precej 
manjše. A če se bodo gibale med 450 in 550 realnimi 
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kilometri, bo to odličen rezultat. EQE bo omogočal 
polnjenje na hitrih polnilnicah z močjo do 170 kW, sicer 
pa je na osnovnih polnilnicah z izmeničnim tokom moč 
polnjenja 11 oziroma opcijsko 22 kW.
Na voljo sta tudi dva paketa opreme, in sicer Electric Art 
in AMG Line. Na slovenske ceste naj bi v letošnjem letu 
zapeljalo 50 novih vozil EQE, od katerih jih polovica že 
ima svojega lastnika.

V Slovenijo je prispela nova generacija DS 7, premijskega 
tekmovalca iz segmenta C-SUV, katerega opredeljujejo 
nove tehnologije in nov priključno-hibridni pogonski 
sklop s 360 konjskimi močmi.
DS 7 ohranja svoje radodarne proporcije, ki skupaj z 
do 21-palčnimi platišči realizirajo dinamičen videz na 
cesti. Med ključne vizualne spremembe uvrščamo nov 
svetlobni podpis z žarometi DS Pixel LED vision 3.0 s 84 
diodami LED, ki naj bi ponudili najboljšo tehnologijo 
osvetlitve v segmentu. Eksterier bo najbolj športno 
naravnan v preobleki Performance Line +, ki prinaša črne 
oblikovne elemente. Kupci bodo lahko izbirali še med 
štirimi ostalimi nivoji opreme: Bastille, Rivoli, Opera in 
Performance Line. 
Kabina nove generacije je, zahvaljujoč zunanjim 
dimenzijam, zelo prostorna – ponuja največ prostora v 
predelu kolen na zadnjih sedežih v tej kategoriji. V vseh 
različicah je DS 7 prejel novo ambientalno osvetlitev ter 
nov informacijsko-razvedrilni sistem. 12-palčni zaslon na 
dotik visoke ločljivosti ima integriran sistem DS IRIS, ki 
združuje funkcije navigacije, klime in avdia ter omogoča 
večjo intuitivnost uporabe z novim menijem in glasovnim 
upravljanjem. Nadgradnja tehnologije prinaša tudi novo 
prednjo in zadnjo HD kamero ter sisteme za pomoč pri 
vožnji, izmed katerih je vredno izpostaviti DS Night Vision, 
ki s pomočjo infrardeče kamere izboljša nočno vidljivost 
do 300 metrov, ter DS Drive Assist, ki vozniku dovoljuje, da 
mu deloma preda nadzor nad vožnjo.
Motorna paleta je razširjena z novim pogonskim sklopom 
E-TENSE 360 4×4, ki omogoča naskok iz mirovanja do 100 
km/h v 5,6 sekunde. Tako kot druga dva priključna hibrida 
je prejel novo baterijo kapacitete 14,2 kWh, ki poveča 
električni doseg do približno 60 kilometrov. Na voljo 
bo tudi dizelski agregat, ki je kot ostali pogonski sklopi 
sparjen z 8-stopenjskim avtomatskih menjalnikom.
Cene za novega DS 7 se začnejo pri 39.600 evrih za 
dizelsko izvedenko in se dvignejo vse do 70 tisočakov, 
kolikor bo treba odšteti za najzmogljivejšega hibrida s 360 
konjskimi močmi.
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Renault Austral

Renault je na slovenski trg poslal popolnoma nov model, 
srednje velik SUV, ki sliši na ime Austral, v resnici pa gre za 
naslednika priljubljenega Kadjarja.
Austral je tako oblikovno kakor tudi tehnološko svetlobna 
leta pred Kadjarom, zato so se pri Renaultu tudi odločili, 
da ga lansirajo kot popolnoma samosvoj model. V skladu 
s tem nosi znamkin nov logotip, ki smo ga spoznali pri 
Meganu E-tech Electric; po njem je Austral prevzel tudi 
bolj dinamično oblikovanje. Novinec je dimenzijsko zelo 
podoben Kadjarju, a je v primerjavi z njim pridobil nekaj 
centimetrov na vse strani, posledično nudi več prostora 
v notranjosti in prtljažniku. Kupci bodo lahko izbrali tudi 
različico opreme Esprit Alpine, ki je premierno na voljo 
prav pri Australu. Nosi mat srebrno barvo, prav tako ima 
bolj športno oblikovane odbijače in na bokih logotip 
Alpine, ki se pojavlja tudi v kabini na vzglavnikih sedežev. 
V barvah Alpine je prešit usnjen volanski obroč, ki je v 
spodnjem delu oblečen v alkantaro. V športnem vzdušju 
je v alkantaro odet tudi del armaturne plošče, prešit z 
modrimi šivi, enaka kombinacija pa krasi vratne panele. 
Vse tehnološko in multimedijsko dogajanje se odvija 
na dveh 12-palčnih zaslonih – vodoravni za volanom 
nadomešča klasične merilnike, na sredini armature pa je 
z njim povezan osrednji zaslon pokončne zasnove.
V ponudbi sta dve različici motorjev, blagi hibrid je 
na voljo s 140 KM in z ročnim menjalnikom ter s 160 
KM in s samodejnim menjalnikom, drugi pogon pa 
predstavlja polni hibrid s skupno močjo 200 KM. Na voljo 
je štirikolesno krmiljenje 4Control, štirikolesnega pogona 
pa v ponudbi ne bo, saj je bilo povpraševanje po njem 
pri modelu Kadjar izredno majhno.
Pri zastopniku načrtujejo, da bodo v prvem letu na ceste 
poslali med 900 in 1.000 novih Australov, ki bodo na 
voljo od 27.900 evrov dalje.

DOMAČE NOVOSTI
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MG ZS in MG eHS

Kia Niro

Na naših tleh se je predstavila 2. generacija Kie Nira, ki je v ponudbi v kar treh pogonskih različicah (EV, HEV in PHEV).
Novi Niro, ki bo tvoril pomemben del znamkine trajnostno naravnane prodajne palete, zaradi povečanega telesca 
dosega vodilni položaj v razredu na področju prostornosti v prtljažniku in kabini. Ta je prejela bolj premium in eko 
materiale, ki skupaj z minimalistično zasnovo ustvarjajo prijeten ambient za voznika in potnike. Preoblikovani so 
sedeži, volan, prestavna ročica in armatura z diagonalnimi linijami, v katero je integriran osrednji zaslon v velikosti 
10,25 palcev, katerega spremljajo prav tako digitalni merilniki. Drugi generaciji modela so pri Kii namenili celoten 
seznam svojih varnostnih sistemov kot tudi nabor povezljivostnih funkcij. V središču Nirove zelene identitete je trio 
elektrificiranih motorjev, ki ga sestavlja hibridni, priključno-hibridni in baterijsko-električni pogonski sklop. Doslej je bil 
najbolje prodajani hibridni Niro, katerega tako kot priključnega hibrida v novi generaciji poganja 1,6-litrski bencinar, 
ki v povezavi z elektromotorjem razvija 139 KM in jih na cesto pošilja preko 6-stopenjskega samodejnega menjalnika. 
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MG, znamka z dolgoletno tradicijo, ustanovljena leta 1924 v Veliki Britaniji, je svoj prostor našla tudi na slovenskih tleh 
pod okriljem podjetja GA Adriatic, kjer se bo pod isto streho pridružila znamkam Nissan, Renault in Dacia.
V ponudbi sta sprva zgolj dva SUV modela, ZS in HS, slednji pa je na voljo tudi kot priključni hibrid eHS. Na voljo je 
še popolnoma električno vozilo MG 4, električno različico pa bo prav tako dobil model ZS. Ob koncu leta se prodajni 
paleti priključuje električni karavan MG 5. Pri modelu ZS so na voljo tri stopnje opreme, Excite, Exclusive in Luxury, 
slednja je edina kompatibilna s samodejnim menjalnikom, doprinaša pa tudi 360-stopinjsko kamero, sistem autohold 
in električno parkirno zavoro. Samodejni menjalnik je povezan z litrskim trivaljnikom s 111 KM, v ponudbi pa je še 
1,5-litrski atmosferski agregat s 106 KM. Vstopna cena za osnovni model znaša 17.500 evrov, za najbolje opremljeno 
različico s samodejnim menjalnikom pa je potrebno odšteti konkurenčnih 22.500 evrov. Drugi v ponudbi je razred 
večji SUV HS, ki je prav tako na voljo s tremi različicami opreme (Standard, Comfort in Luxury). HS je lahko klasični 
bencinar s 159 KM ali priključni hibrid z 258 KM v povezavi z 10-stopenjskim samodejnim menjalnikom. Klasično 
gnana različica je na voljo od 23.900 evrov, priključni hibrid pa stane vsaj 37.900 evrov.



Volkswagen ID. Buzz

Volkswagen je reinkarniral svojo legendo iz šestdesetih 
let, minibus Bulli je ponovno zaživel v električni preobleki 
pod imenom ID. Buzz. S svojo ikonično podobo v 
dvobarvni kombinaciji je eden izmed bolj zanimivih, 
privlačnih in izstopajočih potniških kombijev na trgu. 
Na voljo so tri različice opreme: Pure, Pro in GTX. Slednja 
se bo ponudbi pridružila kasneje, ponašala pa se bo z 
dvema elektromotorjema, ki bosta pri ID. Buzzu poskrbela 
za štirikolesni pogon. V osnovi namreč elektromotor 
poganja zadnji kolesni par, kot je bilo značilno tudi za 
starodobnega Bullija. Motor razvija 204 KM in razpolaga s 
310 Nm navora. Do stotice se premakne v 10,2 sekundah 
in doseže najvišjo hitrost pri 145 km/h, njegov doseg pa 
v teoriji znaša do približno 420 kilometrov. ID. Buzz ima 
vgrajeno baterijo z zmogljivostjo 77 kWh, z možnostjo 
hitrega polnjenja do 170 kW, na klasični vtičnici pa se 
bo lahko polnil z močjo 11 kW, pri čemer bo do polne 
napolnjenosti potreboval približno 7,5 ure.
V ponudbi bosta dve izvedenki, ID. Buzz kot potniški 
minibus in ID. Cargo kot dostavnik. Avtomobila sta 
zasnovana kot »open space«, kar v praksi pomeni, da 
avtomobil v notranjosti ponuja obilico prostora za 
bivanje v njem, potovanja in delo, s čimer cilja na aktivne 
uporabnike, avanturistične družine in nenazadnje 
tudi na podjetja. Minibus ima že serijsko dvoje drsnih 
vrat, s samodejnim odpiranjem in zapiranjem. Nabor 
serijske opreme je izredno bogat, vsebuje vse od 
LED žarometov, 10-barvne ambientalne osvetlitve, 
osrednjega digitalnega zaslona v velikosti 10 palcev 
do večine varnostno-asistenčnih sistemov. Serijska 
je tudi interaktivna funkcija ID. Light, ki vsebuje velik 
LED svetlobni pas v vidnem polju voznika tik pod 
vetrobranskih steklom, kateri vozniku posreduje 
intuitivne zaznavne informacije.
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Znamka Ford je z 18-odstotnim deležem vseh prodanih 
vozil v tem razredu na zanesljivem drugem mestu, svoj 
delež pa bo še bolj utrdila z novo, s povsem električno 
izvedenko dostavnika E-Transit. Skupaj ima Ford tako 
v svoji prodajni paleti že 9 popolnoma elektrificiranih 
modelov, od tega 5 osebnih vozil in 4 gospodarska.
Vozilo je zasnovano tako, da zadovolji širok spekter 
primerov uporabe, saj je serijsko opremljeno z baterijo 
z uporabno kapaciteto 68 kWh, ki zagotavlja do 317 
kilometrov dosega po WLTP, v realnosti pa bo ta znašal 
okoli 260 kilometrov. Vozilo bo tako primerno za podjetja, 
ki imajo vnaprej predvidene dnevne poti, znotraj 
omenjenega dosega baterije, v povprečju pa dostavnik 
v Evropi dnevno prevozi 111 kilometrov. Na hitrih 
polnilnicah je omogočeno polnjenje s 115 kW, kar pomeni 
približno 132 kilometrov dometa v vsega 15 minutah. Na
hišni polnilnici s trifaznim izmeničnim tokom z močjo 11 
kW pa se bo baterija napolnila v osmih urah.
Motor je na voljo v dveh različicah, in sicer s 135 oziroma 
198 kW moči, v obeh primerih pa motor razpolaga s 430 
Nm takojšnjega navora in končno hitrostjo 130 km/h. 
Na voljo so trije vozni programi – Normal, Slippery, z 
elektronsko zaporo diferenciala, in ECO, ki ostane aktiven 
tudi po ponovnem zagonu vozila. Slednji pri močnejši 
različici omeji moč na 135 kW in maksimalno hitrost na 
110 km/h. Na voljo je tudi sistem vožnje zgolj s stopalko 
za plin (»one pedal driving«), ki ga aktiviramo preko 
vrtljivega gumba samodejnega menjalnika v načinu L.
Trenutno sta v ponudbi dve izvedenki furgon, klasična 
350 in podaljšana, ter povišana različica 425. Nosilnost 
furgona znaša do 1.758 kilogramov, tovorni prostor pa 
razpolaga s prostornino do 15,1 kubičnega metra.
Pri E-Transitu je na voljo oprema Trend, pri čemer 
je njen seznam opreme obsežnejši, v primerjavi z 
dizelsko različico. Slednja vključuje klimatsko napravo 
s samodejno regulacijo temperature, zagon brez 
ključa, tempomat, parkirne senzorje, ogrevane sedeže, 
ogrevano vetrobransko steklo in ogrevani zunanji 
ogledali z električnim nastavljanjem. V ponudbi je tudi 
komunikacijski in informacijski sistem SYNC 4 z dvakrat 
večjo zmogljivostjo računalniške obdelave kot SYNC 3 
in z upravljanjem prek intuitivnega 12-palčnega zaslona 
na dotik z nadpovprečno visoko ločljivostjo. Bogat je 
tudi nabor sistemov za pomoč vozniku, med katerimi 
je vredno izpostaviti asistenco za zaviranje pri vzvratni 
vožnji, ki s pomočjo kamere in senzorjev zazna pešce, 
kolesarje in statične ovire pri vzvratni vožnji ter poskrbi za 
opozorilo, preden samodejno ustavi vozilo, če se voznik 
ne odzove pravočasno. Za lažje manevriranje je na voljo 
tudi 360-stopinjska kamera iz ptičje perspektive, ki se 
ponaša z vrhunsko ločljivostjo.
Vstopni model z močjo 135 kW (184 KM) in s samodejnim 
menjalnikom v različici L2 H2 350 RWD je v Sloveniji na 
voljo od 59.960 evrov naprej brez DDV.

Ford E-Transit
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ID. Buzz v dolžino meri 4.712 milimetrov, med osema 
pa meri skoraj polne tri metre. S kratkima previsoma je 
ohranil legendarno podobo Bullija in njegovo prostorno 
notranjost.  Tako kot zunanjost, je igriva tudi notranjost, 
katero krasijo okrasni vložki v barvi sekundarne barvne 
karoserije. Prednja sedeža sta povsem ločena, v drugi 
sedežni vrsti se nahaja trisedežna klop, deljiva v razmerju 
40:60, ponaša pa se tudi s poklopnim naslonjalom. 
Cene se začnejo pri 64.600 evrih za osnovni model, ob 
izbiri nekaj dodatkov pa bo cena hitro dosegla oziroma 
celo presegla mejo 70 tisočakov.



Za zbiratelje je Renault kreiral posebno serijo hot hatcha Megane R.S., s katero se poklanja bogati zgodovini oddelka 
Renault Sport. Gre za finalno cestno zverino s prepoznavnim znakom R.S., kajti dirkaško izročilo znamke se bo v 
modificirani obliki nadaljevalo pod imenom Alpine, ki je znamka športnih dvosedežnikov Skupine Renault. Za poklon 
so Francozi izbrali najbolj uspešnega člana družine R.S., kombilimuzino Megane, ki bo v ekskluzivni izvedbi Ultimae 
zaživela v 1.976 oštevilčenih primerkih (leta 1976 je bil ustanovljen Renault Sport), ki se bodo ponašali z edinstvenimi 
vizualnimi poudarki, z bogatejšo opremo in s podpisom Laurenta Hurgona, testnega voznika, ki je z Meganom R.S. 
dosegel mnoge rekorde. Ultimae je baziran na različici Trophy, zato pod pokrovom ostaja turbopolnjeni štirivaljnik s 
300 konjskimi močmi, ki v navezi s samodejnim menjalnikom avtomobil do 100 km/h izstreli v 5,7 sekunde.

Najbolje prodajani pick-up v Evropi, Fordov robustni Ranger, bo poskušal nove kupce osvojiti v preobleki Platinum, 
ki v segmentu postavlja nove standarde luksuza. Pridružuje se izvendenkam Raptor, WIldtrak in Limited, znanih 
po vzdržljivosti, vsestranskosti in zmogljivosti, od katerih ga bomo ločili po ekskluzivnih kromiranih elementih na 
karoseriji in usnjeni kabini s premium noto. Za pogon petsedežnega pick-upa skrbi znamkin 3,0-litrski šestvaljni dizel, 
ki s pomočjo 10-stopenjskega avtomatskega menjalnika na vsa štiri kolesa pošilja 237 KM in 600 Nm navora. Kljub 
luksuznim poudarkom tako Ranger ostaja delovni stroj za samozavestno vožnjo na zahtevnem terenu, z nosilnostjo 
za prevoz preko tonskega tovora in za vleko do 3,5-tonskih prikolic. Serija Platinum, ki je pozicionirana na vrhu 
ponudbe Rangerjev, je evropskim strankam že na voljo za naročilo, dostave pa naj bi se začele pozno pomladi.

Volvo C40 in XC40 Recharge

Volvova 100-odstotno električna prodajna paleta je bila lansirana leta 2019 s predstavitvijo modela XC40 Recharge, 
prvega povsem električnega pripadnika znamke, kateremu je dve leti kasneje sledil kupejevski križanec C40. Oba sta 
sedaj prejela posodobitve programske opreme po zraku, ki so prinesle večji doseg (do 60 km) in hitrejše polnjenje. Prav 
tako so za C40 Recharge in XC40 Recharge na voljo trije novi pogonski sklopi. Ti vključujejo dve različici s pogonom 
na zadnji kolesi – tovrstni pogon švedski Volvo ponuja prvič v zadnjih 25 letih – in prenovljen model z vsekolesnim 
pogonom, ki dva motorja s skupno močjo 300 kW kombinira z baterijskim sklopom s kapaciteto 82 kWh, ki omogoča 
doseg približno 500 kilometrov. Posodobitve vključujejo tudi nova 19-palčna platišča iz lahke kovine, ki s svojo 
aerodinamično obliko pomagajo zmanjšati količnik zračnega upora in posledično povečati učinkovitost.

Hyundai Kona

Hyundai je temeljito prenovil svojega križanca Kono, ki bo na voljo kot tradicionalno gnano, hibridno in električno 
vozilo. Ključna sprememba se nanaša na izredno moderno zunanje oblikovanje, ki bo v vsaki pogonski različici malce 
drugačno, posebej športno pa bo ob izbiri opreme N Line. Nova Kona z atraktivnim svetlobnim podpisom je korak 
naprej naredila tudi na področju kabine, ki je prostornejša, udobnejša, bolj praktična in estetsko dovršena. Poleg 
krasnega volana, ob katerem se po novem nahaja ročica menjalnika, izstopa 12,3-palčni zaslon, ki združuje digitalne 
merilnike in ekran zabavno-informativnega sistema. Preko slednjega lahko voznik celo elektronsko upravlja višino in 
hitrost odpiranja prtljažnih vrat. Avtomobil je opremljen s številnimi varnostno-asistenčnimi tehnologijami, ker pa 
bo posodobitve programske opreme prejemal po zraku, bo svoje tovarniško nameščene sisteme stalno izboljševal.
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NOVOSTI

Renault Megane R.S. Ultime Ford Ranger Platinum



Voda TOMHOY in najbolj prestižni avtomobili na svetu

TOMHOY ni blagovna znamka modnih oblačil in tudi ne združenje lastnikov prestižnih športnih avtomobilov. Je 
presenetljivo odlična in zdravju pomembna voda. Kot vsi vemo, voda iz vodovodne napeljave ni najboljša za pitje, 
saj vsebuje težke kovine ter ostanke pesticidov in ostalih strupov. Poleg tega je vodovodna voda mrtva voda. Voda, ki 
vam koristi, je čista in živa voda, in ravno to je TOMHOY. Kombinacija tonizirajočega in sproščujočega vpliva na človeški 
organizem je potrjena skozi postopek testiranja energetskega vpliva. Pri vodi TOMHOY obstajajo statistično znatne 
razlike med ne-energizirano in energizirano izvirsko vodo. S pitjem te žive, torej informirane vode, dodamo delček 
energije življenja tudi samemu sebi. No, nekaj pa ima TOMHOY zveze z vrhunskimi avtomobili. Njihove reklame krasijo 
najbolj prestižni in najbolj hitri avtomobili na svetu. Obiščite njihovo spletno stran TOMHOY.SI in si jih oglejte.

Center mobilnosti Špan praznuje 40 let

Konec decembra je družinsko podjetje Špan z veliko zabavo praznovalo 40 let obstoja. Iz skromnih začetkov v mali 
delavnici na Brezovici je sevniški podjetnik Ludvik Špan danes velik podjetnik in nosilec številnih priznanj. Današnja 
ponudba je plod vizije, ki so ji sledili že od samega začetka – lastnikom vozil ponuditi celovito paleto kakovostnih storitev 
na enem mestu. Takšen center mobilnosti, kot obstaja danes, je Ludvik Špan sanjal že pred 40 leti in ga zdaj dosanjal. 
A družinsko podjetje, ki ga danes vodi sin Damjan, ima še mnogo načrtov in ciljev in se ne mislijo ustaviti z doseženim. 
Vizije so gonilo njihovega dela in temelj strategije, ki v svojih usmeritvah upošteva tako individualnost in prilagajanje 
željam posameznikov, kot tudi celovitost in interdisciplinarni pristop. Pomembne so inovacije, kakovost storitev in 
zagotavljanje večje dodane vrednosti strankam. Ob 40. obletnici so uradno odprli tudi moderen Volkswagnov center.

Sintetično gorivo za Porsche

Porschejevi direktorji si kljub zavezi za elektrifikacijo svojih vozil ne morejo zamisliti, da bi njihov model 911 vozil na 
kaj drugega kot tekoče gorivo in se oglašal s svojim prodornim zvokom. Zato je uprava Porscheja nedavno zagnala 
svojo prvo proizvodnjo sintetičnega goriva, ki pripomore k ogljični nevtralnosti. V tovarni eFuels v Čilu jim je uspelo 
proizvesti sintetično gorivo, ki so ga že preizkusili. Gorivo pridobivajo iz vode in ogljikovega dioksida. Za vse skupaj 
uporabljajo vetrno energijo, saj jug Čila, kjer veter piha približno 270 dni na leto, ponuja odlične pogoje in omogoča 
vetrnim turbinam, da delujejo s polno zmogljivostjo. Tovarna bo v pilotni fazi proizvedla 130 tisoč litrov e-goriva na 
leto, kasneje bo lahko proizvodnjo povečala na 55 milijonov litrov goriva na leto, kar pa je simbolična količina, če 
vemo, da samo Združene države Amerike porabijo dnevno 40 milijonov litrov tekočih naftnih goriv. 

Evropski avto leta 2023 je Jeep Avenger

Zmagovalec tekmovanja Evropski avto leta 2023 je bil izbran z glasovanjem, v katerem je sodelovalo 57 strokovnih 
sodnikov iz 22 držav. Izmed sedmih finalistov – Kie Niro, Nissana Ariya, Peugeota 408, Renaulta Austral, Subaruja 
Solterra oziroma Toyote bZ4X, Volkswagna ID. Buzz ter Jeepa Avenger – je slavil ravno slednji. Športni terenec Avenger 
si je zagotovil 87 točk več od najbližjega tekmeca, s čimer je postal prvo vozilo znamke Jeep, ki je osvojilo ta prestižni 
naziv. Avenger ostaja zvest etosu znamke s sistemom Selec-Terrain in s sistemom za nadzorovano spuščanje po 
strmini, zaradi česar je, ob odličnem vstopnem in izstopnem kotu ter visoki oddaljenosti od tal, eden najzmogljivejših 
modelov v razredu B-SUV. Značilne karakteristike Jeepa novinec kombinira z novim električnim pogonskim sistemom, 
ki združuje motor s 115 kilovati moči in 260 Nm navora ter 50 kWh baterijo, z dosegom 400 km (po ciklu WLTP).
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VOZNIKOVI MODNI DODATKI

Ura Land Rover LR001

Ikoničnemu terencu Defenderju, ki že sedem desetletij 
uteleša raziskovanje mej, se poklanja robustna zapestna 
ura LR001, namenjena zapriseženim avanturistom. 
Voznike štirikolesnega SUV-ja, ki se bo zlahka spopadel 
s takšnimi in z drugačnimi terenskimi izzivi, bo na 
ekspedicijah lahko spremljal nov časomer izpod rok 
prav tako britanskega podjetja Bamford London, ki je z 
implementacijo ohišja iz titana in avtomatskega gibanja 
Sellita SW200-1b realiziral cilj zmogljivosti in vzdržljivosti. 
Dizajn modela LR001 je v svojem značilnem oblikovalskem 
jeziku zarisala ekipa Land Roverja, po njihovi zasnovi 
pa so precizno uro s paščkom iz trajnostnih materialov 
sestavili pri Bamfordu, a zgolj v sto primerkih.
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Kolekcija sefov Bugatti 

Bugattijeva poželjiva vozila so inspirirala sodelovanje 
z nemškim podjetjem Buben&Zorweg, ki kreira 
tehnološko napredne sefe. Partnerja sta po 18 mesecih 
razvoja finalizirala kolekcijo dovršenih skulptur, ki poleg 
hranjenja dragocenosti delujejo kot okras prostora. Ker 
je etos Bugattija nuditi nekaj izjemnega, sta tehnična 
natančnost in dizajn na najvišjem nivoju. Kolekcija 
Hyper Safe ima tri različne karakterje, zato bo brez težav 
možna umestitev v raznolike ambiente. Kombinacija 
vrhunskega usnja, trpežnega karbona in elegantnega 
nerjavečega jekla ne bo nikogar pustila ravnodušnega. 
Tako kot številni superavtomobili iz Molsheima, je tudi 
nova serija luksuznih sefov omejena, in sicer na 25 enot.

Smučarska kolekcija Bentley  

Da bodo lastniki Bentleyjev svojo pripadnost prestižni 
znamki lahko izkazovali tudi na belih strminah, 
so v angleškem Crewu pripravili kolekcijo smuči, 
palic in čelad. Nova ski linija, ustvarjena s pomočjo 
podjetja Bomber, je namenjena tako začetnikom 
kot vrhunskim smučarjem, ki od opreme pričakujejo 
maksimalno hitrost, nadzor in zmogljivost. Ustvarjalci 
so se zgledovali po luksuznih interierjih Bentleyjev 
in prepoznavnem tridimenzionalnem diamantnem 
vzorcu, ki v želji dinamične estetike krasi smuči. 
Vrhunsko izdelavo so združili z inovativnimi 
kompozitnimi materiali, kar zagotavlja odlično 
delovanje tudi na zahtevnem terenu. 

HyperLight. HyperLife.
Tesla HyperLight 
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Salon moških oblek SENS
Diamant-BTC, Italijanska ulica 8, Ljubljana
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USTVARJAMO MODNE ZGODBE. 
MOŠKE OBLEKE, 

OBLIKOVANE V SLOVENIJI. 
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BMW 3.0 CSL NOVOSTI

BMW M s ponosom predstavlja najbolj poseben model, ki so ga kadarkoli proizvedli – 3.0 CSL je mojstrovina 
inženiringa, ki uteleša bistvo 50-letne strasti do dirkanja in izraža svoje motošport korenine v legendarni modelni 
oznaki CLS. Ime, ki v avtomobilskih krogih nikdar ne bo utonilo v pozabo, upodablja aplikacijo dirkaške tehnologije 
v sferi cestnih avtomobilov, ki generira čisti užitek v vožnji, še posebej, če je sparjena z emotivnim dizajnom.

50 LET
STRASTI

DO DIRKANJA

BMW 3.0 CSL iz 70. LET PREJŠNJEGA STOLETJA je BIL najuspešnejši dirkalnik svoje dobe. 



24  Avto+šport

Pri Mercedesu CLS označuje združitev dinamičnih 
linij kupeja s prostornostjo limuzine, a pri sosedih 
Bavarcih pomeni nekaj docela drugačnega. 
Zaznamuje sam vrh športnosti in ekskluzivnosti, 

saj so s kombinacijo teh treh črk do sedaj opremili le tri 
izjemno posebne avtomobile BMW. Ker je konec leta 
2022 čas praznovanja okrogle 50. obletnice divizije M 
šel h kraju, so za finalno presenečenje entuziastov na 
novo interpretirali formulo iz 70. let, znano pod označbo 

»Coupe, Sport, Lightweight« – na kratko CLS. 
3.0 CSL iz obdobja disko ritmov, bujnih frizur in hlač 
na zvonec je bil razvit za touring tekmovanja, kjer je 
postal najuspešnejši dirkalnik svoje dobe. Slavil je že 
kot debitant, do zmag pa sta ga med drugim pripeljala 
tudi stara mačka Formule 1 Chris Amon in Niki Lauda. 
Mednarodni uspehi v motošportu so botrovali stvaritvi 
cestne različice avtomobila, katere recept je bil povsem 
preprost: lahek športen kupe, osredotočen na bistveno 

– odlične vozne karakteristike. Poleg široke karoserije 
je dvovratnik prejel aerodinamični paket z vpadljivimi 
dodatki v obliki prednjega in strešnega spojlerja, toda 
najbolj prepoznavna lastnost 3.0 CSL izpred 50 let 
je impozantno krilo, na račun katerega si je prislužil 
vzdevek »Batmobile«. K temu je morebiti pripomogla 
tudi pogonska enota – najmočnejši šestvaljnik do tedaj 
vgrajen v vozilo BMW, s katerim so Bavarci uresničili 
načrtovano razmerje med težo in močjo 6,2 kg/KM.
Naslednik 3.0 CSL iz 21. stoletja sledi tradicionalnim 
principom vozil BMW M, kot so dinamičen zunanji izgled, 
športen kokpit, lahka konstrukcija, šestvaljni motor, ročni 
menjalnik in zadnji pogon, vendar jim dodaja najboljše 
iz petih desetletij dirkalnega strokovnega znanja. Nastal 
je ultimativni simbol zmogljivosti, zato vožnja s 3.0 CSL 
ni le ekskluzivna izkušnja, temveč zapomnljivo bližnje 
srečanje z zgodovino in s sedanjostjo najmočnejše črke 
na svetu. V poklon njeni 50-letnici bodo proizvedli ravno 
toliko primerkov, ki bodo svoje mesto našli v zbirkah 
najbolj zvestih oboževalcev znamke.
Vsak izmed avtomobilov s statusom raritete bo 
zahteval trimesečno izpopolnjevanje v BMW-jevi 
največji evropski tovarni Dingolfing, kjer sestavljajo tudi 
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Za pot od 0 do 100 km/h takoj 
odzivni CUPRA Born potrebuje 
samo 6,6 sekunde. 

50 EKSKLUZIVNIH PRIMERKOV BO svoje mesto našlO 
v zbirkah najbolj zvestih oboževalcev znamke.

Ime, ki v avtomobilskih krogih nikdar 
ne bo utonilo v pozabo, upodablja 
aplikacijo dirkaške tehnologije 
v sferi cestnih avtomobilov.



komponente za prestižna vozila Rolls-Royce. Pri tem 
bo velika mera časa namenjena ročni izdelavi notranjih 
komponent iz plastike, ojačane z ogljikovimi vlakni, 
kot tudi specifičnemu procesu lakiranja karoserije, pri 
katerem se dopolnjujeta rokodelstvo in najsodobnejša 
tehnologija. Skratka, izredno velik delež individualnega 
dela specialistov pomeni, da je proces, potreben za 
sestavljanje BMW 3.0 CSL, mnogokrat daljši kot pri 
klasičnem avtomobilu BMW M.
Istoimenska reinkarnacija je ohranila identiteto legende 

z značilno barvno zasnovo in oblikovalskimi poudarki, 
ki na avtentičen način izražajo dušo atleta, seveda pa je 
obenem veliko pridobila. BMW je zopet pisal zgodovino 
in novo različico 3.0 CSL opremil z najbolj zmogljivo 
šestvaljno enoto, ki je kdajkoli poganjala cestno-
legalnega M-a. A če je bil predhodnik rekorder z 206 KM, 
je novinec z generiranjem 560 konjev dokazal, prav kako 
daleč smo se premaknili v zadnjih petih desetletjih.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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BMW JE NOVEGA 3.0 CSL opremil z najbolj 
zmogljivo šestvaljno enoto, ki je kdajkoli 

poganjala  cestno-legalnega M-a. 



HAUTE

NOVOSTI M e r c e d e s - M a y b a c h  H a u t e  V o i t u r e

COUTURE
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Vozila znamke Maybach predstavljajo razkošje brez primere, saj jih opredeljujejo ekskluzivni materiali, 

prvovrstno rokodelstvo, vizualna privlačnost in nenazadnje tudi impresivna zmogljivost. Toda še noben 

model z značko M ni bil tako izpopolnjen kot ultimativni zbirateljski kos iz limitirane kolekcije Haute Voiture.

à la Maybach



Avtomobilska visoka moda za mecene, ki cenijo 
ekskluzivo. Tako lahko v eni povedi opišemo 
najnovejši produkt izpod rok Mercedes-
Maybacha. Haute Voiture je nadvse kreativna 

interpretacija legendarne limuzine S, in to v najbolj 
zmogljivi dvanajstvaljni iteraciji 680, zato ne preseneča, 
da bo na voljo v striktno omejeni količini 150 enot. 
Model, ustvarjen za zbiratelje z globokimi žepi, ki imajo 
najverjetneje v garaži že parkirane unikatne Bentleyje, 
Rolls-Royce, Ferrarije in McLarne, že na daleč izkazuje 
pripadnost znamki Maybach s prepoznavno dvobarvno 
karoserijo, ki je pravo utelešenje luksuza. Oblikovalci so 

se tokrat odločili za sofisticirano kombinacijo metalik 
navtične modre in svetlikajoče se rose zlate, ki definitivno 
pusti vtis. V skladu s tem lahko zatrdimo, da umetniški 
avtomobil ni namenjen za vsakodnevno premagovanje 
kilometrov, temveč izključno za posebne priložnosti. 
In ravno takrat bo edinstveno impresijo na opazovalce 
zagotovila projekcija logotipa Mercedes-Maybach, ki 
se ob odprtju vrat iluminira na podlago. Brez težav si 
predstavljamo, kako se hollywoodska zvezda podaja na 
rdečo preprogo in s svojim Maybachom, ki je prav tako 
kot njena večerna toaleta predstavnik »Haute Couture«, 
zahteva pozornost fotografskih bliskavic.

Haute Voiture je interpretacija 
legendarne limuzine S, in to v 
najbolj zmogljivi iteraciji 680.
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Eksterier vozila je resda impresiven, a pravo mojstrstvo 
so pri Maybachu dokazali v interierju, ki nadaljuje s 
temno modrimi in z rose zlatimi toni, ki delujejo kot 
stilni poudarki minimalistični opalno beli, v katero so 
odeti sedeži, medsedežna konzola in armatura. Kot 
se za izdelek visoke mode spodobi, kabina izkazuje 
pedantno pozornost do podrobnosti. Ena tovrstnih je 
implementacija posebne tkanine bouclé, katero morda 
prepoznate iz Chanelovih čednih ženskih suknjičev. Pri 

Maybachu so šli z modno inspiracijo celo tako daleč, da 
so avatarje v informacijsko-razvedrilnemu sistemu MBUX 
oblekli v elegantna oblačila in jih okrasili z nakitom, hkrati 
pa so kupcem ponudili ekstravagantno kolekcijo torb in 
potovalk pod imenom Ikone luksuza.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Prav ste prebrali, iz prodajne palete proizvajalca 
z značko kril se poslavlja super GT, znan pod 
imenom DBS. A se motite, če mislite, da bo 
zastavonoša rodbine atraktivnih športnikov 

odšel potihoma. Nasprotno, njegovo rjovenje bo mogoče 
slišati daleč naokrog, kar je zagotovila nadgradnja 

Tisti prijatelji znamke, ki so bili prvi v vrsti, bodo lahko 
uživali v emotivnem brzdanju angleške zveri, ki je v 
izvedbi 770 Ultimate docela preobražena. In to s ciljem 
ojačanja njenih sposobnosti kot tudi angažiranosti 
upravljalca. Na eni strani je šlo za izboljšave vzmetenja, 
krmiljenja in menjalnika, ki poudarjajo odzivnost in 

dvanajstvaljnega agregata, ki pri finalnemu DBS-u iz 
prostornine 5,2 litrov iztisne konkretnih 760 konjev in 
900 Nm navora. S tem se uveljavi kot zmogljivostni kralj 
Aston Martinov, ki ima, kakopak, izredno ekskluzivno 
naravo. V Gaydonu bodo izdelali zgolj 499 primerkov, kar 
pomeni, da bo praznih rok ostalo dosti zbirateljev.

okretnost ter intenziteto občutka za volanom, na drugi 
strani pa za vizualno dramo, ki jo kreirajo povsem novi 
splitter, vpadljiv zračnik v obliki podkve in povečan 
zadnji difuzor, ki se zavzemajo za učinkovito hlajenje 
dvanajstvaljnika in doseg aerodinamičnega ravnotežja. 
In s tem je DBS v velikem slogu rekel: zbogom!

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Pri Aston Martinu je padla odločitev, da je čas za slovo od paradnega konja. Toda preden črke DBS postanejo 

stvar preteklosti, so mu Britanci zapeli labodji spev z iteracijo Ultimate, ki se bo v anale 

avtomobilizma zapisala kot najbolj zmogljiv produkt Astona doslej.

NOVOSTI A s t o n  M a r t i n  D B S  7 7 0  U l t i m a t e

LABODJI
SPEV

izdelali bodo zgolj 499 primerkov najmočnejšega dbs-a, 
kar pomeni, da bo praznih rok ostalo dosti zbirateljev.

Vizualno dramo kreirajo elementi, ki se zavzemajo 
za učinkovito hlajenje dvanajstvaljnika in doseg 

aerodinamičnega ravnotežja.
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NOVOSTI B u g a t t i  C h i r o n  P r o f i l é e
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KONEC ERE
W16

Rodil se je presežek, ki lahko ponosno stoji ob najbolj ikoničnih avtomobilih Bugattija.

Chiron Profilée je avtomobilski dragulj, ki so ga pri Bugattiju zarisali že pred časom, a ni imel sreče, da bi odšel 
v proizvodnjo. Ker bi bil greh, da bi bil preprosto pozabljen, so ustvarjalci v Molsheimu realizirali unikat in ga 
postavili na dražbo, s čimer so vsem ljubiteljem znamke dali možnost, da se pred koncem ere W16 potegujejo za 
svoj sanjski avtomobil.



Že nekaj časa vemo, da so zaradi elektrifikacije 
avtomobilske industrije Bugattijevemu 
veličastnemu pogonu W16 šteti dnevi. 
Lansko poletje je iz Francije prišla novica, da 

ekskluzivni trio Chirona v ediciji L’Ébé zaznamuje konec 
dobe agregata s preko 1.000 konjskimi močmi, a sedaj 
vemo, da ni tako. Ta čast bo namreč pripadla kreaciji z 
imenom Chiron Profilée, ki ima prav zanimivo zgodbo, ki 
gre nekako takole: leta 2020 se je svetu pokazal najbolj 
ekstremni predstavnik družine Chiron. Z velikanskim 

eleganco klasičnega Chirona. In tako je nastala ideja za 
Profiléeja, ki ne leži več zaprašena v arhivu Bugattija, saj je 
naposled doživela uresničitev – vendar zgolj v eni enoti. 
Malodane nikoli se ne zgodi, da proizvajalec porabi čas 
in trud, da avtomobil v celoti razvije in preizkusi, ko ve, 
da bo naredil samo enega. Toda s tem nastane pravi 
zbirateljski kos, za katerega lahko brez sramu zaračuna 
nesramno visoko ceno.

karbonskim krilom, s krajšimi prestavnimi razmerji, 
z naprednimi magnezijevimi kolesi in z vrsto drugih 
inovacij, je bil Pur Sport zasnovan za ovinke. V skladu 
s tem so ga razprodali rekordno hitro, toda nekateri 
dolgoletni kupci Bugattija so ob tem povpraševali, če bi 
bilo mogoče izdelati modelno izvedenko, ki bi združila 
vidike dominantnega značaja Pur Sporta z brezčasno 

Profiléeja bomo prepoznali predvsem po edinstvenem 
dizajnu zadka z elegantnim fiksnim krilcem, ki ima 
dve ključni nalogi: zagotavljati optimalno stabilnost 
vse do najvišje hitrosti 380 km/h in s pomočjo dveh 
tunelov izsesavati vroč zrak iz motornega prostora. 
Aerodinamične namere so vodile tudi oblikovanje obraza 
avtomobila s širšimi nosnicami in z nabildanim gobcem. 
Kot pri vsakem modelu iz Molsheima je mojstrsko 
obvladovanje zračnega toka za hlajenje, zmanjšanje 
upora in povečanje potiska k tlom bistvenega pomena 
pri zagotavljanju maksimalne zmogljivosti, ki je postala 
zaščitni znak sodobnih Bugattijev.

A če so omilili zunanji izgled v primerjavi s skrajnim 
Pur Sportom, še ne pomeni, da so pomehkužili 
njegovo bistvo. Karakter Profiléeja ohranja puristično 
naravnanost k ultimativni hitrosti, za kar skrbi, kdo drug 
kot 1.500-konjski mojster, W16. Z njegovo pomočjo 
unikatni Profilée iz mirovanja do stotke poskoči, preden 
rečete keks, v 5,5 sekunde pa kazalec na števcu že kaže 
na številko 200. 
Rodil se je torej presežek, ki lahko ponosno stoji tudi ob 
najbolj ikoničnih avtomobilih Bugattija.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Profilée iz mirovanja do stotke poskoči preden rečete 
keks, v 5,5 s pa kazalec na števcu že kaže na številko 200. 
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unikatni Bugatti Chiron Profilée očara tudi na račun 
dovršenega interierja, ki je mojstrovina sama po sebi.
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NOVOSTI Ferrari Vision Gran Turismo

DNK

Zvest
svojemu

Ljubitelji slavne dirkaške igre Gran Turismo so dobili nov najljubši virtualni avtomobil, saj so pri Ferrariju 
kreirali nekaj čisto odbitega. Vesoljski enosedežni koncept, ki ga uporabniki GT7 do limita lahko ženejo že od 
konca lanskega leta, so Italijani zgradili tudi v resničnem življenju in ga predstavili v mondenem Monte Carlu.

GRE ZA Ferrarijev prvi konceptNI AVTO, ustvarjen izključno za virtualno sfero motošporta.

DIRKALNIKOV IZ MARANELLA
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Resda so številne avtomobilske znamke že 
ustvarile osupljive radikalne dirkalnike za video 
igrice, toda Vision Gran Turismo je Ferrarijev prvi 
koncept, ustvarjen izključno za virtualno sfero 

motošporta. To pa ne pomeni, da avtomobil nima korenin 
v dirkaški tradiciji Maranella, in to plemenito dediščino 
ponosno izraža z umestitvijo številke 75. Če ste morda 
pozabili, kaj ta cifra predstavlja, naj spomnimo, da gre za 

praznovanje 75. obletnice, odkar je čisto prvi Ferrarijev 
dirkalni bolid, 125 S, leta 1947 zapustil tovarno. S tem v 
mislih Vision Gran Turismo ne prikazuje le pomembnega 
koraka za Ferrari v virtualnem okolju, kjer bo navdihoval 
nove generacije strastnih voznikov, vendar hkrati na 
novo definira oblikovalski jezik podjetja v realnem svetu. 
Gre za absolutno futuristično smer, ki bo dajala navdih 
pri snovanju novih cestnih in dirkalnih avtomobilov z 

značko poskakujočega konjiča.
Pod oblikovalski manifest se je podpisal vodja oddelka 
Centro Stile, Flavio Manzoni, katerega so vodile forme 
legendarnih športnih prototipov iz 60. in 70. let, znanih 
po uspehih na vzdržljivostnih dirkah, kot je slovita 
24 ur Le Mansa, na kateri je Ferrari slavil kar devetkrat. 
Rezultat poklona preteklosti in pogleda v bodočnost so 
dramatične proporcije in ostre linije, ki dajejo vtis hitrosti.

Vsak, ki ima igrico GT7, bo lahko v virtualnem svetu 
izkusil zmogljivost šestvaljnega agregata, ki brez realnih 
tehničnih omejitev in v kombinaciji s tremi elektromotorji 
dostavlja surovo moč tisoč tristo konjev in ob tem 
draži s točno reprodukcijo ekstremne zvočne sledi za 
navdušujočo dirkaško izkušnjo.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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DRAMATIČNE 
PROPORCIJE 
IN OSTRE 
LINIJE DAJEJO 
VTIS HITROSTI. 
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NOVOSTI Rolls-Royce Cullinan »Inspired by Fashion«

Manufaktura Rolls-Royce se podobno kot Mercedes-Maybach za inspiracijo obrača v svet visoke mode. Športnega 

terenca Cullinana so v diviziji za unikatne kolekcije pretvorili v objekt poželenja, pri katerem rdečo nit narekujejo 

živahni odtenki in posebne teksture, s čimer bo instantno pritegnil poznavalce modnih trendov. Da bi zadostili 

vsem željam in preferencam, kot tudi ponudili vpogled v praktično neskončne personalizacijske možnosti, so 

dizajnerji ustvarili osem raznolikih osebnosti luksuznega SUV-ja in posledično še okrepili položaj Rolls-Roycea 

kot luksuznega pionirja, ki kreira edinstvena doživetja.

ALTER
EGO



VRHUNEC INTERIERJA PREDSTAVLJA ARMATURNA PLOŠČA Z 
ROČNO IZDELANIM ZAKLJUČKOM IZ NERJAVEČEGA JEKLA.
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Stranke Rolls-Roycea so posamezniki z eklektičnim 
okusom, ki določajo trende in vplivajo na 
trenutna gibanja na področju umetnosti, 
mode in oblikovanja. Izzivajo konvencije in so 

drzni v svojem izražanju individualnosti. Tovrsten etos 
odraža nova kolekcija »Cullinan – Inspired by Fashion«, 
ki je prilagojena življenjskemu slogu patronov britanske 
manufakture. Nekateri izmed njih uživajo v pritegovanju 
pozornosti, medtem ko drugi bolj cenijo diskretnost, 
zato so pri podjetju pri Rolls-Royce svoje umetniško delo 
na štirih kolesih zapeljali v dve različni smeri.
Kljub temu da ne moremo kritizirati temačnega alter 
ega, ki ga prinaša oprema Black Badge, priznamo, da 
se nam bolj dopade izstopajoča različica v živahni barvi 
limete, ki jo lahko občudujete na fotografijah. Posebna 
ni zgolj njena karoserija, temveč tudi kabina, v kateri 
mikaven kontrast srebrnemu usnju predstavljajo igrivi 

zeleni detajli. Poleg značilnega iluminiranega zvezdnega 
neba, ki so ga premierno podaljšali vse do prtljažnih vrat, 
vrhunec interierja predstavlja armaturna plošča z ročno 
izdelanim zaključkom iz nerjavečega jekla, ki spominja 
na kovinske dodatke, ki so v zadnjem času zaznamovali 
modne brvi glavnih svetovnih prestolnic. Da bodo 
potniki lahko opazovali zvezde tudi na prostem, so 
v prtljažnik skrili dva izvlečna sedeža in tako ustvarili 
perfektno okolje za uživanje v očarljivi lepoti zvezdne 
noči kjerkoli in povsod.
S ciljem presega pričakovanj svojih strank, so pri Rolls-
Royceu zasnovali petdelni set prtljage, ki se popolnoma 
sklada z vsako izmed barvnih tem in tako omogoča 
potovanje v stilu, ki je sinonimno z znamko.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Z dvajsetimi umetniškimi sejmi, s kar tisoč prisotnimi galerijami in s še večkrat toliko ustvarjalci, se Miami tekom 

dogodka Art Basel prelevi v magnet za ljubitelje oblikovanja. Kot tak predstavlja popolno mesto za predstavitev 

rokodelskih skulptur Mullinerja, Bentleyjevega internega oddelka za vozila po meri, ki tokrat moč individualnosti 

slavi z edinstvenim Flying Spurom, ki združuje umetniški izraz in neprekosljivo kakovost izdelave.
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navtika Bentley Flying Spur Hybrid by »The Surgeon«

IZRAZ

&STATUSA
UMETNOSTI
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Bentley jasno in glasno označuje neprimerljivo 
razkošje, še posebej, če gre za model Flying Spur, 
ki je z odhodom brata Mulsanneja, s katerim se 
je skoraj pol stoletja naokrog prevažala svetovna 

smetana, postal zastavonoša proizvajalca iz angleškega 
mesta Crewe. Ta namera je bila posledica Bentleyjevega 
sledenja novim trendom v avtomobilski industriji, kajti 
v načrtu je bila elektrifikacija luksuzne limuzine. Leteča 
ostroga je torej s prihodom nove generacije leta 2021 
pridobila šestvaljni hibridni pogonski sklop, ki ga je 
danes, poleg zmogljivejšega V8 in veličastnega W12, 
mogoče izbrati tudi pri najbolj dovršeni seriji, ki je plod 
znanja oddelka Mulliner, ki že tradicionalno kreira najbolj 

ekstravagantna vozila z značko slovitih kril.
Flying Spur s podpisom Mullinerja je brez dvoma simbol 
sodobnega rokodelstva in dih jemajočega šika, s katerim 
targetirajo posameznike, ki zahtevajo več. Več unikatnosti, 
več prestiža, več zavistnih pogledov. Navkljub temu 
lahko zapišemo, da Bentleyjev paradni konj doslej še 
nikoli ni bil tako edinstven. V sodelovanju z Dominicom 
Ciambronejem, a.k.a. The Surgeonom, prepoznavnim 
kreatorjem čevljev po naročilu, je namreč zaživela nova 
variacija Flying Spur Hybrida, ki z nenavadnimi stilnimi 
odločitvami potiska meje.
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Eden in edini primerek, ki so ga zainteresirani javnosti na 
ogled postavili na dogodku Art Basel Miami, je avtomobil 
s samosvojo dušo, ki se ne prilagaja akceptiranim 
konvencijam. Kot prazno platno za ustvarjanje je The 
Surgeonu služila izvedenka, opremljena z 2,9-litrskim 
šestvaljnikom in elektromotorjem ter nadgrajena s 
specifikacijo Mulliner Blackline, ki v iskanju drznejše podobe 
tradicionalne elemente iz elegantnega kroma zamenjuje s 
črnimi poudarki in z vložki karbona. Izrazito moderen Flying 
Spur, ki kot preostali izdelki Ciambroneja brez najmanjših 
napak kombinira visoko modo in ulično kulturo, očara z 
dramatično uporabo antracitno sive, katero razblinjajo 
bronaste linije. Sijoče površine se krasno družijo z matiranimi 
in skozi harmonično igro odtenkov ustvarjajo artistično 
ekspresijo luksuza.
Svoji nezamenljivi estetski filozofiji je The Surgeon sledil tudi 
pri finaliziranju voznikovega delovnega prostora. Le kdo 
bi si mislil, da bo kabina aristokratskega Bentleyja kdajkoli 
razkazovala simbole lobanj? Toda tudi za takšen odmik od 
klasike je nastopil čas, saj logotip modnega oblikovalca 
predstavlja lobanja s prekrižanima skalpeloma, ki je prav 
tako ob odprtju vrat projiciran na tla. Kot iz gangsterskega 
filma temačnemu eksterierju se lepo poda nežnejša barvna 
paleta interierja, kjer kraljuje bež v spremljavi večno črne 
in sofisticiranega orehovega furnirja. Za specialen vizualni 
akcent so zaslužni kontrastni bronasti šivi, ki v značilnem 
tridimenzionalnem diamantnem vzorcu olepšujejo sedeže 
in vratne panele iz usnja superiorne kakovosti.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Izrazito moderen Flying Spur očara z 
dramatično uporabo antracitno sive, 

katero razblinjajo bronaste linije. 
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TEHNOLOŠKI

Tudi letošnji CES, glavni sejem zabavne elektronike na svetu, se je uveljavil kot vodilna platforma za prikaz 
najnovejših in najprodornejših tehnologij ter kot zbirališče vseh, mahnjenih na elektroniko. Postregel je tudi z 
zanimivostmi za ljubitelje vroče pločevine.

SPEKTAKEL

NOVOSTI

V VEGASU

sejem CES
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Las Vegas vsakega januarja ne pritegne samo 
obiskovalcev, željnih zabave, ampak tudi 
poslovneže svetovnega kova in pionirske 
mislece, ki svoje ideje in produkte na več 

kot 200 tisoč kvadratnih metrih razstavnega 
prostora predstavljajo široki publiki navdušencev 
nad novodobnimi bonbončki. Na ogled je bilo 
postavljeno vse od robotov in avtonomnih vozil 
do navidezne resničnosti in umetne inteligence, z 
namenom ponuditi tehnološke rešitve za probleme 
današnjega časa. Med več kot tri tisoč razstavljavci 
so bile megalomanske mednarodne korporacije 
(prisotnih je bilo več kot 60 % najuspešnejših 
ameriških podjetij) kot tudi mali startupi, ki so skupaj 
zastopali živahno tehnološko industrijo in ponudili 
uvid v novo ero transporta, digitalnega zdravja in 
trajnosti.
CES z letnico 2023 je bil s približno 300 razstavljavci 
avtomobilske tehnologije zagotovo ena največjih 
avtomobilskih prireditev na svetu. Ob otvoritvi 
je obiskovalce nagovoril izvršni direktor BMW-
ja, Oliver Zipse, ki je demonstriral, kako lahko 
prihodnost mobilnosti združi resnični in virtualni 
svet, ter hkrati predstavil vizijo ultimativnega bavarskega digitalnega vozila. Koncept 

futuristične srednje velike limuzine BMW i 
Vision Dee izkorišča potencial digitalizacije, 
da avtomobil spremeni v inteligentnega 
spremljevalca, kajti zlitje virtualne izkušnje 
s pristnim užitkom v vožnji predstavlja 
prihodnost za proizvajalce avtomobilov.
Zelo zanimiv je bil tudi govor Carlosa 
Tavaresa, direktorja koncerna Stellantis, 
ki je delil svoj pogled na čisto, varno in 
cenovno dostopno mobilnost, priložnost pa 
je izkoristil tudi za debi študije Revolution 
BEV Concept, prvega povsem električnega 
Rama, ki želi redefinirati segment pick-upov. 
Fokus je bil prav tako podan na razkritje 
impresivnega koncepta Peugeot Inception, 
ki pooseblja nove tehnologije znamke, ki 
namerava do naslednjega desetletja svoj 
ogljični odtis v Evropi zmanjšati za več kot 
50 odstotkov.
Preko 115 tisoč obiskovalcev je bilo zelo 
zainteresiranih tudi za novosti Mercedes-
Benza, ki je naznanil lansiranje globalnega 
visokozmogljivega polnilnega omrežja in 
prezentiral kopico inovacij, ki optimizirajo 
čas, olajšajo življenje in ustvarjajo navdušenje 
za stranke v avtomobilu in zunaj njega.
Zagotovo lahko rečemo, da je CES v svojem 
56. letu razveseljeval z nizom naprednih 
tehnologij, ki kažejo, da se svet približuje bolj 
povezani in digitalizirani prihodnosti.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Volkswagen je podal vpogled v nov 
model družine ID, električno limuzino 
ID. 7 z dosegom do 700 kilometrov.
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na ogled je bilo postavljeno vse od robotov in avtonomnih 
vozil do navidezne resničnosti in umetne inteligence.
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TESTI B M W  i 4  M 5 0  G r a n  C o u p e
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BMW in elektrifikacija gresta že nekaj časa skupaj z roko v roki. V ponudbi so namreč prav vsi njihovi modeli 
na voljo s takšno ali z drugačno hibridno oziroma električno opcijo. model i4 je njihov drugi povsem električni 
model, ki je poleg iX-a namenjen širši množici.

Za razliko od zastavonoše znamke, modela iX, ki 
je grajen na popolnoma samostojni električni 
platformi, i4 sloni na platformi serije 4 Gran 
Coupe. Je torej v bistvu športno-elegantna 

kupejevska limuzina s petimi vrati in z nizko streho – štirica 
Gran Coupe, s to razliko, da ima popolnoma električni 
pogon z veliko baterijo in zajetnim dosegom, kar ji 
omogoča posebna hišna platforma, ki je kompatibilna 

tako s klasičnimi pogoni kot tudi hibridi in povsem 
električnimi vozili. Na voljo je v dveh izvedenkah, in sicer 
z oznako eDrive40 in prvi električni izvedenki M – M50.
Z modelom iX so pri BMW-ju jasno nakazali, kam pelje 
njihov razvoj v prihodnosti, tako z vidika tehnologij kot 
notranjega in zunanjega oblikovanja. A so z modelom i4 
nekoliko zategnili ročno zavoro, vsaj kar se oblikovanja 
tiče. Avtomobil je namreč praktično ohranil klasično 

M?
električni

PRVI



obliko Gran Coupejevske štirice, z izjemo zaprte maske, 
zaprtih zračnikov, modro obrobljenih emblemov in 
manjka izpušnih cevi na zadku, zaradi česar ga bodo kot 
električarja prepoznali zgolj poznavalci. Gre tudi za prvi 
BMW-jev električni avtomobil, ki na zadku nosi podpis 
M.
Njegov izgled je, kot se za vse prave M-e spodobi, 
brutalen, brutalne so tudi njegove številke na papirju, 
takšna je pravzprav na svoj način tudi vozna izkušnja.
BMW i4 M50 pod pločevino skriva dva električna 
motorja, po enega na vsaki osi. Na sprednji osi razvija 
190 kW, na zadnji pa 230 kW, s čimer skupaj tvorita 
štirikolesni pogon in 400 kilovatov oziroma 544 konjev 
sistemske moči. V osnovi je razmerje pogona razdeljeno 
v razmerju 70:30, v korist zadnjima kolesoma. Seveda 
se razmerje, glede na cestne razmere, samodejno 
spreminja, da bi se 795 Nm navora seveda kar se da 
optimalno razporedilo v vsaki dani situaciji.
Do stotice se z mesta izstreli v manj kot štirih sekundah, 
brutalno pospeševanje pa se občutno umiri nad 
hitrostjo 130 km/h. Ne razumite me narobe, še vedno 

je pospeševanje hitro, a nikakor tako intenzivno, da bi 
ti hrbet zalimalo na sedež, kot se to zgodi pri pospešku 
z mesta. I4 pospešuje vse do končnih, elektronsko 
omejenih 225 km/h. Lahko pospešujete v tišini oziroma 
zgolj ob zvoku, ki ga proizvedejo pnevmatike, lahko 
pa si aktivirate spremljajočo vesoljsko zvočno kuliso, ki 
nadomošča zvok M-ovega šestvaljnika, pod katero se je 
podpisal filmski komponist Hans Zimmer.
Kljub izdatni teži dodatnih 550 kilogramov, kolikor 
doprinese 80,7-kilovatna litij-ionska baterija, je i4 še 
vedno izredno dobro vodljiv, tudi čez ovinke se požene 
kot vlak na tirnicah, a je dodatna masa vsekakor prisotna 
na volanu, tišina pogona in brutalen navor pa te lahko 
zavedeta v pretiravanje. Hitro se lahko zgodi, da prideš 
v situacijo, pri kateri ne gre pretentati zakonov fizike, 
beri, hitro se zgodi, da ne moreš več varno zavirati ali 
varno speljati zadanega ovinka. Sicer je vožnja na račun 
prilagodljivega in dobro uglašenega podvozja bolj kot 
ne potovalno udobna.
Na papirju pri BMW-ju obljubljajo preko 500 kilometrov 
dosega z enim polnjenjem, realnost pa niti ni tako daleč 
od obljubljenih številk. Seveda je vse odvisno od načina 
in samega režima vožnje. Ob mestni in obmestni vožnji 
boste brez težav prevozili 400 kilometrov, ob divjanju 
po avtocesti pa verjetno pol manj. BMW i4 omogoča 
na hitrih polnilnicah polnjenje z 205 kilovati moči, s 
čimer boste v pol ure skoraj do potankosti napolnili 
celo baterijo, ki se lahko tudi polni med vožnjo s 
prilagodljivo rekuperacijo. Sistem namreč v sodelovanju 
z zemljevidom in GPS-om prepozna omejitve, križišča 
in krožišča in tako samodejno prilagodi hitrost oziroma 
zavira po potrebi v vsaki dani situaciji posebej.
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Izgled i40 M50 je, kot se za vse 
prave M-e spodobi, brutalen, 
brutalne so tudi njegove 
številke na papirju.

GRE zA PRVI BMW-JEV ELEKTRIČNI AVTOMOBIL, 
KI NA ZADKU NOSI PODPIS M.



motor
moč

baterija
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

mere
teža

prtljažni prostor
cena vozila

električni
400 kW (544 KM)
83,9 kWh
795 Nm 
1-stopenjski samodejni
3,9 s (0-100 km/h)

225 km/h
25 kWh/100 km
4.783 / 1.852 / 1.448 mm
2.290 kg
470 l
93.427 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 1.141,18 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

I4 je po modelu iX drugi BMW s povsem novo digitalno 
zasnovo armaturne plošče, ki jo tvorita dva skupaj 
povezana ukrivljena zaslona, katera poganja vmesnik 
iDrive osme generacije. Tu se v primerjavi s klasično 
gnano štirico še najbolj razlikuje, slednja namreč še 
vedno uporablja dva ločena ekrana, pod njima pa stikala 
klimatske naprave, medtem ko jih je i-štirica v celoti 
opustila. Pohvalno so na medsedežni konzoli ohranili 

vrtljivo stikalo za upravljanje multimedije, kakor tudi 
klasično prestavno ročico samodejnega menjalnika.
Ali si avtomobil, pod črto, zasluži naziv pravega 
električnega M-a? Verjetno bi dvoje težko združili bolje, a 
v očeh mnogih bo tisti pravi, puristični M, vedno dihal na 
notranje zgorevanje in ne na elektriko.

Tekst in foto: Jan Grobelšek



TESTI Renault Megane E-Tech Electric Iconic 
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RENAULTOV
NAJDRAŽJI
IN NAJBOLJŠI

Znamka Renault je bila med avtomobilisti ena izmed prvih, ki je imela v svojem arsenalu popolnoma električni 
model. To je bil manjši Zoe, ki je po cestah vozil že leta 2012, zato ni nič presenetljivega, da so iz svoje tovarne po 
več kot desetletju izkušenj na področju elektromobilnosti poslali enega izmed najboljših, če ne celo najboljšega 
električarja trenutnega časa.



2,7-metrskim medosjem. Električni Megane ima večji 
prtljažni prostor od klasičnega, 440 litrov meri, in skrito 
dno, namenjeno shranjevanju polnilnega kablovja. Ima 
pa prtljažnik dva večja minusa, in sicer visok nakladalni 
rob in manjko električnega zapiranja in odpiranja 
prtljažnika. Oboje je namreč treba početi ročno, kar 
električnemu avtomobilu takšnega cenovnega ranga ne 
pritiče.
Povsem na novo so se lotili tudi samega interierja, 
ergonomija in nasploh občutek v kabini sta fantastična. 
Usnjeno oblazinjenje z zlatorumenimi šivi doda občutek 
prestiža, prav tako vsi uporabljeni materiali, od vratnih 
panelov do elegantno prešite armaturne plošče, piko na 
i pa naredi večbarvna izbira ambientalne osvetlitve.
Kakopak prevladuje popolna digitalizacija, z ravno 
pravšnjo mero fizično uporabnih stikal klimatske naprave 
tik pod pokončno postavljenim osrednjim ekranom, 
ki v sebi skriva Googlov operacijski sistem. Zadeva 
deluje hitro in pregledno, prav tako samo upravljanje s 

S 
tem mislim predvsem tehnološko, prav tako 
pa smernice električne mobilnosti narekuje 
s svojim elegantnim, futurističnim dizajnom, 
ki so ga Francozi zasnovali popolnoma iz 

nule. Avtomobil odlikujejo čiste linije, vratne kljuke 
so iz aerodinamičnega in oblikovalskega vidika zlite 
v karoserijo, avtomobil pa nasploh, zaradih vitkih 
žarometov spredaj, LED svetlobnega podpisa zadaj 
vzdolž celoten prtljažnik in velikih 20-palčnih platišč, 
deluje atraktivno. Športno-futuristični videz dopolnjujejo 
tudi manjše steklene površine, pri čemer manjši davek 
terja pogled nazaj oziroma preglednost čez zadnjo šipo. 
Zato so Meganu E-Tech na zadek namestili posebno 
kamero, ki živo sliko predvaja na vzvratnem ogledalu. 
Se je pa treba navaditi njenega kota, saj je občutek za 
prostor precej drugačen, kot ga vidimo skozi klasično 
ogledalo. Med njima preprosto preklapljamo s fizično 
kljukico na samem ogledalu.
Testni avtomobil je še dodatno izstopal zaradi elegantne 
svetlo sive barve, v kombinaciji s črno streho. Vse skupaj 
so lepo dopolnili v rahlo zlato barvo obarvani elementi 
na prednjem in zadnjem odbijaču.
Avtomobil pravzaprav s klasičnim Meganom nima 
prav nič skupnega, razen prepoznavnega imena, kar je 
bila odlična marketinška poteza. Stoji na popolnoma 
električno razvojni platformi, dimenzijsko sta si sicer zelo 
podobna, a je električni Megane od klasičnega malenkost 
krajši, v dolžino meri namreč 4,2 metra, z malce daljšim, 

informativni izračun mesečnega obroka: 647,13 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

Testni avtomobil je še dodatno 
izstopal zaradi elegantne svetlo 
sive barve, v kombinaciji s črno 
streho in z zlatimi elementi.
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sistemom ni pretirano zakomplicirano. Nekaj minut je 
potrebnih, da osvojiš njegovo bistvo.
Osrednji ekran je elegantno združen z vodoravnim 
10-palčnim zaslonom, ki služi merilnikom, lahko pa 
zamenja tudi številne grafike prikaza. Med drugim lahko 
nadomesti navigacijo in za volanskim obročem prikazuje 
pregleden zemljevid. Futurističen pridih ima tudi sam 
volanski obroč, ki je netipično prirezan v zgornjem delu, 
za njim pa najdemo v stilu Mercedesa prestavno ročico 
samodejnega menjalnika. Električni Megane je seveda 
dodobra založen z malim morjem varnostnih pomagal, 
a se jih večina skriva v dragem doplačilnem paketu za 
dva tisoč evrov.
Poleg atraktivne zunanjosti in napredne notranjosti, 
je vrhunski tudi sam pogonski sklop. Na voljo sta sicer 
dve bateriji. Mi smo preizkusili večjo, 60-kilovatno, katera 
zadostuje za realnih dobrih 300 kilometrov dosega, v 
idealnih pogojih pa bi lahko z enim polnjenjem prevozili 
do 400 kilometrov. Polnjenje na hitrih polnilnicah je 
mogoče s 130 kW moči, sicer pa na izmeničnem toku 
poteka z 22 kW moči.
Poraba je praktično več čas »sedela« pod 20 kW/h, kljub 
dinamični vožnji, kakršno omogoča 160 kW (218 KM) 
moči, ki avtomobil z mesta do sto požene v manj kot 
sedmih sekundah in pol. Vožnja je prijetna in udobna 
v vseh aspektih, razen ko morajo 20-palčna nizko 
presečna kolesa zapeljati čez kakšno neravnino, sicer pa 
avtomobil odlično leži na cesti in vozniku preko volana 
daje vrhunsko vozno izkušnjo, za katero pa bo v dotični 
konfiguraciji treba odšteti nič kaj Renaultovskih 50 
tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

motor
moč

baterija
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

mere
teža

prtljažni prostor
cena vozila

električni
160 kW (220 KM)
60 kWh
300 Nm 
brezstopenjski samodejni
7,4 s (0-100 km/h)

160 km/h
16 kWh/100 km
4.200 / 1.768 / 1.505 mm
1.770 kg
440 l
52.980 EUR

Tehnični podatki
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Opel Astra 1.2 Turbo Elegance
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TESTI

OPLOV AS
V ROKAVU

Opel se je namreč že v času prejšnje generacije 
združil s francoskim koncernom PSA, kar 
pomeni, da ni več čistokrvni Nemec, ampak 
si zasnovo in glavne tehnične elemente 

deli s francoskim partnerjem. Za Astro to pomeni, da 
si platformo deli s Peugeotovim modelom 308. Tako 
motor, podvozje kakor tudi menjalnik, imajo francoske 
korenine, natančneje sposojene pri levji tristoosmici. 

Opel je vse skupaj zapakiral v svojo obliko, tako da gre 
na pogled za dva povsem različna avtomobila, ki imata v 
resnici več skupnega, kot se zdi na prvo žogo. A vseeno 
je Opel s svojim pristopom avtomobilu dodal povsem 
samosvoj karakter, tako zunaj kot tudi v notranjosti, zato 
kupci pri razlikovanju teh dveh modelov ne bodo imeli 
težav in ne bodo zlahka med njima vlekli vzporednic.
Testna različica Astre je bila opremljena s srednjim 

Astra je Oplov najbolj legendaren model, prav tako je za znamko najbolj pomemben, tako kot je recimo Golf 
za znamko Volkswagen. S tem sta tudi drug drugemu največja konkurenta in z novo generacijo Astre je glavno 
vprašanje, ali je Golf še vedno kralj svojega razreda ali se tehtnica preveša na nemško-francosko stran.



paketom opreme Elegance, pod pokrovom motorja 
pa se je vrtel že poznani PSA-jev 1,2-litrski trivaljnik v 
130-konjski konfiguraciji, povezan z osemstopenjsko 
avtomatiko. Ta zna ob speljevanju in ob nizkih vrtljajih 
prestavljati z zamudo, kar povzroči neprijetno cukanje, 
sicer pa se menjalnik ob višjih hitrostih obnaša 
dobro. Dobro uglašeno je tudi podvozje, ni pretrdo, 
ni premehko, je ravno prav čvrsto, da je avtomobil 
dobro vodljiv, in ravno prav mehko, da je na daljših 
potovanjih vožnja udobna.
Zunanjost nove Astre je, v primerjavi s prejšnjo 
generacijo, dosti bolj moderna, elegantna in z ostrimi 
linijami tudi športna. Dolg in širok pokrov motorja 
spominja na Oplovo legendarno Manto, prav tako 
so ji namenili črno masko v obliki vizirja, katero smo 
prvič videli na novi Mokki. Vanjo so elegantno vpeti 
žarometi, ki ob doplačilu svetijo v vrhunski matrični 
LED tehnologiji in so nedvomno vredni vsakega evra, 
zato doplačilo priporočamo. Zunanjost lahko krasijo 
še drugi elementi v kontrastni črni barvi, kot so streha 
in ohišja ogledal, za še bolj športen vtis pa sta na 
zadku lahko v črno barvo odeta tudi logotip znamke 
in napis ASTRA.
Svojemu bratrancu 308 je Astra še najbolj podobna 
s strani, medtem ko je zadek z ostrimi potezami in 
s tankimi žarometi povsem samosvoj. Takšna je tudi 
notranjost, ki je v primerjavi z bolj futuristično pri 
tristoosmici, tu bolj klasične zasnove, vendar vseeno 
prevladuje digitalizacija z ravno pravšnjo mero 
ohranjenih praktičnih fizičnih stikal za upravljanje 
klimatske naprave in nekaj osnovnih menijskih 
bližnjic. V ospredju sta dva 10-palčna ekrana, ki 
sta povezana v eno ohišje, ki je pod rahlim kotom 
orientirano proti vozniku. Multimedija je sicer v večji 
meri iz tehničnega vidika prenesena iz Peugeota, 
zapakirana pa je v Astrino ergonomijo.
Prednost Astre med konkurenti je moderna oblikovna 
zasnova, v kombinaciji z možnostjo izbire vsestranskih 
opcij pogonov. Poleg klasičnega dizelskega in 
bencinskega motorja, je Astra na voljo kot hibrid 
oziroma priključni hibrid, pred vrati pa je tudi povsem 
električna različica, ki bo na voljo v letošnjem letu.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

trivaljni, vrstni, turbobencinski 
1.199 ccm
96 kW (130 KM)
230 Nm pri 1.750 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
9,7 s (0-100 km/h)
210 km/h

6,8 l/100 km
125 g/km
4.374 / 1.860 / 1.441 mm
1.371 kg
52 l
422 l
31.550 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 385,37 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

V ospredju sta dva 10-palčna ekrana, 
ki sta povezana v eno ohišje. 



TESTI Toyota Aygo X 1.0 VVT-i Limited
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Aygo X z vpadljivimi linijami in zanimivimi barvnimi kombinacijami še vedno izstopa iz povprečja, v tretji generaciji 
pa je z dodatnimi centimetri v vse smeri postal del malih mestnih križancev. Tako so ga vsaj označili Toyotini 
marketingarji.

UNIKATEN
MESTNI
MALČEK

Z 
novo, tretjo generacijo prednji del 
ni več tako izrazito oblikovan v obliki 
črke X, medtem ko so na zadku, zanj 
značilno veliko stekleno površino, ki je 

hkrati tudi pokrov prtljažnega prostora, ohranili, 
prav tako so ohranili bočno, priprto odpiranje 
zadnjih stekel.
S trivaljnimi motorji so mestni malčki varčni, 
zaradi majhnosti so v mestu okretni in preprosti 
za parkiranje in za vsakdanjo uporabo, Aygu X 
pa so z novo obliko in višjim odmikom od tal 
dodali še faktor križanca. V različici opreme 
X Limited Aygo izstopa s svojo večbarvno 
karoserijo, prevladuje vojaško zelena barva, v 
kombinaciji s črno, piko na i pa podobi dodajo 
dodatki v oranžni barvi, ki krasijo odbijača, 
stranske pragove in celo lita platišča.
Oranžni barvni odtenek in nekaj militarne 
zelene barve najdemo tudi v notranjosti. Z 
vojaško zeleno sta obrobljena stranska zračnika, 
prevladuje pa igriva oranžna barva, ki krasi 
prestavno ročico, sedeže, osrednji zaslon in celo 
šivane obrobe predpražnikov. S prenovo je dobil 
Aygo X nadgrajen osrednji zaslon na dotik JBL v 
velikosti devetih palcev, ki omogoča brezžično 
funkcijo povezljivosti z Applovo aplikacijo 
CarPlay, ki se, pohvalno, vsakokrat znova 
samodejno poveže z mobilnim telefonom.
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Spredaj je avtomobil dovolj prostoren za dva 
odrasla potnika, medtem ko je druga sedežna 
vrsta bolj kot ne zasilna, prav tako prtljažni prostor 
z 231 litri uporabne prostornine.
Pri izbiri pogona je na voljo zgolj klasičen 
trivaljni atmosferski motor z litrom delovne 
prostornine s 52 kW oziroma 72 KM, povezan pa 
je s petstopenjskim ročnim menjalnikom, ki navor 
pošilja prednjima kolesoma. Motor se je izkazal 
za izjemno varčnega, tudi na avtocesti ni poraba 
nikoli presegla šest litrov in pol. V povprečju smo 
zabeležili povprečno porabo petih litrov in pol na 
sto prevoženih kilometrov. Motor postane malce 
bolj odziven šele pri 4.000 vrtljajih na minuto, 
zato je treba pretikati po občutku in ne takrat, ko 
nam to predlaga prestavni indikator. Za doplačilo 
je na voljo tudi samodejni robotizirani menjalnik, 
ki pa ni najbolj uglajen, zato je izbira ročnega za 
mestnega malčka tista prava.
S prenovljeno podobo, z dodatnimi centimetri in 
z nekaj Yarisovimi elementi je Aygo X konkretno 
pridobil tudi na ceni. V takšni konfiguraciji bo 
namreč zanj treba odšteti kar 20 tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Manj pohvalen pa je bil silno moteč zagon električnega 
ventilatorja, ki je bil preglasen in nadležen, predvsem v prostem 
teku motorja. Veliko težav sem imel tudi s samim ventilatorjem 
oziroma z njegovo intenzivnostjo pri upravljanju klimatske 
naprave. Namreč že na prvi stopnji je bilo pihanje skozi zračnike 
premočno, četudi sem ga nastavil na položaj vetrobranskega 
stekla, je močan zrak vedno našel pot do voznika in sovoznika. 
Tudi v primeru popolnega izklopa klimatske naprave in 
zračenja, se Aygo X ni hotel vdati in je še vedno iz zračnikov 
moteče pihalo.

informativni izračun mesečnega obroka: 243,07 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

Oranžni barvni odtenek krasi tudi notranjost ayga x. 

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

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

Carmen Huter
Profesionalna fotografinja
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NAVTIKA Riva Anniversario

Le kdo ne pozna ikonične Aquarame, ki si je na račun svoje lepote in hitrosti prislužila vzdevek 
Ferrari navtičnega sveta? Carlo Riva je že pred šestimi desetletji vedel, da je razred premium 
gliserjev prava zlata jama in tudi danes to ni nič drugače, zato so njegovi nasledniki kreirali 18 
prečudovitih primerkov transformirane klasike.

sveta
FERRARI

navtičnega
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Ne obstaja mnogo plovil, ki so pustile tako 
velik pečat kot Rivina slovita Aquarama. Svoj 
legendarni status ohranja tudi 60 let po 
nastanku, njena nezamenljiva in brezčasna 

estetika pa je sedaj pripravljena na 21. stoletje v izvedbi 
Anniversario, ki perfektno izraža epikurejski stil življenja 
in italijanski »Dolce vita«. V ladjedelnici s 180-letno 
zgodovino so prišli na idejo o preobrazbi tega bisera, 

Aquarami s takoj prepoznavno silhueto in z nadvse 
elegantnimi linijami, pod katere se je (kot vedno) 
podpisal Mauro Micheli iz oblikovalskega studia Officina 
Italiana Design. Ta je želel novemu gliserju vseeno 
vcepiti nekaj samosvojega karakterja, zato se je odločil za 
moderno konfiguracijo odtenkov in materialov. Posebej 
za ta model so zmešali metalik rjavo, ki skupaj s sijajno 
lakiranim mahagonijem poudarja lepoto čolna. Barvna 

a so se v želji ohranitve ekskluzive, odločili za omejeno 
proizvodnjo 18 enot. Pa vendar to ne pomeni, da gliserja 
ne bodo mogli občudovati tudi navadni smrtniki; na 
največjem dogodku navtične industrije, salonu Cannes 
Yachting Festival so plovilo razstavili na dvignjeni 
ploščadi ob samem vhodu, kar je vzbudilo radovednost 
številnih obiskovalcev.
Posebna serija Anniversario ostaja zvesta historični 

shema vključuje mojstrske kontraste med nerjavečim 
jeklom, ki je bil uporabljen za različne detajle, in Rivino 
tradicionalno akvamarin modro, ki se izmenjuje z belo 
na vseh usnjenih oblogah, kar še potencira vizualni čar.
Za tipično oblikovanim zaščitnim jeklenim elementom v 
slogu predhodnika se nahaja kokpit, ki je kakopak precej 
modernejši kot pred pol stoletja z dvema 12-palčnima 
digitalnima ekranoma z integriranimi navigacijskimi 

POSEBNA SERIJA ANNIVERSARIO OSTAJA ZVESTA 
HISTORIČNI AQUARAMI S TAKOJ PREPOZNAVNO 

SILHUETO IN Z NADVSE ELEGANTNIMI LINIJAMI.
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instrumenti. Za voznikovim sedežem se nahaja udobna 
zofa v obliki črke U, kjer bi lahko s šampanjcem nazdravljala 
novodobna Bridget Bardot; znano je namreč, da se 
je francoska starleta s svojo luksuzno Aquaramo rada 
prevažala po svetovljanskem Saint Tropezu. Sedežno 
garnituro za osem oseb je s preprostim pritiskom na 
gumb mogoče spremeniti v prostor za sončenje, ki se 
pridružuje radodarni ležalni blazini na krmi. Pod njo pa se 
skriva duet motorjev YANMAR 8 LV s skupno močjo 740 
konjev, ki poskrbi, da se 10-metrski gliser z magnetno 
privlačnostjo, ustvarjen v poklon dediščini znamke iz 
Sarnica, izstreli vse do vznemirljive hitrosti 40 vozlov.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

10-metrski gliser z magnetno privlačnostjo, 
ustvarjen v poklon dediščini znamke iz Sarnica, 
se izstreli vse do vznemirljive hitrosti 40 vozlov.
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KDO BO
S PRESTOLA
VRGEL MAXA?

Svetovno prvenstvo Formule 1 bo letos doživelo že svojo 74. izvedbo. Sezona bo kar dolga, potekala bo od začetka 
marca, pa vse do konca novembra. Na triindvajsetih dirkah bodo dirkači poskušali s prestola vreči dvakratnega 
zaporednega svetovnega prvaka Maxa Verstappna.

ŠPORT FORMULA 1 - uvod v sezono



Prav dirkač Red Bulla bo seveda glavni favorit 
letošnje sezone. Nedvomno si Nizozemec želi 
še tretje zaporedne zvezdice, a verjetno bo 
letos pot do cilja malce bolj naporna kot v lanski 

sezoni. Pa poglejmo, kaj pripravljajo pri konkurenci. 
Ferrari je po koncu lanske sezone zapustil vodja ekipe 
Mattia Binotto. Poznavalci vedo povedati, da naj bi bil 
prav on eden glavnih krivcev za razmeroma neuspešno 
lansko sezono. Upoštevati je treba, da je moštvo Ferrarija 
lani začelo odlično, a sapa poskočnega konjiča je hitro 
začela popuščati. Tehnične okvare, dirkaške napake 
in nedefinirane vloge v ekipi, so na koncu privedle do 
velikega zaostanka za Red Bullom in posledično odnesle 
Binotta. Na njegov položaj je prišel Francoz Frederic 
Vasseur, dosedanji šef ekipe Alfa Romeo. 54-letnik bo 
šele četrti tujec na čelu dirkaške ekipe iz Maranella in 
mnogi vidijo rešitev težav Ferrarija prav v prihodu tujega 
vodilnega kadra. Seveda Vasseur nima čarobne paličice, 
a če bo ekipo povezal med seboj vsaj malenkost bolje 
kot njegov predhodnik, potem bi se to lahko poznalo 
tudi na rezultatih. Treba pa bo delati tako na dirkalniku 
kot na obeh dirkačih, da se bodo lahko spustili v boj z 
Red Bullom.
Odprtega boja z lanskimi svetovnimi prvaki si želijo tudi 
pri Mercedesu. Glede na pretekle izkušnje, si srebrni ne 
bodo privoščili še ene brce v temo. Ekipa iz Brackleya je 
lani skozi sezono pokazala velik napredek in če bodo med 
zimskim premorom uspeli narediti korak naprej, potem 
se lahko nadejajo uspehov v prihajajoči sezoni. Imajo 
najboljši dirkaški par, sedemkratnega svetovnega prvaka 
Lewisa Hamiltona in vzhajajočo zvezdo Georga Russella, 
ki si želita dokazati, da sta lahko kos Maxu Verstappnu. 
Mercedesu gredo na roke tudi pravila. Z namenom 
zmanjšanja poskakovanja, ki je bilo lani velika težava 
srebrnih puščic, bo letos dno dirkalnika bolj debelo.
Ostale ekipe bodo verjetno tudi letos pobirale drobtinice. 
Zanimivo bo predvsem videti, kaj lahko Aston Martinu 
pripomore Fernando Alonso in kako se bo v McLarnu 
odrezal avstralski čudežni deček Oscar Piastri. 21-letnik je 
namreč v krstni sezoni postal prvak tako Formule 3 (2020) 
kot Formule 2 (2021). Sledila je saga o nadaljevanju kariere 
v Formuli 1, saj je imel mladenič podpisano pogodbo z 
moštvom Alpine, a v novodobnih časih tudi podpis ni 
več nekaj svetega. Piastri se je pogodbeno zavezal tudi z 
McLarnom in na koncu so Francozi morali popustiti.
Sicer pa se je nekaj dirkačev od Formule 1 tudi poslovilo. 
Nekateri z željo, da vsaj začasno. Tako je prav McLaren 
zapustil Daniel Ricciardo in našel novo službo kot 
rezervni dirkač Red Bulla. Moštvo Haasa je moral 
zapustiti Mick Schumacher. Pod svoje okrilje ga je vzel 
Mercedes. Dokončno pa Formulo 1 verjetno zapušča 
Nicolas Latifi, ki roko na srce, ni pokazal navdušujočih 
predstav. Po šestnajstih sezonah se je za konec kariere 
odločil Sebastian Vettel. Bogato in uspešno kariero je 
kronal s štirimi naslovi svetovnega prvaka za volanom 
Red Bulla in s 53 zmagami, od katerih jih je 14 dosegel 
tudi v dirkalniku Ferrarija.
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3.-5. marec

17.-19. marec

31.-2. marec-april

28.-30. april

5.-7. maj 

19.-21. maj

26.-28. maj

2.-4. junij

16.-18. junij

30.-2. junij-julij

7.-9. julij

21.-23. julij

28.-30. julij

25.-27. avgust

1.-3. september

15.-17. september

22.-24. september

6.-8. oktober

20.-22. oktober

27.-29. oktober

3.-5. november

16.-18. november

24.-26. november

Koledar dirk FIA Formula 1 za sezono 2023

Poleg Piastrija bomo v novi sezoni videli še enega 
popolnega novinca, Američana Logana Sargeanta, 
enega delnega novinca, Nycka de Vriesa, in neverjetno, 
35-letnega nemškega povratnika, Nica Hülkenberga. 
Ta je bil nazadnje redni dirkač v Formuli 1 leta 2019. 
Zares zanimiva in dokaj nelogična odločitev moštva 
Haas, ki je odpustilo Micka Schumacherja in vzelo 
veterana, medtem ko na priložnost čaka še nekaj 
izjemnih mladih dirkačev.
Po slabih desetih letih bo v Formuli 1 ponovno 
debitiral Američan. Logan Sargeant je v lanski sezoni 
Formule 2 osvojil četrto mesto, sicer pa bleščečih 
rezultatov nima. V ekipi Williams ima v Alexandru 
Albonu pravega tekmeca, da se lahko dokaže.
Končno je priložnost za dokazovanje v kraljici 
motošporta dobil Nyck de Vries. Nizozemec ni več 
rosno mlad. Šteje že 27 pomladi in letos bo odpeljal 
prvo sezono v Formuli 1 v moštvu AlphaTauri. Velja za 
zelo talentiranega in marljivega dirkača. Osvojil je že 
prvenstvo Formule 2 in Formule E, lani pa navdušil z 

devetim mestom na Veliki nagradi Italije, kjer je zamenjal 
Alexandra Albona pri Williamsu.
Po lanski sezoni, ki je prinesla popolnoma nove dirkalnike, 
je letos tehničnih sprememb manj. Odebeljeno dno 
dirkalnika, ki naj bi zmanjšalo poskakovanje, spremenjen 
vrh dirkalnika in modifikacije sprednjega krilca, so 
največje spremembe na tehničnem področju. Za dva 
kilograma bodo dirkalniki tudi lažji.
Proračun ekip je omejen na 135 milijonov ameriških 
dolarjev, a smo že ob koncu lanske sezone bili priča, 
kako FIA gleda skozi prste, ko se to krši. Prav to kršenje 
pravil in sumljivo sankcioniranje prekrškarjev, pa naj bo 
to na dirkah ali v pisarnah veljakov, je ena od črnih pik 
moderne Formule 1.
V luči zmanjševanja stroškov bo letos le eno predsezonsko 
testiranje. Potekalo bo tri dni na stezi v Bahrajnu, kjer bo 
5. marca tudi prva dirka sezone.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

VN Bahrajna (Sakhir) 

VN Savdske Arabije (Džeda)

VN Avstralije (Melbourne)

VN Azerbajdžana (Baku)

VN Miamija (Miami)

VN Emilije-Romanje (Imola)

VN Monaka (Monte Carlo)

VN Španije (Barcelona)

VN Kanade (Montreal)

VN Avstrije (Spielberg)

VN Velike Britanije (Silverstone)

VN Madžarske (Budimpešta)

VN Belgije (Spa-Francorchamps)

VN Nizozemske (Zandvoort)

VN Italije (Monza)

VN Singapurja (Singapur) 

VN Japonske (Suzuka)

VN Katarja (Doha) 

VN ZDA (Austin)

VN Mehike (Ciudad de México)

VN Brazilije (São Paulo)

VN Las Vegasa (Las Vegas)

VN Abu Dabija (Abu Dabi)

Daniel Ricciardo je našel novo 
službo kot rezervni dirkač Red Bulla. 

Binotta na mestu vodje ekipe 
Ferrari zamenjuje Frederic Vasseur.

 V ekipo McLaren prihaja avstralski 
čudežni deček Oscar Piastri.

Priložnost za dokazovanje v kraljici 
motošporta je dobil Nyck de Vries. 



Pustolovščina v
SAVDSKI 
ARABIJI

ŠPORT rally dakar
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Letošnji Dakar je bil v začetku v znamenju Audija 
in njihovih svetovnih asov – Carlosa Sainza, 
Stéphanea Peterhasla in Mattiasa Ekströma, a so 
morali zaradi težav in nesreč odstopiti. V času 

njihovih težav se je v vodstvo zavihtel dirkač Toyote 
Naser Al-Atijah, ki do cilja ni prepustil vodstva, ker je 
imel lepo prednost. Ogrožal ga je samo zelo hitri in 
izkušeni Francoz Sebastien Loeb. S šestimi zaporednimi 
zmagami etap je dosegel več kot katerikoli drug voznik 
rallyja Dakar pred njim, vendar je ostal drugi v skupnem 
seštevku z zaostankom ure in 21 minut za vodilnim. S 
šestimi zaporednimi etapnimi zmagami je Loeb presegel 
rekord Finca Arija Vatanena iz leta 1989. Zmagovalec je 

tako prekaljeni puščavski maček iz Katarja, Naser Al-
Atijah, štirikratni šampion Dakarja (2011, 2015, 2019 
in 2022). Zmagovalec je spet tudi Red Bull, ki je krasil 
avtomobile in motorje zmagovalcev. 
Med motoristi je slavil Argentinec Kevin Benavides s KTM-
om. Slavila sta tudi naša dva predstavnika, saj sta prišla 
do cilja. Presenetil je novinec Toni Mulec s Husqvarno, ki 
je zaostal 5 ur in 20 minut, medtem ko je bil prekaljeni 
Simon Marčič s Husqvarno petdeseti z zaostankom 14 
ur in 18 minut.

Tekst: Matjaž Tomlje
Foto: ISC

Zaključil se je puščavski rally Dakar, ki je samo po imenu vezan na afriško mesto Dakar v Senegalu. Časi, ko je 
bil štart preizkušnje v Parizu in cilj v Dakarju, so davno za nami. Za nami so tudi dirke v Južni Ameriki. Zdaj so 
organizatorji prisegli na bogato Savdsko Arabijo in njihovo naftno kompanijo Aramco, ki je glavni sponzor.

Veliki zmagovalec je prekaljeni puščavski maček iz 
Katarja, Naser Al-Atijah, štirikratni šampion 
Dakarja (2011, 2015, 2019 in 2022). 
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OGIER
ostaja kralj
»MONTEJA«

ŠPORT wrc - rally MONTE CARLO

Sebastien Ogier je s Toyoto v velikem slogu dobil uvodni rally nove sezone svetovnega prvenstva. To je že deveta 
zmaga osemkratnega svetovnega prvaka na sloviti monaški preizkušnji. Mesto za njim je končal lanski svetovni 
prvak Kalle Rovanperä (Toyota), tretje mesto si je pridirkal Thierry Neuville (Hyundai), ki je najprestižnejši rally 
sezone dobil leta 2020.
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39-letni Francoz, ki se je uradno upokojil po 
sezoni 2021, je bil skozi celoten rally razred zase. 
Dobil je prvih pet hitrostnih preizkušenj in ob 
koncu petkovega dela je bila njegova prednost 

pred zasledovalci že več kot pol minute. Edini, ki mu je 
na uvodu rallyja lahko sledil, je bil moštveni kolega Elfyn 
Evans, a predrta pnevmatika na peti hitrostni preizkušnji ga 
je v trenutku oddaljila od boja za zmago. Po prvem delu 
je z minuto zaostanka zasedal peto mesto. Mesto pred 
njim je bil Ott Tänak (Ford), na tretjem mestu se je nahajal 
Thierry Neuville (Hyundai), po previdnejšem začetku pa 
se je na drugo mesto prebil Kalle Rovanperä. Že po koncu 
petkovega dela je bilo bolj ali manj jasno, da bo Ogier težko 
premagljiv.
V soboto je resda Rovanperä precej bolj pritisnil in 
zaostanek za Francozom več kot prepolovil. Morda je Ogier 
tudi malenkostno popustil, saj je za tri sekunde zaostanek 
zmanjšal tudi Neuville. Tänak, ki se je z novim avtomobilom 
peljal precej solidno, se je ukvarjal s tehničnimi težavami 
svoje Pume. 
Nekateri so pričakovali, da bo Rovanperä v nedeljo poskusil 
nemogoče, a je zaostanek narasel na več kot dvajset sekund 
in mladi Finec se je moral zadovoljiti z drugim mestom. 
Ogier bo letos odpeljal le nekaj rallyjev in ni tekmec 
Rovanpere v prvenstvu. Tretje mesto Therryja Neuvilla je 
največ, kar je lahko dosegel ta vikend. Lahko je zadovoljen, 
dirkalnik je precej bolj obvladljiv kot na začetku lanske 
sezone in Belgijec lahko z optimizmom zre v prihodnost. 
Evans na četrtem mestu je spet pokazal hitrost, ki ga je 
krasila v sezonah 2020 in 2021. Toyota je absolutno prvi 
favorit za naslov prvaka med konstruktorji. Peti Ott Tänak z 
dosežkom ni bil nezadovoljen. Zaveda se, da bo potrebno 
še precej dela tako pri sebi kot tudi pri moštvu, da bodo 
odpravili te majhne nezanesljivosti Pume. 
Rekordna deveta zmaga na legendarni preizkušnji, ki ima 
svoje začetke že v letu 1911, pomeni tudi to, da je Ogier 
sedaj sam na prvem mestu po številu zmag na tem rallyju. 
Osem jih ima namreč njegov veliki tekmec Sebastien Loeb. 
Če se bosta oba legendarna Francoza letos kdaj pomerila 
skupaj, je zaenkrat še zavito v tančico skrivnosti, saj delni 
program nastopanja, tako enega kot drugega, še ni znan.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC
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Toyota je absolutno prvi favorit za 
naslov prvaka med konstruktorji. 

bigg-r.com
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NOVA 
SEZONA
je pred vrati

ŠPORT motogp - uvod v sezono

Znak, da je nova sezona prvenstva motoGP, ki se bo začela konec marca z dirko v 
portugalskem Portimau, vse bližje, je predstavitev ekip za leto 2023. Prva je svoje 
barve predstavila Yamaha, ki je v minuli sezoni po napetem boju ostala brez tako 
želene lovorike. Letos se predstavlja v nekoliko agresivnejši modro-črni kombinaciji, 
za kar gre zasluga enemu najboljših oblikovalcev na svetu, Italijanu Aldu Drudiju. 

Zima je v prvenstvu motoGP 
namenjena predvsem 
konstruktorjem, da 
uspejo narediti čim večji 

napredek v primerjavi s tekmeci. A 
kako izboljšati nekaj, kar je v lanski 
motociklistični sezoni prineslo 
Ducatiju vse naslove, je glavno 
vprašanje pri moštvu rdečih, kjer 
je na čelu tehnični mojster Luigi 
Dall'Igna. Dirkalnike na sprednji 
maski krasijo številke posameznika 
in čeprav so sanje vsakega dirkača 
osvojiti naslov v razredu motoGP in 
postati številka 1, pa le redki na svoj 
motocikel namestijo, namesto svoje 
dirkaške številke, enico, saj je številka 
motocikla povezana z marketinškimi 
interesi. Letos se je aktualni prvak v 
razredu motoGP, Francesco Bagnaia, 
s težkim srcem poslovil od svoje 
številke 63, ki ga je spremljala vso 
kariero in na svoj motocikel nalepil 
številko ena. »Sprva sem nameraval 
ohraniti svojo številko, a se mi zdi 
pomembno, počastiti uspeh lanske 
sezone. Ko sem videl novi motocikel 
s številko ena, mi je bil v hipu všeč,« 
je na predstavitvi svojega novega 
motocikla dejal nasmejani prvak. 
Francesco Bagnaia, ki je leta 2022 
Ducati popeljal do prvega naslova 
po sezoni 2007, je italijanske medije 
in ljubitelje motociklizma, ki so ob 
prestopu Rossija v sezonah 2011 in 
2012 k Ducatiju, sanjali o italijanski 
pravljici, ki pa se ni uresničila, saj je 
na motociklu iz Bologne le trikrat 
stopil na zmagovalni oder, a nikoli na 
najvišjo stopničko, nadvse razveselil. 
Francescu Bagnaii, ki bo letos 
poskušal obraniti naslov najboljšega, 
še zdaleč ne bo lahko, saj je pred 
nami sezona, dolga 21 dirk. Novo 
dirkaško leto prinaša dve novi dirki, 
ki bosta osvežili dirkaški koledar. Po 
besedah direktorja podjetja Dorna, 
ki je imetnik komercialnih pravic 
za motociklistične dirke, Španca 
Carmela Ezpeleta, se karavana vse 
bolj pomika na vzhod. Prihaja dirka 
v Kazahstanu, ki je postal 30. država, 
ki bo gostila dirke za veliko nagrado 
od leta 1949. Napovedana je tudi 
dirka v Indiji na dirkališču blizu New 
Delhija. To pa nista edini spremembi, 
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saj je predvidenih tudi nekaj terminskih zamenjav. Tako 
se sezona ne bo začela pod lučmi v Katarju, ampak bo 
ta dirka na sporedu šele v jesenskem, zaključnem delu 
sezone, saj Katarci prenavljajo svoje dirkališče, ki do 
marca ne bo nared. 
Poleg terminskih zamenjav se nam obeta nov koncept 
dirk, kjer bomo v enem vikendu spremljali kar dve dirki 
razreda MotoGP. V soboto bo na sporedu krajša dirka in bo 
dolga le polovico nedeljske in tudi točke bodo polovične. 
V nedeljo bomo deležni daljše dirke in dogajanja, kot 
smo ga vajeni. Kar nekaj slabe volje so številne ekipe iz 
motociklistične karavane izrazile po objavi koledarja dirk 
za sezono 2023. Predvsem jih moti dejstvo, da bodo več 
časa preživeli zunaj Evrope. A Ezpeleta odgovarja, da se 
s prihodom VN Kazahstana skrajša predolgo poletno 
pavzo. Zgodilo bi se kot leta 2022, ko je z odpovedjo VN 
Finske zazijala velika luknja med dirkami. Šef Dorne se 
želi izogniti, da bi v istem vikendu imeli dirko motoGP kot 
tudi bolj gledano in priljubljeno dirko Formule 1. Zaradi 
omenjenega so Mugello prestavili na začetek junija, VN 
Katalonije pa v september. »Čim manj si želimo situacij, 
da se dirke prekrivajo. Zavedam se, da bo to vse težje, saj 
F1 šteje že 23 dirk,« je še povedal Carmelo Ezpeleta.
Letos se bo pomerilo 12 moštev in 22 dirkačev. Nekateri 
med njimi so pred vstopom v novo sezono zamenjali 
dirkalnega konjička. Eden takih je španski dirkač Alex 
Rins, ki je po koncu sezone svetovnega prvenstva 
zamenjal delodajalca v motoGP. Po odhodu Suzukija je 
postal član Honde-LCR. Tudi Alex Marquez je po nesrečni 
sezoni dirkanja v elitnem razredu motoGP za moštvo 
Honde, prestopil v Ducatijevo poltovarniško ekipo 
Gresini Racing. »Potreboval sem spremembo, če bi ostal, 
bi umiral naprej,« je bil oster nekdanji prvak razredov 
moto3 in moto2.

Tekst: Jana Mihor, Foto: ISC

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

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

7.00h - 22.00h

8.00h - 18.00h


