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TOP 5 MESECA

 V prvem polletju je statistika 
nezgod s smrtnim izidom na 

slovenskih cestah zelo slaba. 

 V ZDA bodo lastniki 
volkswagnov zaradi afere 

Dieselgate dobili po 6.300 evrov 
odškodnine, v Evropi pa žal nič.

 Nemškim avtomobilskim 
znamkam grozi kazen zaradi 

dogovarjanja cen pri odkupu jekla 
in kršenja protimonopolne 
zakonodaje.

 Elektrika se je na hitrih 
polnilnicah ob avtocestah 

močno podražila; brez predhodne 
naročnine je strošek primerljiv s 
klasičnim avtomobilom.

 Negotovost zaradi odločitve 
Velike Britanije o izstopu iz EU 

je zajela tudi avtomobilsko 
industrijo. 

 Po izsledkih britanske 
raziskave si lahko obetamo 

nižje cene zavarovanj za 
avtomobile z avtonomno 
tehnologijo. 

 Ljubljana je dobila prvi car 
sharing. 

 Študenti z univerze v 
Eindhovnu načrtujejo z 

motociklom s slovenskim 
elektromotorjem prepotovati svet v 
80 dneh. 

 Prihodnje leto bo v Ljubljani 
po 17 letih zopet potekal 

avtomobilski salon.

 Pot od mejnega prehoda 
Jelšane/Rupa do mostu na 

otok Krk je spet v celoti mogoče 
prevoziti po avtocesti.

Raje bi imel oči, ki ne vidijo, ušesa, ki ne slišijo, in usta, ki 
ne morejo spregovoriti, kot pa srce, ki ne more ljubiti.   

Robert Tizon (1989–2008)

LAFERRARI ZGORAJ BREZ!
Ugibanj je konec, Ferrari je 
pokazal prve fotografije 
svojega najbolj ekskluzivnega 
modela v različici z 
odstranljivo streho. Ta je 
izdelana bodisi iz platna 

bodisi iz ogljikovih vlaken, pod 
kožo tega lepotca pa se vrti 
hibridna kombinacija 
bencinskega V12 in 
električnega motorja s 
skupno močjo 708 kW (963 

Ekskluzivni malček!
Fiat je združil moči z 
italijanskim izdelovalcem 
prestižnih jaht Riva in izdelal 
ekskluzivno serijo modela 500 
ter mu, kot se za navtične 
navdušence spodobi, namenil 
dodatke iz plemenitega 
mahagonija. Poleg tega ga je 

obul v 20-kraka platišča 
premera 16 palcev in mu 
namenil še nekaj drugih 
ekskluzivnih dodatkov. In še 
pika na i – prvih 500 vozil bo 
posebej oštevilčenih in 
izdelanih točno po željah 
kupca.

Miuri v čast

Pri Lamborghiniju so v znak 
počastitve 50. obletnice 
modela miura pripravili 
posebno serijo aventadorja, ki 
je odet v značilno dvobarvno 
kombinacijo, obut v posebna 
20- ali 21-palčna kolesa ter 
obogaten s paketom iz 

ogljikovih vlaken. Za pogon 
skrbi 6,5-litrski motor V12 z 
močjo 515 kW (700 KM) in 
navorom 690 Nm, ki omogoča 
doseganje hitrosti do 350 
km/h in pospešek do stotice v 
2,9 sekunde.
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STE VEDELI ...
… da so v Kanadi policisti našli 
nov način za lovljenje tistih, ki 
med vožnjo avtomobila čvekajo 
po mobilnem telefonu? 
Uporabljajo kar teleskop, na 
koncu katerega je nameščen 
zmogljiv fotoaparat. Tako 
storilca že na daleč ujamejo 
med 'čebljanjem'. 

… da je Citroën leta 
1972 za Michelin 
izdelal avtomobil z 
desetimi kolesi in 
dvema motorjema V8 
v zadku? Več kot 
sedem metrov dolg 

avtomobil, ki je tehtal 9,5 tone, je bil namenjen 
testiranju tovornih pnevmatik, ki so jih namestili na 
sredino vozila. 

… da zmagovalec znamenite 
dirke Indianapolis 500 namesto 
šampanjca v roke dobi 
steklenico mleka? Tradicijo je 
leta 1936 ob svoji tretji zmagi 
začel dirkač Jamie Meyer, ki je 
imel navado piti mleko za 
osvežitev. Marketinški 
strokovnjaki so stvar hitro 
obrnili v posel, ki je danes tako pomemben, da 
zmagovalca, če spije mleko, čaka tudi bogata denarna 
nagrada.

… da je veliko 
avtomobilskih 
pripomočkov, ki jih 
imamo danes za 
povsem 
samoumevne, prišlo 
iz letalske industrije? 
Med njimi so kolutne 
zavore, sistem ABS in 
projekcija na 

vetrobransko steklo oziroma head-up display.

Promet malo drugače …

KM). Za več podrobnosti – 
vključno z imenom – bo treba 
počakati na uradno predstavitev 
na avtomobilskem salonu v 
Parizu. Tam bodo razkrili, koliko 
vozil bo obsegala omejena serija 
– a nič ne de, prav vsi so že 
prodani!

Izjemna fotografija!
Če jo dovolj povečate, poleg mostu 
Golden Gate vidite tudi umetelno 
izvezen Bentleyjev emblem na sedežu. 
Fotografija, ki so jo pri Bentleyju 
ustvarili v sklopu promocije modela 
mulsanne, ima kar 53 milijard 
slikovnih točk in je 4.425-krat večja od 
tiste, ki jo posnamete z običajnim 

pametnim telefonom. Če bi jo natisnili 
v običajnem formatu, bi bila velika za 
celotno nogometno igrišče!

Odškodnina tudi za Slovence?  Evropska komisarka za 
industrijo Elz

.  
bieta Bieńkowska je za nemški Bild am 

Sonntag znova poudarila, da bi moral Volkswagen zaradi 
goljufanja z izpusti odškodnino izplačati tudi evropskim 
kupcem, ne le ameriškim.

40.000 
 lego kock sestavlja 

model Fordovega 
GT dirkalnika, ki se 
je udeležil 
legendarne dirke za 
24 ur Le Mansa.
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Alfa romeo stelvio

Spust z najvišjega  
italijanskega  
prelaza

❱ Stelvio je novi up Alfe Romeo, ki bo med 
kupce zapeljal že v 2017  ❱ Obline giulie, 
uporabnost SUV-a in veliki obeti rastočega 
razreda  ❱ Quadrifoglio bo v stelviu nekoliko 
oslabljen, a vseeno odločen

S lovita italijanska športna znamka Alfa 
Romeo je v času počasnega umiranja 
doživela pomembno prelomnico 

– lansko razkritje nove giulie. A zdi se, da 
bo jesenski prihod enako velikega in hkrati 
prvega SUV-a stelvio še pomembnejši. 
Stelvio namreč ne bo le obudil znamke, 
ampak bo to storil v trenutno najbolj 
obetavnem razredu športnih terencev. 

Ni treba poudarjati, kako pomembni so 
novi modeli za to italijansko znamko in 
kako pomembno je, da jih ta na trg spravi z 
velikim pompom in spomini na tradicijo. Ta 

je namreč vse, kar je tej izumirajoči znamki 
ostala. V preteklih desetletjih pa je tudi 
sloves venel, modeli so se krčili, dokler niso 
na koncu ostali le giulietta ter dva redka in 
eksotična modela 8C in 4C.

Nato so julija lani znova vzplamtela srca 
alfistov, znamka je slovesno razkrila novo 
giluio, naslednico modela 159, in jo 
postavila na pravo in novo platformo z 
zadnjim pogonom. Veliko je obetala 
zasnova, veliko oblika, še več 2,9-litrski 
biturbo s 380 kilovati (517 KM), a se je znova 
zataknilo. Guilia med kupce vozi šele leto 

dni po prvem razkritju, zamude se vrstijo 
ena za drugo, načrti dobivajo brado, Alfa 
Romeo pa spet, kot že tolikokrat doslej, 
vzbuja dvome – kako italijansko. 

Dobro, giulia je tu oziroma blizu. Na naš 
trg bo zavila septembra. Sedaj je 
pomembno, da Alfa nadaljuje z 
uresničevanjem svoje strategije, ki v zadnji 
različici do leta 2020 predvideva 
predstavitev skupaj osmih novih modelov, 
leto prej pa želi prodati 400 tisoč vozil (lani 
jih je le okoli 65 tisoč). Pomembno vlogo 
pri tem cilju bo igrala giulia, še 
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Brexit

Strah in trepet 
avtomobilske 

industrije
❱ Velika Britanija je po številu izdelanih vozil četrta v 

Evropi  ❱ Obetajo se carinske dajatve, kar bodo čutili največji 
proizvajalci  ❱ Analitiki napovedujejo odpuščanja in selitev 

tovarn na celino

B rexit. Beseda, ki smo jo v zadnjem 
mesecu slišali tolikokrat, da bi morali 
posodobiti slovarje. V svojem 

najenostavnejšem pomenu označuje 
odločitev Britancev, da zapustijo Evropsko 
unijo. Za številne pa pomeni veliko več: za 
avtomobilsko industrijo pomeni izhod iz EU 
ogromen pretres, prav tako tudi drugje po 
globaliziranem svetu vozil. Kot pravi že vsak 
drugi ekonomist na Twitterju, "smo v 
neznanem položaju".

Ni vse britansko, kar se sveti
Leta 1950 je bila Velika Britanija druga 

največja proizvajalka vozil na svetu, takoj za 
ZDA. Niti Japonci niti Nemci niso predstavljali 
nikakršne konkurence – slednji so še krpali 
rane, ki so jih povzročili nacisti, in se s prodorom 
na angleški trg niso pretirano ukvarjali. Potem 
pa se je Velika Britanija priključila Evropski 
uniji (1973) in začel se je pekel. Ljudje so 
ugotovili, da je tuj 'pleh' kvalitetnejši in cenejši 
od domačega, komunističnega morris marine. 

Proti koncu 20. stoletja se je zgodil kolaps in 
avtomobilska industrija je bila tik pred zlomom. 
Situacijo so rešili tuji vlagatelji in nekoč cenjene 
britanske znamke so se pridružile 
avtomobilskim konglomeratom, v katerih 
ostajajo še danes. MINI in Rolls-Royce spadata 
pod BMW, Jaguar in Land Rover sta v lasti 
indijskega podjetja Tata Motors, Bentley pa 
skupine Volkswagen. Lotusu dirigira malezijski 
Proton, Astonu Martinu pa multinacionalen 
konzorcij vlagateljev. Resnično britanski 
proizvajalci so tudi resnično majhni, lokalno 
usmerjeni in primerni za jet set kupce; ste že 
slišali za Zenos? Ali morda Noble? Kaj pa za 
Arash? 

Izzivi za proizvajalce
Zdaj so torej Britanci rekli, da imajo dovolj 

Evropske unije in hočejo stran. Z izstopom iz 
območja EU se bodo načeloma odpovedali 
sporazumu o prosti trgovini, kar pomeni višje 
dajatve, če ne bo z Brusljem dosežena nova 

❝
Britanska avtomobilska 
industrija je že nekaj desetletij 
mešanica komedije, drame, 
tragedije in mehiške limonade 
– odvisno, s katerega zornega 
kota pogledate.

❝
Toyota je po referendumu 

napovedala potencialno 
podražitev avtomobilov na 

britanskih tleh za približno 10 
odstotkov.

■•  ŠTEVILKE, KI JIH JE OBJAVILO 
britansko združenje motornih 

proizvajalcev in trgovcev (SMMT), 
kažejo, da se je dobiček v britanski 
avtomobilski industriji v zadnjem 
letu povečal za 7,3 %, 17.000 ljudi 
več pa je dobilo zaposlitev. Ravno 
tako se je povečala proizvodnja 
vozil za 5,2 % na 1,7 milijona 
proizvedenih enot, od tega je bilo 
75 % izvoženih, velika večina, kar 
900 tisoč osebnih avtomobilov, v 
EU. Britance in 814.000 zaposlenih 
v avtomobilskem sektorju je zato 
lahko upravičeno strah pred 
posledicami Brexita.

ČESA SE BOJIJO 
EKONOMISTI?

  Veliko večino 
jaguarjev in 
land roverjev 
proizvedejo na 
britanskih tleh. 
Se bo indijski 
lastnik raje 
odločil za drugo 
evropsko državo?
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ureditev trgovanja. Ravno tako so bili 
oproščeni desetodstotnega davka, ki ga 
plačujejo proizvajalci izven EU. V območju 
proste trgovine namreč lahko naredite 
avtomobil v državi A in ga brez večjih 
sprememb v ceni prodate v državi B. Če tega 
ni, bo v državi B obdavčen. Kar pomeni, da ga 
'B-jevci' ne bodo kupili. In kar pomeni tudi, 
da če hočete prodati avtomobil v državi B, bo 
bolje, da ga izdelate kar tam. 

Torsten Muller Otvos, direktor znamke 
Rolls-Royce, je zaskrbljen: "Carinske ovire 
pomenijo stroške in višje cene. Ne smemo 
domnevati, da bo Evropska unija zamižala na 
eno oko in dovolila prosto trgovanje. Brexit 
ima lahko velik vpliv tudi na našo kadrovsko 
strukturo, saj imamo tukaj v Goodwoodu 
zaposlene izjemne talente kar 30 različnih 
narodnosti." 

Tudi Nissan, Toyota in Honda uživajo 
gostoljubje na britanskih tleh, kjer imajo 
svoje proizvodne tovarne. Nissan, denimo, 
izdela okoli 475.000 vozil na leto, večina pa je 
namenjena izvozu v preostale članice EU. 
Toyota je lani proizvedla 190.000 vozil, od 
teh jih je le 10 % podala na domačem trgu, 75 
% pa izvozila v druge evropske države. 
Honda pa je na ceste iz svojih britanskih 
tovarn poslala skoraj 120.000 vozil. 

Britanci obožujejo  
Nemce in Američane

BMW, Mercedes in Volkswagen delajo 
družbo ameriškemu Fordu in GM-u na 
lestvici top 10 najbolj prodajanih vozil v prvi 
polovici letošnjega leta. S šibkejšim funtom 
(po razglasitvi rezultatov referenduma je 
padel na najnižjo stopnjo v zadnjih treh 
desetletjih) lahko trg predstavlja valutno 
tveganje za evropska podjetja. Medtem ko v 
ameriškem GM-u in Fordu zgolj opazujejo 
panično dogajanje in čakajo, da se prah 
poleže, pa azijski in evropski proizvajalci ne 
želijo delati zaključkov.

"Stvar je zelo preprosta. Trenutno nimamo 
nobenega plana B. Velika Britanija je naš 
četrti največji trg in odprava 

prostotrgovinskega sporazuma bi sprožila 
veliko negotovost ter zagotovo vplivala na 
naše naložbe v prihodnosti. Neposredno v VB 
zaposlujemo 8.000 ljudi ter veliko Britancev, 
ki za nas delajo drugje po Evropi," priznava 
dr. Ian Roberts, globalni direktor prodaje in 
trženja pri BMW-ju.

Nihče torej še ne ve, kako bo izstop Velike 
Britanije iz območja EU dejansko vplival na 
avtomobilsko industrijo. Dolgoročne 
posledice bodo odvisne predvsem od 
dogovora o prihodnjih odnosih, ki jih 
finančni in geopolitični modeli ne morejo 
enoznačno napovedati. Vsekakor pa so si 
Britanci z izglasovanim referendumom 
nakopali eno veliko birokratsko zmešnjavo z 
vsaj dvoletnimi pogajanji v koraku s 
političnimi in ekonomskimi zapleti.  Katja 
Šadl, foto: arhiv AF

❝
Borzni analitiki so poleg 

podražitve vozil na 
britanskih tleh napovedali 
tudi višjo ceno goriva, ki je 

posledica padca funta v 
odnosu do dolarja. 

■•  ZNAMKE TOYOTA, HONDA IN 
Nissan ta hip nimajo nobenih 

informacij. V primeru, da EU z 
Veliko Britanijo ne bo podpisala 
prostotrgovinskega sporazuma, bo 
avtomobile znamk, izdelanih v 
Veliki Britaniji, podražila carina. Bo 
sporazum podpisan? Uroš Rosa iz 
Akrapoviča pravi, da ne, saj bi s 
tem EU dala napačen signal 
drugim državam, da lahko 
izstopijo, ne da bi pri tem izgubile 
privilegije. V Hidrii pa so 
prepričani, da bosta obe strani 
našli skupen jezik, ki bo dober za 
gospodarstvo.

■•  TA HIP SE VSI BOJIJO 
nizkega funta, ki je po 

odločitvi padel za 31 odstotkov. 
Nekatere znamke že višajo cene, da 
se izognejo vsaj delu valutnih 
izgub. Angleški trg, ki je lani 
dosegel rekordno raven 2,6 
milijona vozil, se že začenja krčiti, 
do konca leta naj bi se skrčil na 2,2 
do 2,3 milijona. Kaj bo kasneje, pa 
bo odvisno predvsem od 
nadaljnjega poteka dogajanja. 

KAJ PA ZNAMKE 
V EVROPI?

KAKO BREXIT 
VPLIVA NA NAS?

  Med vozili, ki 
jih izdelujejo 
britanske 
proizvodne 
tovarne, se 
v Sloveniji 
prodajajo nissan 
juke, qashqai in 
note ter toyoti 
avensis in auris. 
Honda v Veliki 
Britaniji izdeluje 
tudi modele civic 
in CR-V. 

BRITANSKI IZVOZ
■•  EVROPSKI AVTOMOBILSKI TRG JE 

izrednega pomena za Veliko 
Britanijo. Analitiki pri Evercore ISI 
napovedujejo 4,5-odstotni upad prodaje 
v preostanku letošnjega leta in kar 
10-odstotni v prihodnjem. 

IZVOZNA DESTINACIJA
EU 57,5 %
ZDA 10,9 %
KITAJSKA 7,0 %
TURČIJA 2,9 %
AVSTRALIJA 2,8 %
RUSIJA 2,0 %
JAPONSKA 1,8 %
JUŽNA KOREJA 1,7 %
KANADA 1,2 %
IZRAEL 1,2 %
(Vir: SMMT)
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Goodwood Festival of Speed

 REPORTAŽA

Avtomobilska 
nebesa
❱ Enega največjih avtomobilskih praznikov se udeleži kar 
200.000 obiskovalcev  ❱ Na ogled so najhitrejši, najdražji in 
najbolj legendarni avtomobili vseh časov  ❱ Dogajanje začinijo 
mojstri volana, kot so Lewis Hamilton, Stirling Moss in Ken Block

❝
Enodnevna vstopnica 

za odrasle stane 65 
funtov oziroma okoli 

75 evrov.

F estival 
hitrosti v 
Goodwoodu 

sem pred nekaj časa 
uvrstil na seznam 
avtomobilskih svetišč, a 
sem šele sedaj, ko sem ga 
prvič videl v živo, dojel, kakšen 
presežek je v resnici ta dogodek. 
Tja se v začetku poletja vsako leto 
zgrne cela horda na stotine milijonov 
vrednih avtomobilov in njihovih 
ljubiteljev, med katerimi so se letos znašla 
nekatera največja imena avtomobilskega in 
motociklističnega sveta. Mešanica 
avtomobilskega salona in sejma se razteza 
ob obeh straneh dvokilometrske steze, a 
avtomobilski razstavljavci tja ne pripeljejo 
svojih običajnih modelov, temveč največ 
pozornosti namenijo športnikom in 
morebitnim dirkalnikom. Poleg tega se na 
prizorišču dogaja še marsikaj. 

Pri Mazdi, na primer, so za zabavo in dobro 
vzdušje poskrbeli z živo glasbo, in to na 

dveh lokacijah. Ford se je odločil svoje goste 
prestrašiti s skokom na zračno blazino z 
drugega nadstropja. In še bi lahko naštevali, 
a najbolj pomembno se vselej dogaja na 
stezi in v paddocku oziroma prostoru, kjer 
so vsa ta vozila parkirana. Po 
improviziranem dirkališču se v povprečju na 
minuto ali dve zapelje nekaj, česar v živo 
najverjetneje ne bom nikoli več videl. Vse od 
bugattija chirona, ki bo kmalu dokazal, da 
je najhitrejši serijski avtomobil na svetu, pa 
do McLarnovega dirkalnika formule 1, s 
katerim je James Hunt leta 1976 osvojil 
naslov svetovnega prvaka. Vmes se na 
dirkalni MV agusti letnika 1969 pripelje 
najuspešnejši motociklistični dirkač vseh 
časov Giacomo Agostini, nekaj minut za 
njim pa Lewis Hamilton navduši gledalce v 
enem svojih zmagovitih bolidov.

Tam se ves čas naenkrat dogaja toliko 
stvari, da za ogled enega presežka vedno 
zapostavite dva ali tri druge, ki se dogajajo 
za hrbtom. Medtem ko je na odru pri 
McLarnu na vprašanja sproščeno odgovarjal 
legendarni Emerson Fitipaldi, sem skozi 
slušalko slišal napoved vožnje 'Zverine iz 
Torina' oziroma fiata S76, ki je že leta 1911 s 
kar 28,4-litrskim letalskim štirivaljnikom 
dosegel hitrosti precej več kot 200 
kilometrov na uro.

K sreči so bili vsi avtomobili, ki jih nisem 
videl voziti, na voljo za podrobnejši ogled v 
nekakšnih improviziranih boksih. Tu se 

❝
Če bi ta avtomobilski 
presežek primerjali z 
glasbenim izdelkom, bi 
bil enakovreden plošči, 
ki bi jo skupaj posneli 
Lennon, Elvis, Mozart, 
Pavarotti, Beyonce, 
Prince in še vsi Jacksoni 
za povrh.
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■•  VSAKOLETNI DOGODEK 
poteka že od leta 1993, 

odvija pa se na posestvu lorda 
Marcha v Goodwoodu, ki je vse 
skupaj tudi začel. Sprva je želel, 
da bi se dirkanje vrnilo na ceste 
kraja na severu Anglije, a je 
zaradi velikanskih težav s 
pridobivanjem dovoljenj našel 
drugačno rešitev. Kratko gorsko 
hitrostno preizkušnjo je 
pripravil kar na svojem dvorišču. 

Seveda je pomagalo,da je 
njegovo 'dvorišče' 
pravzaprav velikansko 
zemljišče, ki danes vsak dan 
prireditve sprejme okoli 
50.000 obiskovalcev. 
Število je zaradi varnosti 
omejeno, sicer bi se od 
četrtka do nedelje tja 
zgrnilo veliko več kot 
200.000 sedanjih 
obiskovalcev.

NA DVORIŠČU LORDA MARCHA

pokaže še ena od neverjetnih posebnosti, saj 
dostop do večine vozil ni omejen, ampak se lahko 
obiskovalci povsem približajo ter celo kakšno 
rečejo z lastniki in mehaniki. Ravno v tem se ta 
festival razlikuje od večine drugih podobnih 
dogodkov. Ne predstavljam si namreč podobne 
razstave prestižnih in unikatnih avtomobilov pri 
nas. Vsaj ne takšne, kjer ne bi potrebovali 
varnostnikov s palicami, da bi odganjali tiste, ki 
ne spoštujejo znanja in mukotrpnega dela, ki je 
bilo vloženo v te stroje. Saj si predstavljate 
kakšnega fantiča z lepljivimi rokami od sladoleda, 
ki mu očka prav nič ne reče, ko preverja, kako 
trdno je na rolls-roycu pritrjena znamenita 
podoba Emily. Tega v deželi, ki tako globoko 
spoštuje inovativno delo inženirjev in zgodovino, 
pač ne boste doživeli.

Ko smo že pri razlikah med nami in deželo, ki 
bo našo unijo v kratkem zapustila, dodajam še 
eno opazko. Medtem ko pri nas denar in lepe, 
pregrešno drage avtomobile večinoma skrivamo, 
je tam del šova tudi parkirišče obiskovalcev. Samo 
na tistem delu blatnega travnika smo lahko videli 
neverjetni prizor na stotine vrhunskih 
avtomobilov. Bilo je nekako tako, da bi lahko v 
katero koli smer zalučal kamen, pa bi zagotovo 
zadel vsaj nekaj sto tisočakov vredno pločevino. 
Pa ga ne bi niti v največji jezi; tudi sam namreč z 
dušo in telesom spoštujem vse, kar sem lahko 
videl v tem neverjetnem kraju. Avtomobilska 
nebesa zagotovo obstajajo. Imenujejo se 
Goodwood!  Gašper Stamač, foto: GS, proizvajalci 

  MCLAREN je ob 
štirideseti obletnici 
osvojenega prvenstva 
F1 z Jamesom 
Huntom svoj trenutno 
najzmogljivejši 
avtomobil odel v 
posebno poslikavo. 
Model P1 GTR nosi 
zmagovito številko 11, 
na prizorišču pa ga je 
pilotiral Bruno Senna, 
nečak legendarnega 
Ayrtona Senne.

  MERCEDESOV DIRKALNIK 
iz leta 1936 je bil namenjen 
nastopu na dirki Avus v Berlinu, 
poganja pa ga motor s kar 556 
kW (756 KM). Z nekoliko manjšo 
močjo je istega leta dirkač 
Rudolf Carraciola dosegel 
rekordno hitrost 372 km/h.

 Med častnimi 
gosti letošnjega 
dogodka sta bila 
tudi zvezdnika 

formule 1 LEWIS 
HAMILTON in Nico 

Rosberg.

  Vožnja na polno po 1860 metrov 
dolgi progi terja svoj davek, a to 
lastnikov neprecenljivih avtomobilov 
ne zaustavi. Na fotografiji zgoraj 
poteka čiščenje MAZDE 787B. Ta po 
letošnji polomiji Toyote ostaja edini 
avtomobil japonskega proizvajalca 
in edini z rotacijskim motorjem, ki je 
zmagal na dirki v Le Mansu. Slavili so 
leta 1991.

  Podivjan 
poltovornjak 
FORD 
RAPTOR je 
po progi v 
nadzorovanem 
drsenju krotil 
Ben Collins, 
ki ga mnogi 
bolje poznajo 
po vlogi Stiga 
v seriji Top 
Gear. 

 Pri McLarnu 
so gostili 

legendarnega 
voznika 
EMERSONA 
FITTIPALDIJA, 
ki je na odru 
kramljal 

v družbi 
konstruktorja 

F1 Gordona 
Coppucka.

  DIRKALNIK FXXK, narejen na 
osnovi modela ferrari laferrari, 
je bil češnja na torti sprevoda 
fantastičnih dirkalnikov iz 
Maranella.
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BMW M2 coupe (mednarodna predstavitev)

❱ S ceno 64 tisoč evrov je najcenejši, a povsem polnopraven član družine M  ❱ Je majhen in lahek 
ter skupaj z vrhunsko tehniko izjemno dinamičen  ❱ Moč 272 kW (370 KM) ga do stotice 
izstreli v 4,5 sekunde

Vstopnica med elito M
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T ista o strupu in majhnih 
stekleničkah je res 
obrabljena, a če pogonski 

sklop iz M3 oziroma M4 vsadiš v 
kupejevsko dvojko, potem to že 
na papirju obeta hudičevo 
strupeno zadevo. In ravno tega so 
se lotili v BMW-jevi športni 
diviziji M, ki predstavlja 
nekakšno hrbtenico tega 
nemškega avtomobilskega 
proizvajalca. Ne gre le za 
osrednjo črko v imenu – M 
namreč označuje motoren, 
motor – temveč tudi za enega 
izmed vrhuncev inženirskega 
znanja in tehnologije, ki je ta 
trenutek premore avtomobilska 
industrija.

Pri BMW-ju mu pravijo tudi 
vstopnica v svet M (lani so 
prodali 62.400 avtomobilov M in 
M performance, kar je 39 
odstotkov več kot leto poprej), 
čeprav je na nedavni novinarski 
predstavitvi, ki je potekala na 
madžarskem dirkališču 
Hungaroring, dokazal, da je vse 
prej kot mlečnozobec.

Pogonski sklop sicer ni točno 
tak kot v M3 ali M4, sta pa 
povsem enaki zadnji pogonski 
polgredi, zaradi česar so morali 
inženirji dvojko razširiti za kar 
osem centimetrov. Skupaj z 
agresivnimi odbijači in drugimi 
aerodinamičnimi dodatki (ki ne 
prispevajo le k videzu, temveč 
tudi k učinkovitejšemu 
zračnemu toku, aerodinamiki in 
hlajenju vitalnih delov), štirimi 
izpušnimi cevmi na zadku ter 
19-palčnimi kolesi (spredaj 
obutimi v pnevmatike dimenzij 
245/35 R19, zadaj 265/35 R19) je 
zato zopet pravi bombnik. Motor 
izhaja iz modela X4 M40i, gre pa 
za trilitrski šestvaljnik, podprt s 
turbopolnilnikom s tehnologijo 
twin-scroll, prilagodljivim 
krmiljenjem ventilov ter enakimi 
bati, kot jih imata M3 in M4. Tu 
je še oljno korito oziroma sistem 
mazanja, ki tudi pri velikih 
prečnih ali vzdolžnih 
obremenitvah onemogoča, da bi 
motor ostal ‚na suhem‘, rezultat 
pa je moč 272 kW (370 KM) in 
navor 465 Nm (oziroma 500 Nm 
s funkcijo overboost), ki je na 
voljo vse od 1.400 pa do 5.560 
vrtljajev na minuto. Noro!

Motorju streže bodisi 
šeststopenjski ročni menjalnik 
(nismo preizkusili) bodisi 
sedemstopenjski DCT, ki ob 

❝
Majhen, lahek in močan 

– pravi naslednik serije 1M 
coupe in legendarnega 

2002 turbo.
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Fiat fullback (mednarodna predstavitev)

F ullback je pri rugbyju in 
ameriškem nogometu 
igralec zadnje obrambne 

linije in hkrati tisti, ki se prvi 
požene v protinapad. S tako 
vsestranskim igralcem so želeli v 
Torinu dopolniti svojo ‚ekipo‘ 
lahkih gospodarskih vozil, da bi 
odgovorili na potrebe kupcev pri 
delu na zahtevnih terenih in 
hkrati pri zabavi med 
preživljanjem prostega časa.

Fiat Professional v štirih 
segmentih lahkih dostavnikov 
uspešno utrjuje svoj položaj med 
vodilnimi znamkami regije 
EMEA (Evropa, Bližnji vzhod in 

Afrika), kjer so lani povečali 
prodajo za desetino. Peti segment 
– poltovornjake – pa so doslej 
zanemarjali, saj na stari celini 

predstavljajo le šest odstotkov 
trga lahkih gospodarskih vozil. 
Diametralno nasprotje sta Bližnji 
vzhod in Afrika, kjer si ta vozila 
režejo kar 64-odstotni kolač, kar 
znaša pol milijona vozil letno. Tu 
si fullback obeta glavni potencial, 
zato ne čudi, da je plod globalnega 
partnerstva ter postavljen na 
preizkušeno in hkrati 
posodobljeno platformo.

V okolici Torina smo na kratko 
preizkusili prve serijske primerke. 
Iz varnostnih razlogov so za 
pohodnike in traktorje zaprli 
slabih deset kilometrov 
makadamsko-blatne gozdne poti, 

da je bila povsem ‚naša‘. Za 
ogrevalni krog smo izbrali 
udobnejši in z vsemi dodatki 
opremljeni LX z dvojno kabino in 
samodejnim menjalnikom, ki je 
gladko vodil 181 žrebcev (133 kW) 
čez kotanje in grbine. Počasna 
vožnja je bila za spredaj sedeča 
povsem udobna, na zadnji klopi 
pa smo pogrešali nekaj 
centimetrov višine.

Z dovoljenjem, da si lahko damo 
duška, smo se v drugi krog 
zapodili (skoraj) na polno. Tokrat 
z enojno podaljšano kabino in 
ročnim menjalnikom, ki nudi bolj 
pristen stik z zverino. Odličen 

❱ Fiat Professional postaja ‚full-line‘ ponudnik lahkih gospodarskih vozil  ❱ Fullback v Sloveniji na voljo že 
letos poleti  ❱ Na brezpotjih se znajde bolje kot večina terencev

Za delo in prosti čas

❝
Robustni 
turbodizel nad 
2.500 vrtljaji na 
minuto postane 
prava pošast.

Šasijska zasnova  
in listnato vzmetenje zadaj 

prispevata k terenskim in 
tovornim zmogljivostim.  Fullback zmore več kot tono tovora in lahko vleče 3-tonsko prikolico.
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rodeo, kjer smo v polni meri 
izkusili razliko med šminkerskimi 
in pravimi terenci, kamor sodi 
večina poltovornjakov. Po takšnih 
skokih čez grbine bi za večino 
SUV-ov pobirali odpadle dele, 
fullback pa je z levo roko potrdil 
tovarniške podatke o vstopnem 
(30 °) in izstopnem (22 °) kotu, saj 
nismo niti enkrat podrsali po tleh. 
Robustni turbodizel v nizkem 
režimu nekoliko lovi sapo, nad 
2.500 vrtljaji pa postane prava 
pošast.

Okreten in zmogljiv Fiatov 
novinec lahko prevaža več kot 
tono tovora in vleče do 3,1-tonski 
priklopnik, torej je kos vsaki 
počitniški prikolici, srednje 
velikim plovilom ali dobri letini 
vašega vinograda in njive.

Na voljo je z različnimi paketi 
opreme in v treh konfiguracijah: z 
enojno podaljšano ali dvojno 
kabino ter kot vozna šasija s 
kabino. Vse so enako visoke (1.780 
milimetrov) in široke (1.815 
milimetrov), enako imajo tudi 
medosno razdaljo (3.000 
milimetrov), skupna dolžina pa 
znaša od 5.155 do 5.285 
milimetrov, odvisno od karoserije.

Tovorni prostor je primeren 
vrsti vozila: globina 470, širina 
1.470 in dolžina 1.520/1.850 
milimetrov, odvisno od kabine 
(dvojna/enojna). Z dodatki 
Mopar lahko tovorni prostor le 
zaščitite, na voljo so tudi tri 
rešitve s trdim pokrovom, za še 
več prtljage pa je streha kabine 
predpripravljena za montažo 

strešnih nosilcev. Seveda lahko 
tudi na fullback pripnete 
snemljivi bivalnik (Tischer ali 
druge znamke) in si ustvarite 
pravi mali avtodom.

Pod pokrovom se skriva 
2,4-litrski turbodizel. Osnovni 
zmore 113 kW (154 KM) in navor 
380 Nm, močnejši pa 133 kW (181 
KM) in navor 430 Nm. Izbirate 
lahko med šeststopenjskim 
ročnim menjalnikom in 
samodejnim s petimi stopnjami, 
pri pogonu pa med zadnjim in 
štirikolesnim. Slednji je na voljo 
kot ‚občasni‘ SX s tremi 
nastavljivimi režimi: 2H za cestno 
vožnjo, ki ga lahko do hitrosti 100 
kilometrov na uro preklopite na 
štirikolesnega 4H, in 4L z 
reduktorjem.

‚Stalni‘ LX način pa nudi štiri 
režime delovanja – poleg 2H in 
4H sta to 4HLc z zaporo 
diferenciala in 4LLc, ki vklopi še 
reduktor. Vsekakor tehnika, ki jo 
danes najdemo le v redkih 
avtomobilih in ki vas popelje 
izjemno daleč.  Primož Longyka, 
foto: Fiat Professional

  Za prvinski stik s terenom 
izberite ročni, za več udobja 
samodejni menjalnik; pri obeh 
z vrtljivim gumbom izbirate 
med štirimi načini vožnje. 

  Tovorni prostor le 
zaščitite, na voljo so 
tudi tri rešitve s trdim 
pokrovom.

 NAŠ 
IZBOR

  FIAT FULLBACK  
DC LX 2.4 4x4

M 2.442 ccm, 4 valji, dizel, 133 kW (181 KM), 

430 Nm N  179 km/h B  6,6 l, 173 g CO2/km

D  D/Š/V: 5.285/1.785/1.775 mm  

P  / l   T  1.800 kg   

Cena (v Italiji): 36.430 €
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Alfa romeo giulia quadrifoglio

Alfina kača 
über alles!
❱ Giulia se ponaša s kirurško natančno vodljivostjo, vrhunskimi zavorami in 
besnim strojem  ❱ V6 s Ferrarijevimi koreninami zmore 375 kW (510 KM) in jo 
do stotice požene v 3,9 sekunde.  ❱ S stikalom DNA v načinu race pobesni in z 
živahnim zadkom ‚pomete‘ s slehernim ovinkom
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❝
Zaradi 
najmočnejše 
giulie lahko 
rečemo, da se je 
Alfa Romeo vrnila 
– čisto zares.

❝
Takšno vožnjo dovoljuje le 
način race, pri katerem je 

nadzor povsem v 
voznikovih rokah.

N a stezi nas pričaka, kot bi 
na svojih 19-palčnih 
platiščih s pnevmatikami 

245/35 spredaj in 285/30 zadaj 
stala na preži. Za platišči se 
neuspešno skrivajo ogljično-
keramični zavorni koluti in 
Brembove rdeče šestbatne 
čeljusti (za 7.900 evrov 
doplačila). 

Gre za veliko obljubo, ki je bila 
dana že pred časom in se zdaj 
končno izpolnjuje. Sedaj lahko 
besna giulia z deteljico v oznaki 
končno pokaže, česa je 
zmožna. In zakaj deteljica v 
imenu ni več zelena, čeprav je 
za srečo še vedno tu? Brez 

posebnega razloga, pravijo pri 
Alfi Romeo. Zgolj zato, ker je 
tako bolj preprosto.

A pustimo malenkosti. O 
avtomobilu smo že veliko 
slišali, o njegovih 510 ‚konjih‘ 
tudi. Pritisnemo na rdeč gumb 
na volanskem obroču v 
Ferrarijevem slogu in se 
poženemo med robnike. Žal je 
steza mokra, vendar nas že po 
nekaj metrih preseneti 
živahnost sprednjega dela; ta 
lastnost pri giulii ne pripada 
samo različici quadrifoglio, a 
nedvomno prepriča pred vsem 
ostalim. In že se nam po glavi 
plete samo ena misel: „Alfa je 

nazaj, in to čisto zares!“ Ostali 
pa bodo lahko, vsaj za trenutek, 
le nemo opazovali.

Volan z električnim servom je 
naravnost popoln, je točno to, 
kar takšen avtomobil potrebuje 
in kar Alfisti pričakujejo. Je 
hiter, neposreden in 
milimetrsko natančen ter samo 
na videz malce lahek, saj 
posreduje odličen občutek tudi 
pri visokih hitrostih, kjer vstopi 
v igro sprednji aktivni 
usmerjevalnik zraka. Ta pri 
hitrosti med 100 in 250 km/h 
spremeni razmerje potisne sile 
z običajnih 30/70 na 50/50. 
Nad to mejo je potrebna 



Ford mustang fastback GT
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Čistokrvni žrebec
❱ Ustanovitelj poni razreda je potreboval kar šest generacij, da je 
uradno pripeljal v Evropo  ❱ Različica GT je prava klasika, 
pri kateri gume zakuri atmosferski V8 s kar 421 
'konji'   ❱ Pri nas zaradi visokih davščin 
stane 61.200 evrov, v Nemčiji pa 
kar 18 tisočakov manj

I zdelali so jih že skoraj deset 
milijonov, kar je naravnost 
fantastična številka, pa je 

mustang vseeno potreboval več 
kot pol stoletja, da so ga tudi 
uradno začeli prodajati na stari 
celini. Šesta generacija je očitno 
tista, ki zna zadovoljiti bolj 
izbirčne kupce, med katere 
spadamo tudi Slovenci. Je zaradi 
tega legendarni divji konj, ki velja 
za sinonim svobode, postal le še 
ukročen čistokrvni žrebec? Če vas 
zanima odgovor, berite naprej.

Že prvi pogled nanj pove, da se 

mustang z leti ni predal, čeprav je 
v osemdesetih in devetdesetih kar 
pošteno izgubil kompas. Napete 
klasične kupejevske linije z 
neskončnim pokrovom motorja 
in kratkim zadkom so odlična 
osnova, dopolnjujejo pa jih 
sodobno interpretirane poteze 
originala iz leta 1964. Prav vsak 
detajl, vključno z divjim konjem v 
galopu, je prav takšen, kot mora 
biti. Preprosto povedano, s 
testnim avtomobilom še nikoli 
nismo bili na toliko fotografijah 
prenosnih telefonov, kot s tem 

kričeče rumenim mustangom. 
Zdi se, da zna najbolj 
prepoznaven avtomobil na svetu 
preseči meje slovenske zavisti in 
pri ljudeh vzbuditi le navdušeno 
občudovanje.

Če pozornosti čisto vsakega v 
bližnji okolici nismo zahtevali že 
s pojavo, pa so glave hitro obrnili, 
ko se je oglasil motor. Tisti, ki 
obožujete zvok osemvaljnikov 
V-oblike, veliko boljšega od tega 
ne morete dobiti. Ob zagonu se na 
hitro zdrzne in kmalu umiri na 
globoko brbotanje, ob katerem si 

❝
Petlitrska pošast 
pod motornim 
pokrovom zna 
biti zelo žejna, 
kar je pokazala s 
16,4-litrskim 
testnim 
povprečjem.
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nismo mogli pomagati, da se usta 
čisto vsakič ne bi raztegnila v 
zadovoljen nasmeh. Tako pač 
zveni čisti testosteron, pritisk na 
stopalko za plin pa bi na lestvici 
moškosti lahko primerjali le s 
sekanjem drv ali še bolj po 
slovensko, s postavljanjem škarpe. 
Tu ni prostora za mehkužce!

V prvi potegne tja do 70, druga 
pa gre že precej čez stotico, ki 
nastopi po 4,8 sekunde. Ob tem v 
programih sport+ ali race track 
vsak konkreten pritisk na 
stopalko za plin pospremi sunek v 

hrbet. Čeprav se elektronika 
nikoli v celoti ne izklopi, je ob 
priganjanju vselej prisotnega vsaj 
malo vrtenja zadnjih koles v 
prazno. Prijetna križarka očitno 
zna biti tudi pošteno žleht, a smo 
to od nje tudi pričakovali. Niti 
približno pa si nismo 
predstavljali, da bo ustanovitelj 
priljubljenega razreda pony tako 
brezkompromisen tudi v ovinkih. 
Očitno so v Evropi z razlogom 
ponudili šele to generacijo 
mustanga, saj ima kot prvi zadaj 
neodvisno vpeti kolesi, inženirji 

pa so se s podvozjem tudi sicer 
precej poigrali. Kar koli so že 
naredili, v ovinek gre zares 
odlično, popuščanje oprijema pa 
sporoča dovolj kmalu, da voznik s 
korekcijami situacijo vselej varno 
reši. 

K užitku prispeva ročni 
menjalnik, ki je opremljen s 
kratko ročico in prav takšnimi 
hodi, menjanje prestav pa 
pospremi precejšen upor. 
Petlitrska zverina zagotovi kar 
310 kilovatov moči (421 KM) in 
nič manj impresivnih 530 Nm 

navora, ki zadaj nameščene 
19-palčne pnevmatike dimenzij 
275/40 brez težav spremeni v 
oblak belega dima. Temu je 
namenjen celo poseben 
elektronski pripomoček, ki še 
tako neveščega voznika spremeni 
v pravega mojstra kurjenja gum. 
Po okusu proizvajalcev 
pnevmatik izdelan sistem spada v 
skupek dirkaških aplikacij s 
štoparico odpeljanih krogov in 
programom za hiter start (launch 
control). Program za kurjenje 
gum se ne imenuje 'burnout', 
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Renault talisman dCi 160 EDC initiale paris

Nazaj na pota stare slave

❱ Talisman je dostojen naslednik nekoč priljubljene lagune prve generacije  ❱ Vožnja z njim je zelo udobna, 
lega na cesti pa na trenutke malce manj natančna  ❱ V najmočnejši dizelski različici in z najbogatejšo 
opremo stane manj kot 35 tisočakov

N ekaj nemškega je v njem, 
vsaj na prvi pogled. Celo s 
premium tekmeci ga 

nekateri naključni mimoidoči 
mimogrede zamenjajo. A kljub 
temu ima jasno identiteto, z ostro 
in pogumno zrezano masko 
njegov oblikovalec Laurens van 
den Acker drzno sledi hišni 
filozofiji. Z več kot 4,8 metra 
dolžine pušča močan vtis, z 
ostrimi linijami ter velikimi, kar 
19-palčnimi kolesi in precej 
kroma pa deluje odločno in 
malodane prestižno.

Prav je tako, z veseljem ga boste 
pogledali ter z užitkom sedli 
vanj. Notranjost je ukrojena v 
precej zadržanem duhu, v 
umirjenih barvah in linijah ter z 
za renaulte značilnim, velikim 
večnamenskim in na dotik 
občutljivim zaslonom na 
sredinski konzoli. Ta je morda 
res v skladu s trendi, a v praksi 
manj priročen od vrtljivih stikal 

in gumbov, kaj šele učinkovitega 
večopravilnega vmesnika. Tudi 
zaradi njegove počasnosti in 
razmeroma slabe odzivnosti, ki 
med vožnjo zahteva preveč 
pozornosti, ga težko sprejmemo. 
Sicer pa je v celem počutje zelo 
dobro, morda bi si želeli le nekaj 
manj trde plastike, medtem ko z 
odlagalnimi mesti in predali za 
drobnarije ni težav. V držali za 
plastenke med sedežema lahko 
namesto njiju zlahka odložite 
denarnico in mobilni telefon ali 
pa vrečko z arašidi in osvežilne 
robčke, ki so na dolgih poteh zelo 
dobrodošli. Za nameček je v 
predalu pod naslonjalom za roke 
še pravi pravcati hladilnik za 
plastenko!

Sedeži so odlični, izdatno 
nastavljivi in ravno prav čvrsti, 
odeti v usnje, ogrevani in hlajeni, 
pika na i pa je masažna funkcija 
(za voznika in sopotnika), ki med 
večurnim sedenjem še kako prija. 

Nasploh je talisman zelo dobra 
potovalna limuzina, v kateri je 
tudi na zadnjih sedežih dovolj 
prostora za odrasla potnika, vse 
skupaj pa zaokrožuje še zajeten 
prtljažnik, ki se kljub štirivratni 
zasnovi lahko pohvali s precej 

❝
Kot celota je zelo 
dober, bi pa v nekaterih 
malenkostih lahko bil 
bolje dodelan.

PRIVARČUJTE PRI SERVISU VAŠEGA VOZILA

AVTO CAR d. o. o., Svetčeva 1, 1234 Mengeš, www.avtocar.si
servis: 01/72 37 279, 051 383 400, salon: 01/72 37 414

NEODVISNI SERVISER ZA VOZILA RENAULT, NISSAN IN DACIA
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veliko nakladalno odprtino.
Kaj pa vožnja? Udobna, kot se 

za avtomobil takega kova 
spodobi, žal pa je lega malce 
manj dosledna in tisti, ki 
pričakujete nemško natančnost, 
ne boste prišli na svoj račun. 
Avtomobil namreč med vožnjo 
skoraj plava (palec gor za 
udobje!), a zato na ne povsem 
gladki cesti često zahteva drobne 
popravke smeri z volanom. Žal, 
tekmeci znajo udobje in 
natančno lego na cesti bolje 
združiti. K boljši legi sicer 
pripomore sistem 4control 
oziroma krmiljenje vseh štirih 
koles, ki pri višjih hitrostih zadnji 
kolesi rahlo obrne v isto smer kot 
sprednji, pri manjših hitrostih pa 
v nasprotno, s čimer zmanjša 
obračalni krog. Kljub zajetnim 
meram je talisman zato 
presenetljivo okreten avtomobil!

Preizkusili smo najmočnejši 
dizelski motor v ponudbi, 
1,6-litrski stroj, ki diha s pomočjo 
dveh turbinskih polnilnikov in 
razvija moč 118 kW (160 KM). 
Dovolj za lahkotno doseganje 
tudi višjih potovalnih hitrosti in 
zadostne zmogljivosti vse do 

največje dovoljene hitrosti na 
naših avtocestah, je pa res, da na 
levem pasu 'autobahna' kakšnih 
čudežev ne morete pričakovati. 
Na voljo je le s samodejnim 
menjalnikom EDC z dvojno 
sklopko, ki med vožnjo prestave 
menja hitro in uglajeno, k udobju 
pa pripomore tudi tih in mehko 
tekoč motor. Žal pa si pogonski 
sklop pri speljevanju vzame 
preveč časa oziroma se prepočasi 
odzove na voznikov pritisk na 

stopalko za plin. Ne pozabite 
tega, zlasti ko se nenadoma 
odločite za prehitevanje ali se s 
stranske ceste vključujete v 
kolono!

Vseeno pa je talisman na dobri 
poti, da Renault vrne nazaj med 
resne igralce v srednjem razredu, 
tja, kjer je nekoč gospodaril z 
laguno prve generacije. Kot 
celota je namreč zelo dober, 
oblikovno privlačen, prostoren in 
udoben avtomobil, ki pa ni 

povsem brez pomanjkljivosti. A 
te mu (vključno z neprijetno 
glasnim zvokom ob vklopljenih 
smernikih) zaradi resnično 
privlačne cene – v osnovi pod 20, 
v najmočnejši dizelski izvedbi, s 
samodejnim menjalnikom in 
resnično bogato opremo pa 35 
tisoč evrov – lahko odpustimo.  
Anže Jamnik, foto: Jernej Prelac

⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: limuzina, 4 vrat, 5 sedežev; Motor: 
turbodizelski, vrstni štirivaljnik, 1598 ccm, 118 
kW (160 KM) pri 4000/min, 380 Nm pri 1750/
min; Menjalnik: samodejni, 6-stopenjski; 
Pogon: na sprednji kolesi; EuroNCAP: 5.
Velikosti: 4848 x 1869 x 1463 mm; Medos. 
razdalja: 2808 mm; Pnevmatike: 245/40 R19; 
Masa/nosilnost: 1518/600 kg; Prtljažnik: 608 l.
Največja hitrost: 215 km/h; Pospešek 
(0–100 km/h): 9,4 s; Poraba goriva (EU): 
5,1/4,4/4,5 l/100 km; Povprečje na testu: 
6,7 l/100 km; Izpust CO2: 118 g/km.
Cena: osnovni model (talisman dCi 110 life): 
21.490 €, testno vozilo: 37.790 €; Renault 
Nissan Slovenija, d. o. o., Ljubljana.
+ videz, udobje, bogata oprema, cena 
– odzivnost pogonskega sklopa, lega na cesti

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

Poraba pri mešanem ciklu 3,6–5,8 l/100 km. Emisije CO2 95–132 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0253 –0,059 g/km. 
Emisija trdnih delcev: 0,00001–0,00144 g/km. Število delcev (x1011): 0,01–9,26. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  
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Renault TALISMAN
Prevzemite nadzor.

renault.siRenault priporoča

  S svojimi ostrimi 
linijami, 19-palčnimi 
kolesi in precej 
kroma deluje zelo 
odločno.

❝
V mnogočem se 

spogleduje celo s 
premium avtomobili 

– z drzno obliko ali 
resnično bogato 

opremo, na primer.
   Umirjena armaturna plošča 
združuje tako usnje kot 
tudi precej trdo plastiko. 
Na sredinski konzoli kraljuje 
velik, na dotik občutljiv 
zaslon, ki pa ni ravno vzor 
odzivnost in funkcionalnosti.

Prtljažni prostor je s  
608 litri med 

najradodarnejšimi.
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Volvo XC90 D5 R-design

V eliki švedski športni 
terenec je v svoji prvi 
generaciji požel ogromen 

uspeh in brez večjih sprememb 
kupce prepričeval kar 13 let. Tudi 
zato so bila pričakovanja za 
novega še toliko večja, prav nič pa 
ni pomagalo niti, da je novinec 
nastajal ravno v obdobju, ko je 
Volvo menjal lastnike in iskal novo 
pot. Po daljšem druženju z novim 
XC90 lahko brez težav potrdimo, 
da pričakovanj ni le izpolnil, 
temveč jih je v marsikaterem 
pogledu tudi presegel.

Tako velikega avtomobila, ki 
navzven navduši še s čim drugim 
kot svojo petmetrsko 
impozantnostjo, ni lahko narediti. 
A so pri Volvu tudi takšen kup 
pločevine uspeli oblikovati z 
dovolj prefinjenosti, da pozornost 
dobi tudi na račun svoje lepote. 
Glavno vlogo pri tem odigrajo 
žarometi z motivom Torovega 

kladiva, ki v celoti svetijo v led 
tehniki. Sicer so karoserijske linije 
razmeroma preproste, le zadnji 
del je zopet nekoliko bolj razigran. 
Zajetno velikost nekoliko ublažijo 
prav takšna kolesa, v primeru 
testnega vozila kar 22-palčna, 
zaradi katerih avtomobil na daleč 
uspešno skriva, kako velik je v 
resnici.

Naj bo navzven še tako 
privlačen, prava poslastica je 
njegova notranjosti. Vrhunski 
materiali in odlična končna 

obdelava so, seveda, samoumevni, 
preproste oblike, ki dajejo 
prednost funkciji, pa tipično 
švedske. Ključno razliko naredi 
pozornost, ki so jo posvetili 
majhnim stvarem. Na primer 
gumbom za upravljanje na volanu, 
katerih svetleč videz daje pridih 
prestiža, a se na račun tega ne 
odrekajo uporabnosti. Še več, prav 
takšni, brez vidnih znakov 
uporabe, bodo tudi čez deset let. 
Še ena izmed posebnosti je gumb 
za zagon motorja, katerega mesto 
je med sprednjima sedežema, 
poleg prestavne ročice. Lično 
obdelana in z zanimivo bleščečo 
kovino (kitajski okus za prestiž?) 
obdana privzdignjena ročica se 
zdi kot pozdrav padlemu 
švedskemu avtomobilistu Saabu, 
ki je imel ključavnico za zagon 
motorja postavljeno prav tam. 
Poleg stoji še enako obdelan 
vrtljivi gumb, ki je namenjen izbiri 

različnih voznih programov. Ti 
imajo vsak svoj režim delovanja 
motorja, menjalnika in podvozja. 
Kar se tiče gumbov, je to vse, le še 
nekaj najnujnejših bližnjic je na 
sredinski konzoli. Za vse ostalo je 
zadolžen velik barvni zaslon na 
dotik, ki kraljuje na vrhu 
armature. Meri 22,8 centimetra in 
ga po odzivnosti in ločljivosti 
lahko primerjamo z 
najsodobnejšimi tablicami na trgu. 
Večinoma so meniji pregledni in 
zlahka obvladljivi, le kakšna 
funkcija bi bila vseeno lahko na 
voljo brez dolgotrajnega brskanja, 
recimo s pomočjo bližnjice – 
gumba na sredinski konzoli.

Skoraj pet metrov zunanje 
dolžine in malo manj kot dva 
metra širine se v notranjosti 
izkažejo s spodobno odmerjenim 
prostorom za skoraj vse potnike. 
Skoraj zato, ker tista dva na 
zasilnih zložljivih sediščih v tretji 

❝
Ob tako dovršenem 
avtomobilu se 
običajnemu 'siromaku' 
tudi bogataških 98 
tisočakov zdi 
sprejemljiva cena.

  Oprema R-design zagotavlja 
lepotne dodatke, ki poskrbijo 
še za nekoliko več vpadljivosti 
in funkcionalnosti, ki jo 
zagotavljajo odlični samodejno 
prilagodljivi led žarometi.

■•  LE DVA 
litra 

prostornine 
in kar 165 
kilovatov 
oziroma 
225 
'konjev', a 
tega ne morete 
več naročiti, saj 
ga je že zamenjal 
sodobnejši stroj. Novi 
ima še deset 
'konjičev' več, glavna 
razlika pa je, da ima 
podporo povsem nove 
tehnologije power 
pulse. Ta izkorišča 
stisnjen zrak, da v 
najnižjih vrtljajih 
zažene turbino, zaradi 
česar je navor na voljo 
še nekoliko prej. 

MOTOR

  Drugorazredne sedeže najdete le v tretji 
vrsti, druga vrsta pa ponuja ogromno 
prostora in prilagodljivosti z nastavljivim 
naslonom in pomičnim sedalnim delom. 
Dodatna vrsta sedežev stane približno 1.500 
evrov, prtljažnik pa v primeru, da sta tudi ta 
sedeža v uporabi, še vedno meri dobrih 300 
litrov, kar je več kot ponuja renault clio.
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⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: športni terenec, 5 vrat, 7 sedežev; 
Motor: turbodizelski, vrstni štirivaljnik, 1969 
ccm, 165 kW (224 KM) pri 4250/min, 470 
Nm pri 1750/min; Menjalnik: samodejni, 
8-stopenjski; Pogon: na vsa štiri kolesa; 
EuroNCAP: 5.
Velikosti: 4950 x 1931 x 1775 mm; Medos. 
razd.: 2984 mm; Pnevm.: 275/35 R22; Masa/
nosil.: 2082/548 kg; Prtljaž.: 310/692/1868 l.
Največja hitrost: 220 km/h; Pospešek 
(0–100 km/h): 7,8 s; Poraba goriva (EU): 
6,2/5,4/5,7 l/100 km; Povprečje na testu: 
8,9 l/100 km; Izpust CO2: 149 g/km.
Cena: osnovni model (D4 kinetic): 58.184 €, 
testno vozilo: 98.334 €; VCAG, d. o. o., Lj.
+ udobje, videz, podvozje  
– premalo bližnjic na armaturki

vrsti ne smeta biti kaj večja od 
povprečnega otroka. Če so 
postavljeni vsi sedeži, je v 
prtljažniku še vedno 310 litrov 
prostora, sicer pa pogoltne skoraj 
700 litrov prtljage. 

Prej omenjeno prilagodljivo 
zračno podvozje, za katerega je 
treba seči v žep 2.790 evrov 
globlje, je ključno pri 
zagotavljanju udobja. Testni 
avtomobil je bil namreč opremljen 
z 22-palčnimi platišči, katerih 
nizek presek je vse prej kot 
namenjen mehkobni vožnji. Pa se 
je, razen malenkostno zaznavnih 
vibracij preko kratkih neravnin, 
tudi s takšno obutvijo izkazal z 
vzornim blaženjem. V terenskem 
programu je trebuh avtomobila od 
tal oddaljen maksimalnih 267 
milimetrov, medtem ko ga športna 
nastavitev za štiri centimetre 
približa tlom. V tem primeru 
XC90 ne postane pretirano 
dinamičen avtomobil, ampak je 
vožnja še vedno razmeroma 
mehkobna in v prvi vrsti udobna.

Za številne je največji kamen 
spotike pri tem avtomobilu 
njegova motorna paleta, saj jo 
sestavlja le nabor dvolitrskih 
turbodizlov in turbobencinarjev. 
Mi smo testirali po zmogljivosti 
srednjo dizelsko izvedbo s 165 
kilovati (224 KM) in 470 Nm 
navora. V povezavi z 
8-stopenjskim samodejnim 
menjalnikom si, z izjemo zvoka, 
ne bi mislili, da ga poganja 
štirivaljni dizel, saj je navora ves 
čas dovolj. Podatek, da več kot 
dvotonski avtomobil stotico 
doseže v manj kot osmih 
sekundah, pospešuje pa vse do 
220 kilometrov na uro, je več kot 
dovolj zgovoren. Vseeno pa je 
nekako narobe, da v ponudbi ni 
nobenega motorja s prostornino, 
večjo od dveh litrov. Tega si 
nemška konkurenca niti v sanjah 
ne bi dovolila. Po drugi strani pa 
ravno s tem Volvo dokazuje, da 
tisto, kar govori, tudi zelo resno 
misli. Z majhnimi motorji stoji za 
obljubo čistejše in manj potratne 
prihodnosti, tako kot se vsa leta 
doslej zavezuje varnosti. Na 
slednjo, seveda, tudi ni pozabil, 
ampak je s pravo vojsko 
varnostnih sistemov poskrbel, da 
bo obljuba o nič smrtnih žrtvah v 
novih vozilih znamke Volvo tudi 
uresničena. To je tista prava 
odličnost s severa!  Gašper Stamač, 
foto: Jernej Prelac

  Skandinavska preprostost skrbi, da je 'navlake' čim manj, zato je gumbov na armaturki le za vzorec, 
materiali pa so prijetni tako za oko kot na dotik.

URADNI POOBLAŠČENI SERVISER  

VOZIL ZNAMKE VOLVO

www.interclasscars.si
VELIKA IZBIRA RABLJENIH VOZIL VOLVO

Gorjupova ulica 1, 
1000 Ljubljana
T: 01-2000-940

GSM: 031-634-000
Mail: volvo@interclasscars.si
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Abarth 595C turismo

Z a vsakega pravega 
avtomobilskega navdušenca 
ime Abarth pomeni nekaj 

posebnega. Približno šestdeset let 
nazaj so bili avtomobilski dodatki 
s tem imenom in emblemom 
škorpijona na njih bolj iskani kot 
vinilke najnovejšega albuma 
Beatlov. Izpušne sisteme, 
nadgradnje motorjev, platišča in 
okrasne dodatke leta 1949 
ustanovljenega podjetja so 
nameščali na fiate in pri nas tudi 
na zastave. Danes je znamka v 
lasti Fiata, pojavlja pa se na 
športno začinjenih izvedbah 
njihovih modelov, medtem ko 
prodaje posameznih komponent 
za predelave ni več. Da bi v živo 
videli, kako se je zgodba v 
pretečenih desetletjih 
spremenila, smo ob testnega 
abartha 595 postavili lokalni 
primerek iz dobrih starih časov.

Abarthova izvedba fiata 500 je 
drugje po Evropi že dolgo v 
prodaji, k nam pa je prišla šele 
pred nekaj meseci in jo bo kmalu 

doletela zamenjava s sodobnejšim 
modelom v slogu prenovljene 
petstotice. Nosi oznako 595, ki jo 
poznamo iz zgodovine, 
zmogljivost in stopnjo 
opremljenosti pa razložijo oznake 
elaborabile, turismo in 
competizione. Mi smo preizkusili 
različico 595C, kar pomeni, da gre 
za izvedbo s platneno streho, 
oznaka turismo pa, da ponuja 
srednjo moč 1,4-litrskega motorja 
in vmesni paket opreme.

Najsi so mimoidoči vedeli, kaj 
pomeni znak škorpijona na 
znački ali ne, je bilo že na daleč 
jasno, da gre za strupeno izvedbo 
Fiatovega malčka. Izbočeni 
odbijači z dodatnimi zračnimi 
režami, na debelo zaobljeni 
pragovi in dvobarvna karoserija z 
rdečimi poudarki namreč odlično 
poskrbijo za to. Češnji na vrhu 
torte sta še dva zaključka 
izpušnih cevi, ki samozavestno 
kukata izpod odbijača in na srečo 
nista bleferja, ampak iz sebe 
lahko izpustita napol dirkaški 

Privid iz preteklosti
❱ Obujeni malček je iz zimskega spanca predramil še 
dirkaško začinjeno znamko  ❱ Abarth 595 vselej 
poganja 1,4-litrski turbo motor, ki v srednji 
izbiri ponuja 118 kW (160 KM)  ❱ Športno 
zunanjost dopolnjuje platnena 
streha, ki je prava nostalgična 
pika na i

❝
Na koncu dneva smo se ob spoznanju, da se domov 
ne bomo odpeljali s starim, z velikim olajšanjem 
usedli v ta novega, prižgali klimo, nastavili radio in 
se z izklopljenim programom sport v udobju 
odpeljali domov. 

  S platneno streho je 595 za natanko dva tisočaka dražji od 
običajnega, pri voznih lastnostih pa se razlika praktično ne pozna, 
saj ne gre za pravi kabriolet.
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❝
O večstopenjskem električnem 

odpiranju platnene strehe so 
nekoč lahko le sanjarili. Takrat je 

bilo dovolj, če je avtomobil ob 
nalivu v notranjosti ostal suh.

  Z nekaj dodatki je kabina 
običajnega fiata 500 nostalgični 
ton zamenjala za športnega. 
Dokaz za to je dodaten merilnik, 
ki kaže pritisk turbine, v sredini 
pa, ali je vklopljen športni vozni 
program.

zvok. Vrhunec pride ob 
priganjanju z vklopljenim 
programom sport, ko se zasliši 
brbotanje in, če imate srečo, tudi 
kakšen glasen pok. Veliko ropota, 
a nikakor tako dodelanega kot pri 
novem, je od sebe dal rdeč fičko, 
ki je bil predelan v fantastično 
repliko abartha 850 TC. 
Devetstokubični motor se zavrti 
prek 8.000 vrtljajev v minuti in ob 
tem nejevoljno kriči, kot bi ga 
dajali iz kože. Samo predstavljajte 
si, kakšna zverina je bil takšen 
avtomobil v času, ko je običajen 
fičko ponudil 25 neubogljivih 
'kljuset', 850 TC pa skoraj 60.

Zanimivo, da tudi danes velja 
približno takšno razmerje, saj ima 
osnovni fiat 500 59 kW (69 KM), 
testnega abartha pa poganja s 
turbino podprt 1,4-litrski motor s 
118 kW (160 KM). Motor, seveda, 
ni več nameščen zadaj, ampak 
spredaj, kjer je tudi pogon, voznik 
pa pretika ročico petstopenjskega 
menjalnika. Nad prestavo več se 
ne bi nihče pritoževal, a nam ta 
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Opel astra 1.6 CDTI ecotec start&stop innovation

Misija 
uspela!

❱ Glavna odlika nove astre v primerjavi s predhodnico je do 200 kg manjša masa  ❱ Boljše zmogljivosti in 
zelo majhna poraba goriva  ❱ Ob izboljšani ergonomiji in kakovosti izdelave izpostavljamo prilagodljive 
matrične žaromete

❝
Čeprav premijski 
proizvajalci ponujajo bolj 
sofisticirane izdelke, so 
astrini pametni žarometi 
vredni doplačila.

O pel astra je eden izmed 
tistih avtomobilov, ki so v 
mnogokrat nehvaležni 

vlogi glavnega tekmeca večno 
uspešnemu golfu. Kljub trudu z 
uvajanjem napredne opreme in 
agresivni cenovni politiki je 
slednja vedno ostajala korak ali 
dva za prvakom razreda.

Za to je bila v veliki meri kriva 
prevelika masa, ki je Oplovci z 
rastjo avtomobila skozi 
generacije niso znali primerno 
oklestiti. A tokrat so se zadeve 
lotili temeljiteje in poskrbeli, da 
je nova astra približno 200 
kilogramov lažja od 
predhodnega modela. In očitno 
je bilo to zdravilo, ki ga je 
potrebovala, saj je napredovala 
na vseh področjih, od 
zmogljivosti do voznih lastnosti 
in ne nazadnje porabe goriva.

Z 1,6-litrskim turbodizlom s 
100 kilovati (136 KM) je še bolj 
živahna, kot bi pričakovali glede 
na podatke na papirju. Motor 
nad 1.500 vrtljaji, zlasti pa nad 
2.000 vrtljaji na minuto prav 
eksplozivno potegne, približno 
tako kot smo bili vajeni v časih 

prvih močnejših TDI-jev. 
Obenem je tudi bolj uglajen kot 
pri predhodniku, a je še vedno 
razmeroma glasen in ne tako zelo 
kultiviran kot, denimo, 
Renaultovi dCi ali HDi motorji 
koncerna PSA. Poleg 
zmogljivosti navduši tudi s 
porabo goriva. Testno povprečje 
je ob pretežno dinamični vožnji 
znašalo 5,7 litra na 100 
prevoženih kilometrov, kar 
pomeni, da bi lahko brez težav 

shajali tudi z zgolj petimi litri 
dizla na 100 kilometrov.

Rezultate shujševalne kure se 
občuti tudi med vožnjo. 
Avtomobil je dobro vodljiv in 
deluje lahkotno ter prijazno do 
uporabnika. Volan je natančen, 
prav nič pa ne bi škodilo, če bi 
imel za odtenek šibkejšo servo 
ojačitev oziroma bi ta delovala 
bolj progresivno. Podvozje je 
dobro uglašeno. Prečno 
nagibanje karoserije v ovinkih je 
zelo omejeno, lega pa zanesljiva 
in predvidljiva. Zato se astra ne 
brani dinamične vožnje. Ravno 
nasprotno. Hitro vijuganje z njo 
je prav prijetno in naravno. Ob 
tem je dovolj dobro poskrbljeno 
za udobje, saj razmeroma togo 
podvozje učinkovito blaži 
tresljaje tudi pri vožnji čez krajše 
neravnine.

V primerjavi s predhodnikom 
je bil občuten napredek narejen 
tudi v kabini. Čeprav še vedno 
najdemo nekaj trde plastike, so 
na splošno uporabljeni 
kakovostnejši materiali, 
izboljšana pa je tudi ergonomija. 
Zaradi zaslona na dotik 

  Čeprav je za 4,9 centimetra krajša ter ima za 2,3 centimetra manjšo 
medosno razdaljo, je notranjost prostornejša kot pri predhodnem 
modelu.
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⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: kombilimuzina, 5 vrat, 5 sedežev; Motor: 
turbodizelski, vrstni štirivaljnik, 1598 ccm, 100 
kW (136 KM) pri 3500/min, 320 Nm pri 2000/min; 
Menjalnik: ročni, 6-stopenjski; Pogon: na sprednji 
kolesi; EuroNCAP: 5.
Velikosti: 4370 x 1871 x 1485 mm; Medos. 
razdalja: 2662 mm; Pnevmatike: 225/45 R17; 
Masa/nosil.: 1350/525 kg; Prtljaž.: 370–1210 l.
Največja hitrost: 205 km/h; Pospešek (0–100 
km/h): 9,6 s; Poraba goriva (EU): 4,5/3,5/3,9 
l/100 km; Povprečje na testu: 5,7 l/100 km; 
Izpust CO2: 103 g/km.
Cena: osnovni model (1.4 ecotec selection): 
14.990 €, testno vozilo: 23.850 €; Opel SEE, 
podružnica Ljubljana.
+ zmogljivosti, vozne lastnosti, poraba goriva 
– glasen motor ob hladnem zagonu

sredinska konzola ni več posuta z 
gumbi, a jih je po novem več na 
volanskem obroču. Ti so 
nedvomno bolj priročni, vendar 
zahtevajo nekaj privajanja. 
Precej nenavadno pa je, da 
inženirji niso izkoristili prostora 
na dnu sredinske konzole, kjer je 
namesto uporabnega predala le 
ličen pokrovček, kamor je 
mogoče namestiti opcijski 
nosilec za mobilni telefon. 
Drugače ga lahko odložimo le v 
držala za pijačo, ki morajo služiti 
tudi kot odlagalno mesto za 
drobnarije.

Poseben odstavek si zasluži 
oprema, predvsem asistenčni 
sistemi. Paket innovation med 
drugim prinaša samodejno 
zaviranje v sili, prepoznavanje 
prometnih znakov ter sistem za 
samodejno ohranjanje smeri 
znotraj voznega pasu, tu pa so 
tudi prilagodljivi led matrični 
žarometi. Slednji s prižiganjem 
posameznih segmentov 
samodejno prilagajajo svetilnost 
glede na razmere na cesti in 
čeprav niso najbolj sofisticiran 
tovrstni izdelek na trgu, so 
gotovo vredni doplačila (znotraj 
paketa innovation ali posamezno 
za 1.200 evrov). Poleg tega velja 
omeniti tudi gretje zadnjih 
sedežev ter priključka USB za 
drugo vrsto, ki pa sta namenjena 

le polnjenju zunanjih naprav.
Nova astra je tako gotovo 

najboljša do sedaj, kar je med 
drugim dokazala tudi z 
osvojitvijo naslovov slovenski in 
evropski avto leta. S končno 

ceno, ki presega 23 tisočakov, ni 
ravno poceni, a zagotavlja udobje 
in opremo (tu imamo v mislih 
predvsem led matrične 
žaromete), ki so bili do sedaj 
namenjeni zgolj višjim 

avtomobilskim razredom. Misija 
je torej uspela. Golfu pa 
sporočamo, da počivanje na 
lovorikah odpade.  Borut Fakin, 
foto: Jernej Prelac

  V notranjosti se napredek 
kaže tako pri materialih 
kot ergonomiji. Upravljanje 
glavnih funkcij je zaupano 
zaslonu na dotik ter gumbom na 
volanskem obroču.

  S 370 litri osnovne prostornine je prtljažnik zgolj povprečen, prav 
tako se ne more posebej pohvaliti s kakovostjo obdelave.

  Sprednja sedeža 
sta čvrsta in dobro 
oprimeta telo, 
poleg tega pa 
sta tudi izdatno 
nastavljiva.

 V drugi vrsti 
je dovolj prostora 
tudi za višjerasle 

potnike. Za njihovo 
udobje med drugim 

skrbijo gretje 
sedežev in dva 
priključka USB.
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Zaradi Mercedesovega sistema vzmetenje podpira 
karoserijo in pasivno blaži nihanja okvirja ter 
aktivno preprečuje prečna in vzdolžna gibanja.

■•  SISTEM ABC VKLJUČUJE 
hidravlični mehanizem, ki 

omogoča spreminjanje položaja 
zgornjega vpetja klasične vzmeti 
in tako povzroči njen navpični 
premik. Nadzorna enota sistema, 
ki je bil predstavljen leta 1998, 
obdeluje podatke o vožnji in jih 
primerja s podatki merilcev 
pritiska v teleskopskih opornikih 
ter pri tipalih za zaznavanje 
višine karoserije. Na podlagi teh 
podatkov sproži delovanje 

servohidravličnih ventilov na 
sprednji in zadnji premi. S tem 
uravnava količino olja, s katerim 
se sprožijo aktuatorji, ki 
spreminjajo položaj točke vpetja 
vzmeti. Pri novem mercedesu 
razreda S kupe je sistem doživel 
nadgradnjo s funkcijo curve 
tilting. S pomočjo kamer v 
vetrobranskem steklu sistem 
zazna prihajajoče ovinke in se 
pripravi na optimalno delovanje.

Sistem, ki 
ima namesto 
klasičnih 
kovinskih 
vzmeti vgrajen 
pnevmatski 
mehanizem.

■•  SISTEM, KI GA JE 
leta 1998 predstavil 

Mercedes, za ohranjanje 
enake višine karoserije pri 
različnih obremenitvah 
uporablja pnevmatske 
vzmeti. Poleg tega airmatic 
omogoča dvigovanje in 
spuščanje vozila za 
izboljšanje aerodinamike in 
voznih lastnosti. Sistem 
vključuje električni 
kompresor, ki stisne zrak v 
poseben rezervoar, od koder 
potuje k teleskopskim 
opornikom. Tam 
elektroventili prek nadzorne 
enote določajo količino zraka, 
ki prehaja, in s tem po želji 
spreminjajo nastavitve 
podvozja. Airmatic je 
povezan s sistemom ADS, ki z 
električnimi ventili uravnava 
trdoto klasičnih hidravličnih 
blažilnikov.

ABC   
(ACTIVE BODY CONTROL)

AIRMATIC   

Vzmetenje
❱ Tako kot ostali sklopi je v zadnjih letih velik 
tehnološki napredek doživelo tudi podvozje  
❱ Avtomobili so vse pogosteje opremljeni 
s sistemi, ki uravnavajo delovanje 
blažilnikov, vzmeti …  ❱ Različni sistemi 
delujejo na različnih principih, zato 
si zaslužijo posebno obravnavo

Zibanje? Ne, hvala! 
Mercedesov sistem 

active body control 
omejuje gibanje karoserije 

s premikanjem točke vpetja 
kovinskih vzmeti s pomočjo 

hidravlike (na sliki mercedes SL – 
R231). Tako se spreminja navpična 

lega posameznega kolesa. Iz sistema, 
ki ga poznamo od leta 1998, so nato 

razvili novejši magic body control.

❝
Najsodobnejši 

sistemi s pomočjo 
kamer in tipal analizirajo 

cestišče in glede na razmere 
prilagajajo delovanje vzmetenja.
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Citroën je leta 1989 pri modelu XM klasično hidropnevmatsko 
vzmetenje z elektronskim nadzorom spremeni v hidroaktivno.

■•  SISTEM VKLJUČUJE 
hidravlično črpalko, ki pošilja 

posebno olje (pod tlakom) do 
vzmetnih nog, ki so povezane s 
kolesi ter kroglami, napolnjenimi 
z dušikom pod visokim tlakom. 
Hidropnevmatsko vzmetenje iz 

leta 1955 je upravljal voznik, medtem ko 
hidroaktivno vzmetenje iz leta 1989 zaradi 
elektronskega nadzora deluje povsem 
samodejno. Od tretje generacije iz leta 
2005 lahko to vzmetenje pri majhnih 
hitrostih dvigne avtomobil za 13 milimetrov, 
nad 110 km/h pa ga spusti za 15 milimetrov.

Sistem, ki so ga razvili pri trikraki zvezdi, 
s pomočjo dveh kamer na vetrobranskem 
steklu, ki zaznavata konfiguracijo cestišča 
pred vozilom, prilagaja delovanje aktivnega 
vzmetenja.

■•  MAGIC BODY CONTROL, 
ki je na voljo za doplačilo 

pri mercedesu razreda S 
(W222), deluje v povezavi z 
aktivnim vzmetenjem ABC in 
dvema kamerama, ki sta sicer 
namenjeni delovanju 
varnostnih sistemov, kot sta 
samodejno zaviranje v sili ter 
ohranjanje vozila na voznem 
pasu. Podatke, ki jih zajameta 

kameri, analizira programska 
oprema. Ta analizira cestišče 
do 15 metrov pred vozilom 
(pri čemer lahko zazna tudi 
3-milimetrske nepravilnosti). 
Hitrost obdelave podatkov 
omogoča delovanje sistema 
podnevi, pri dobri vidljivosti 
ter pri hitrostih do 130 km/h 
oziroma 36 metrov na 
sekundo.

Skrivnost vzmetenja 
z magnetnim 
nadzorom tiči v 
posebni tekočini v 
blažilnikih, katere 
viskoznost se 
spreminja z električno 
napetostjo.

■•  POSEBNO OLJE, 
katerega viskoznost se 

spreminja s pomočjo 
električne napetosti, s 
prehodom skozi ventile 
omogoča različno trdoto 
blažilnikov. Prvi serijski 
sistem je izdelalo podjetje 
Delphi, prvič pa je je bil 
vgrajen leta 2002 v model 
cadillac seville STS. Danes ga 
uporabljajo številni 
proizvajalci, od Audija do 
Ferrarija.

Sistemi za 
elektronski nadzor 
vzmetenja imajo 
različne oznake, a vsi 
vplivajo na delovanje 
blažilnikov. 

■•  VEČINA TEH 
sistemov deluje v 

kombinaciji s kovinskimi 
vzmetmi, bolj sofisticirani 
pa uporabljajo zračne 
vzmeti. S slednjimi se je 
lahko že leta 1987 
pohvalil pionir 
prilagodljivega vzmetenja 
mitsubishi galant. Med 
prve evropske modele s 
'pametnim' vzmetenjem 
pa sodi lancia thema, ki je 
bila opremljena s 
sistemom SCS 
proizvajalca Magneti 
Marelli.

HYDRACTIVE   

MAGIC BODY  
CONTROL

SCM    
(MAGNERIDE)

SCS  

Z močjo magnetov 
Magnetno vzmetenje 

uravnava trdoto 
blažilnikov s spreminjanjem 
viskoznosti posebnega olja 

z elektromagnetnimi delci, kar 
dosežejo s pomočjo električne 

napetosti.
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BMW - CitroënAudi - BMW
A6 avant

Medosna razdalja: 291 cm, D x Š x V: 494 x 187 x 146 cm, teža: 
1625-2035 kg, prtljažnik: 565/1680 litrov, rezervoar: 73 l,  
EuroNCAP: HHHHH, država proizvodnje: Nemčija.
Karavanski A6 se ponaša z novim videzom in učinkovitejšimi 
motorji, v kabini prepriča s prestižem limuzinske izvedenke, 
pohvali pa se lahko še z velikimi in uporabnim prtljažnikom. 

Tekmeci: BMW serija 5 touring, mercedes razred E karavan
Predstavljen: 2011 Kov. barva: 1290 EUR Usnj. oblaz.: 2540 EUR LED žarometa: 1940 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 TFSI 49.720 B/4 1984 185/252 370 6,9 250 6,0 140
3.0 TFSI quattro 69.220 B/6 2995 245/333 440 5,3 250 7,6 177
RS6 144.840 B/8 3993 412/560 700 3,9 250 9,6 223
2.0 TDI ultra 49.130 D/4 1968 140/190 400 8,7 226 4,6 119
3.0 TDI quattro 61.400 D/6 2967 160/218 500 6,8 234 5,3 138

A6 allroad
Medosna razdalja: 291 cm, D x Š x V: 494 x 190 x 147 cm, teža: 
1945-2030 kg, prtljažnik: 565/1680 litrov, rezervoar: 73 l,  
EuroNCAP: HHHHH, država proizvodnje: Nemčija.
Allroad je ravno pravšnja kombinacija elegance, prostorne 
notranjosti in terenske prehodnosti. Vse skupaj zaokrožuje še 
dobra tehnika ter najsodobnejša oprema. 

Tekmeci: subaru outback, volvo XC70
Predstavljen: 2011 Kov. barva: 1290 EUR Navigacija: 3130 EUR Matrična LED žarometa: 2790 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

3.0 TFSI quattro 72.110 B/6 2995 245/333 440 5,8 250 8,0 185
3.0 TDI quattro 75.930 D/6 2967 235/320 650 5,5 250 6,5 172

A7 sportback
Medosna razdalja: 291 cm, D x Š x V: 497 x 191 x 142 cm, teža: 
1770-1860 kg, prtljažnik: 535/1390 litrov, rezervoar: 65 l,  
EuroNCAP: /, država proizvodnje: Nemčija.
Po velikosti se umešča med modela A6 in A8, zaradi petvratne 
zasnove pa ima neprimerno uporabnejši prtljažnik od svojih 
tekmecev. 

Tekmeci: mercedes razred CLS, BMW serija 6 gran coupe
Predstavljen: 2012 Kovinska barva: 1269 EUR Navig. sistem: 3244 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

3.0 TFSI quattro 74.730 B/6 2995 245/333 440 5,3 250 7,6 176
3.0 TDI quattro 72.280 D/6 2967 200/272 580 5,7 250 5,2 136

A8
Medosna razdalja: 299 cm, D x Š x V: 514 x 195 x 146 cm, teža: 
1835-1995 kg, prtljažnik: 510 l, rezervoar: 90 l,  EuroNCAP: /, 
država proizvodnje: Nemčija.
Audijev najprestižnejši model je v veliki meri izdelan iz alumi-
nija in ima bogat nabor asistenčnih sistemov, ki lahko vozniku 
močno polepšajo življenje.   

Tekmeci: BMW serje 7, jaguar XJ, lexus LS, mercedes razred S
Predstavljen: 2013 Kov. barva: 1600 EUR Ozvoč. B&O: 9625 EUR 21-palčna kolesa: 6442 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

6.3 FSI quattro 207.290 B/12 6301 368/500 625 4,6 250 11,3 264
3.0 TDI quattro 93.890 D/6 2967 193/262 580 5,9 250 5,9 155
4.2 TDI quattro 125.320 D/8 4134 283/385 850 4,7 250 7,4 194

Q3
Medosna razdalja: 260 cm, D x Š x V: 439 x 183 x 159 cm, teža: 
1450-1585 kg, prtljažnik: 460/1365 l, rezervoar: 64 l,  EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Španija.
Najmanjši iz serije Q se postavlja ob bok bavarskemu X1. 
Zaznamujeta ga kupejevsko spuščen zadnji del strehe v slogu 
malčka A1 in po večjih bratih povzet sprednji del. 

Tekmeci: BMW X1, mercedes GLA
Predstavljen: 2011 Kovinska barva: 790 EUR Usnjeno oblazinjenje: 1950 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 TFSI quattro sport 42.870 B/4 1984 162/220 350 6,4 233 6,7 154
2.0 TDI 32.630 D/4 1968 110/150 340 9,6 2,4 4,6 119
2.0 TDI quattro design 39.790 D/4 1968 135/184 380 7,9 219 5,3 139

Q5
Medosna razdalja: 281 cm, D x Š x V: 463 x 188 x 165 cm, teža: 
1730-1865 kg, prtljažnik: 540/1560 l, rezervoar: 75 l,  EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Nemčija.
Q5 med vse večjo skupino tekmecev izstopa po tem, da med 
vsemi ponuja največjo mero športnosti. O tehniki ne gre 
izgubljati besed.

Tekmeci: BMW X3, volvo XC60, mercedes GLC
Predstavljen: 2008 Kov. barva: 969 EUR Usnj. oblaz.: 2453 EUR Park. senz.: 491 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 TFSI quattro 47.600 B/4 1984 169/230 350 7,4 222 7,4 171
2.0 TDI quattro 41.280 D/4 1968 110/150 320 11 192 5,7 149
3.0 TDI quattro 59.710 D/6 2967 190/258 580 6,5 225 6,4 169

Q7
Medosna razdalja: 299 cm, D x Š x V: 505 x 197 x 174 cm, teža: 
1995-2045 kg, prtljažnik: 890/2075 l, rezervoar: 85 l,  EuroNCAP: 
/, država proizvodnje: Nemčija.
Velikan med športnimi terenci je v drugi generaciji postal 
občutno lažji in bolj okreten. Na visokih nogah ponuja vse, kar 
zmore prestižna limuzina A8.

Tekmeci: BMW X5, volvo XC90, mercedes GLE, range rover sport
Predstavljen: 2015 Kov. barva: 1210 EUR 21-palčna aluminijasta platišča: 3421 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

3.0 TFSI quattro 76.670 B/6 2995 245/333 440 6,1 250 7,7 179
3.0 TDI quattro 70.610 D/6 2967 200/272 600 6,3 234 5,7 149

TT
Medosna razdalja: 251 cm, D x Š x V: 418 x 183 x 135 cm, 
teža: 1305-1460 kg, prtljažnik: 305/712 litrov, rezervoar: 50 l,  
EuroNCAP: /, država proizvodnje: Madžarska.
Audi TT tudi v svoji tretji generaciji ohranja bistvene lastnosti 
uživaškega športnega avtomobila, z novimi ostrejšimi linijami 
pa napoveduje oblikovne smernice prihodnje generacije 
audijev.  
Tekmeci: nissan 370Z, peugeot RCZR

Predstavljen: 2014 Kov. barva: 819 EUR 20-palčna platišča: 3335 EUR Usnj. oblaz.: 2175 EUR

 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 TFSI 38.980 B/4 1984 169/230 370 6,0 250 5,9 137
2.0 TDI ultra 39.310 D/4 1968 135/184 380 7,1 241 4,2 110

TT roadster
Medosna razdalja: 251 cm, D x Š x V: 418 x 183 x 136 cm, teža: 
1395-1575 kg, prtljažnik: 280 litrov, rezervoar: 50 l,  EuroNCAP: 
/, država proizvodnje: Madžarska.
Audi TT roadster združuje vozniško uživaštvo kupejevske 
izvedbe, zahvaljujoč zložljivi platneni strehi pa zna pričarati 
tudi pristne užitke v vožnji zgoraj brez.  

Tekmeci: nissan 370Z
Predstavljen: 2014 Kov. barva: 819 EUR 20-palčna platišča: 3335 EUR Protivetrna zašč.: 532 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 TFSI quattro 45.950 B/4 1984 169/230 370 5,6 250 6,7 154
TTS 2.0 TFSI quattro 56.140 B/4 1984 228/310 380 5,2 250 7,3 169

BMW 

Serija 1
Medosna razdalja: 269 cm, D x Š x V: 433 x 177 x 142 cm, teža: 
1375-1590 kg, prtljažnik: 360/1200 litrov, rezervoar: 52 l, 
EuroNCAP: /, država proizvodnje: Nemčija.
Osnovni BMW-jev model je zvest svojim koreninam in se zana-
ša na dinamični vožnji naklonjeno zasnovo zadnjega pogona. 

Tekmeci: audi A3, volvo V40, honda civic, VW golf, mercedes A
Predstavljen: 2011 Kovinska barva: 728 EUR Pet vrat: 750 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

116i 22.900 B/3 1499 80/109 180 10,9 195 5,3 123
118i 25.550 B/3 1499 100/136 220 8,5 210 5 116
116d 26.200 D/3 1496 85/116 270 10,3 200 4 104
118d 28.200 D/4 1995 110/150 320 8,3 212 4,1 109
120d 30.100 D/4 1995 140/190 400 7,1 228 4,1 108

Serija 2
Medosna razdalja: 269 cm, D x Š x V: 443 x 177 x 142 cm, teža: 
1425-1530 kg, prtljažnik: 390 litrov, rezervoar: 52 l,  EuroNCAP: 
/, država proizvodnje: Nemčija.
Serija 2 je po imenu in klasični kupejevski zunanjosti 
nostalgičen pogled na slovite modele 02, pod kožo pa skriva 
najsodobnejšo bavarsko tehniko.
 
Tekmeci: audi A3, volvo V40, mercedes razred A

Predstavljen: 2013 Kov. barva: 689 EUR Paket M sport: 3341 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

220i 32.950 B/4 1997 135/184 270 7 235 6,1 142
M235i 51.100 B/6 2979 240/326 450 5 250 8,1 189
218d 31.450 D/4 1995 105/143 320 8,9 213 4,3 114
225d 39.450 D/4 1995 160/218 450 6,3 242 4,7 124

Serija 2  
cabrio

Medosna razdalja: 269 cm, D x Š x V: 443 x 177 x 141 cm, teža: 
1570-1745 kg, prtljažnik: 335 litrov, rezervoar: 52 l,  EuroN-
CAP: /, država proizvodnje: Nemčija.

Najmanjši kabriolet v BMW-jevi ponudbi se nostalgično drži 
platnene strehe, ki se električno razpre ali pospravi v vsega 
20 sekundah.
 
Tekmeci: audi A3 cabriolet, opel cascada

Predstavljen: 2015 Kovinska barva: 728 EUR Usnjeno oblazinjenje: 1677 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

220i 37.850 B/4 1997 135/184 270 7,5 231 6,5 152
M235i 55.750 B/6 2979 240/326 450 5,2 250 8,5 199
218d 36.350 D/4 1995 105/143 320 8,9 208 4,3 114
225d 44.350 D/4 1995 160/218 450 6,4 235 4,6 121

Serija 2  
active tourer

Medosna razdalja: 267 cm, D x Š x V: 434 x 180 x 156 cm, teža: 
1395-1505 kg, prtljažnik: 468/1510 litrov, rezervoar: 51 l,  
EuroNCAP: HHHHH, država proizvodnje: Nemčija.

Serija 2 active tourer gre po stopinjah Mercedesovega razreda 
B in je znotraj svoje znamke prava posebnost zaradi pogona  
na sprednji par koles.
 
Tekmeci: mercedes razred B

Predstavljen: 2014 Kov. barva: 689 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

218i 27.500 B/4 1598 100/136 220 9,3 200 4,9 115
225i 37.750 B/4 1998 170/231 350 6,8 235 5,8 135
218d 29.650 D/4 1995 110/150 330 8,9 205 4,1 109

Serija 2  
gran tourer

Medosna razdalja: 278 cm, D x Š x V: 456 x 180 x 161 cm, teža: 
1470-1585 kg, prtljažnik: 645 litrov, rezervoar: 61 l,  EuroN-
CAP: /, država proizvodnje: Nemčija.

Gran tourer je podaljšana in povišana različica serije 2 active 
tourer, ki sprejme do sedem potnikov. Kljub družinski narav-
nanosti je to eden izmed najbolj dinamičnih enoprostorcev 
na trgu. 
Tekmeci: citroën grand C4 picasso, ford grand C-max

Predstavljen: 2015 Kovinska barva: 689 EUR Usnj. oblaz.: 1660 EUR vzvratna kamera: 480 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

218i 28.800 B/3 1499 100/136 220 9,5 205 5,1 119
220i 31.750 B/4 1998 141/192 280 7,7 223 6,2 144
216d 29.400 D/3 1496 85/116 270 7,3 192 3,9 104
218d 30.950 D/4 1995 110/150 330 6,5 205 4,3 114
220d xDrive 37.550 D/4 1995 140/190 400 7,6 218 4,9 128

Serija 3
Medosna razdalja: 281 cm, D x Š x V: 463 x 181 x 143 cm, teža: 
1475-1705 kg, prtljažnik: 480 l, rezervoar: 60 l,  EuroNCAP: /, 
država proizvodnje: Nemčija.
Serija 3 je najštevilčnejši BMW-jev model, pri katerem hvalimo 
dobro tehniko, vzdolžno vgrajen motor in pogon na zadnji 
kolesi. 

Tekmeci: audi A4, volvo S60, honda accord, MB C, lexus IS
Predstavljen: 2011 Kov. barva: 939 EUR Navigacija: 1667 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

318i 32.600 B/3 1499 100/136 220 8,9 210 5,1 119

340i 54.250 B/6 2979 240/326 450 5,5 250 7,4 172
320d 39.700 D/4 1995 140/190 400 7,3 235 4 106

Serija 3 touring
Medosna razdalja: 281 cm, D x Š x V: 463 x 181 x 143 cm, teža: 
1545-1775 kg, prtljažnik: 495/1500 l, rezervoar: 60 l,  EuroNCAP: 
/, država proizvodnje: Nemčija.
Ima vse, kar ponuja limuzinska trojka, obenem pa še dodatno 
priročnost večjega in bolj vsestransko uporabnega prtljažnika. 
 

Tekmeci: audi A4, volvo V60, honda accord, mercedes razred C
Predstavljen: 2012 Kov. barva: 939 EUR Navigacija: 1667 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

318i 34.150 B/3 1499 100/136 220 9,2 210 5,4 126
330i 43.350 B/4 1998 185/252 350 6 250 6,4 149
320d 41.250 D/4 1995 140/190 400 7,6 230 4,3 113

Serija 3 GT
Medosna razdalja: 292 cm, D x Š x V: 482 x 183 x 151 cm, teža: 
1615-1725 kg, prtljažnik: 520 l, rezervoar: 57 l,  EuroNCAP: /, 
država proizvodnje: Nemčija.
Gran turismo serije 3 gre s to zanimivo karoserijsko različico 
po stopinjah večje petice. Tudi ta je odlična mešanica uporab-
nega enoprostorca in prestižne limuzine. 

Tekmeci: audi A5 sportback
Predstavljen: 2013 Kov. barva: 863 EUR Navigacija: 2455 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

335i 56.000 B/6 2979 225/306 400 5,7 250 8,1 188
318d 40.150 D/4 1995 105/143 320 9,7 210 4,5 119
320d 43.050 D/4 1995 135/184 380 8 230 4,9 129

Serija 4
Medosna razdalja: 281 cm, D x Š x V: 464 x 183 x 136 cm, teža: 
1525-1655 kg, prtljažnik: 445 litrov, rezervoar: 60 l,  EuroNCAP: /, 
država proizvodnje: Nemčija.
Prvi predstavnik serije 4 je v resnici kupejevska različica serije 
3, le da je dobil novo ime. Postavlja se s športno nastrojenim 
videzom, ki ga več kot upravičuje z voznimi lastnostmi.

Tekmeci: audi A5, mercedes razred E coupe, renault laguna coupe
Predstavljen: 2013 Kovinska barva: 886 EUR M sport paket: 3.691 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

420i 41.850 B/4 1998 135/184 270 7,3 236 5,8 134
430i xDrive 54.350 B/4 1998 185/252 350 5,8 250 5,9 138
420d 44.950 D/4 1995 140/190 400 7,3 240 4,2 111

Serija 4 cabrio
Medosna razdalja: 281 cm, D x Š x V: 464 x 183 x 138 cm, 
teža: 1755-1815 kg, prtljažnik: 220/370 litrov, rezervoar: 57 l,  
EuroNCAP: /, država proizvodnje: Nemčija.
Kabriolet serije 4 je naslednik tovrstne serije 3 in se od bližnjih 
tekmecev še vedno razlikuje po trdi pomični strehi namesto 
platna.

Tekmeci: audi A5 cabriolet, mercedes razred E cabriolet
Predstavljen: 2014 Kovinska barva: 895 EUR Prilagodljivo M podvozje: 1173 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

420i 49.850 B/4 1998 135/184 270 8,2 230 6,2 145
430i xDrive 60.300 B/4 1998 185/252 350 6,4 250 6,4 149
420d 52.700 D/4 1995 140/190 400 8,1 235 4,8 127

Serija 4  
gran coupe

Medosna razdalja: 281 cm, D x Š x V: 464 x 183 x 139 cm, teža: 
1555-1650 kg, prtljažnik: 480 litrov, rezervoar: 60 l,  EuroN-
CAP: /, država proizvodnje: Nemčija.

Po sledeh serije 6 je tudi štirica dobila limuzinski kupe, ki 
sicer ima štiri vrata, a pred uporabnost postavlja privlačen 
športni videz.

Tekmeci: audi A5 sportback, volkswagen CC
Predstavljen: 2014 Kovinska barva: 895 EUR Prilagodljivo M podvozje: 1173 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

420i 42.400 B/4 1998 135/184 270 7,5 236 5,8 134
430i xDrive 54.750 B/4 1998 185/252 350 5,9 250 5,9 138
420d 45.400 D/4 1995 140/190 400 7,5 236 4,2 111

Serija 5
Medosna razdalja: 297 cm, D x Š x V: 490 x 186 x 146 cm, teža: 
1695-1905 kg, prtljažnik: 520 l, rezervoar: 70 l,  EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Nemčija.
Najbolj očitna sprememba v primerjavi s prejšnjo petico je ve-
čja medosna razdalja, saj sloni na platformi sedmice. Prostora 
v kabini je zato več kot dovolj.

Tekmeci: audi A6, mercedes razred E, volvo S80, lexus GS
Predstavljen: 2010 Adaptive drive: 3881 EUR Night vision: 2121 EUR Kov. barva: 1039 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

520i 47.350 B/4 1997 135/184 270 7,9 227 6,8 157
535i xDrive 68.500 B/6 2979 225/306 400 5,8 250 8 185
550i 96.500 B/8 4395 300/407 600 5 250 10,4 242
520d 48.950 D/4 1995 140/190 380 8,1 227 4,8 125
530d xDrive 65.750 D/6 2993 190/258 560 6,1 250 5,5 146

Serija 5 touring
Medosna razdalja: 297 cm,D x Š x V: 491 x 186 x 146 cm, teža: 
1780-2065 kg, prtljažnik: 560/1670 l, rezervoar: 70 l,  EuroNCAP: 
/, država proizvodnje: Nemčija.
Karavan stavi na ogromen prtljažnik in njegovo prilagodljivost. 
Ponuja odlično kombinacijo vrhunskega prestiža in vsestran-
ske uporabnosti.

Tekmeci: audi A6, mercedes razred E, volvo V70, jaguar XF
Predstavljen: 2010 Adaptive drive: 3881 EUR Night vision: 2121 EUR Kov. barva: 1039 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

520i 49.900 B/4 1997 135/184 270 8,3 220 7 163
535i xDrive 71.000 B/6 2979 225/306 400 5,9 250 8,3 194
550i 97.300 B/8 4395 300/407 600 5,1 250 10,7 249
520d 51.500 D/4 1995 140/190 380 8,3 222 4,9 130
530d xDrive 68.250 D/6 2993 190/258 560 6,2 245 5,7 149
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 FORMULA 1

Preživeli na stezah, 
umrli na cestah
❱ Spominjamo se dirkačev, ki jim smrtonosni trki niso prišli do živega  ❱ Življenje 
so izgubili v nesrečah na povsem običajnih cestah  ❱ Med njimi je zapisan tudi 
legendarni Clay Regazzoni

Ž ivljenje je nepredvidljivo. Nekateri 
profesionalni dirkači, ki so si kruh služili na 
stezah, dirjali več kot 300 km/h in jo v 

hudih nesrečah odnesli le s praskami, so življenje 
izgubili na običajnih cestah, ko jim ni uspelo 
obdržati kontrole nad vozilom ali pa jih je kdo 
izsilil. Doslej je formula 1 zabeležila 51 smrtnih 
žrtev, MotoGP pa kar 103 – pri obeh se je sicer 
število umrlih dirkačev drastično zmanjšalo 
v devetdesetih letih, k čemur so doprinesli 
izboljšani dirkalniki, motorji in varnostni 
pogoji.  Katja Šadl, foto: VJ, arhiv AF

❝
Ironično je, da so 
nekateri šampioni 
preživeli najbolj 
nevarna obdobja dirk, 
ko nikogar ni brigalo za 
varnost, življenje pa 
izgubili v prometu, med 
'običajnimi smrtniki'.

■•  ANDREA DE CESARIS SVOJEGA 
življenja ni končal na štirih kolesih, 

temveč na dveh. Srčni Rimljan in poznani 
hitrostni hazarder si je v svoji 15-letni karieri 
prislužil vzdevek 'de Crasharis', saj je bil 

eden glavnih protagonistov v 
hudih nesrečah med tekmami 
ali treningi. Mediji so takrat 
pisali, da je kot maček z 

devetimi življenji. Ko je bil 
leta 1981 še novinec pri 

McLarnu, naj bi po 
pričevanjih v 

eni sezoni 
uničil 19 

dirkalnikov: "Takrat sem vedel, da je Niki 
Lauda podpisal pogodbo z McLarnom in da 
sem izpadel iz ekipe. Bil sem premlad (20) 
in premalo izkušen, da bi prenesel ves 
pritisk. Vsak pač uniči enega ali dva na 
sezono." Cesarisu je uspelo močno preseči 
povprečje – ko se je preselil v ekipo Alfe 
Romeo ('82), jih je uničil pet, tri v letu '84, 
štiri v '85 in '87 ter zopet tri v letu '88.  
Življenje je izgubil v starosti 55 let, ko ga je 
s suzukijem 600 zaneslo v odbojno ogrado 
obvoznice v bližini Rima, zaradi poškodb pa 
je umrl na kraju nesreče. Danes se ga še 
vedno drži (nečastni) sloves dirkača z največ 
nastopi v formuli 1 (208) brez zmage. 

MAČEK Z DEVETIMI ŽIVLJENJI

  Eden izmed številnih trkov Andree 
de Cesarisa oziroma 'de Crasharisa', v 
katerem bi skorajda predrl zaščitno 
ograjo. Nesrečnik jo je odnesel brez prask. 
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■•  ŠVICAR CLAY REGAZZONI 
je ikonska figura Ferrarijeve 

ekipe in petkratni zmagovalec 
Velikih nagrad. Poleg rdečih 
izbranih vrst je med leti 1970 in 
1980 vozil še za moštva BRM, 
Ensign, Shaddow in Williams. Po 
besedah Enza Ferrarija, s 
katerim sta imela ljubezensko-
sovražno razmerje, je bil 
Regazzoni "resnični playboy, 
neukročeni uživač, hedonist in v 
svojem prostem času tudi 
profesionalni dirkač." S svojimi 
košatimi brki v slogu serije 

Magnum in značilnim 
nasmeškom je postal simbol 
poznih sedemdesetih let, ko je 
bilo razuzdano življenje 
voznikov formule 1 povsem 
pričakovano in zaželeno. Leta 
1980 je na VN ZDA doživel hudo 
nesrečo, po kateri je ostal trajno 
paraliziran od pasu navzdol. 
Čeprav je bil prikovan na 
invalidski voziček, se je hitro 
naučil vožnje v invalidsko 
prilagojenih avtomobilih z 
ročnim upravljanjem in se še 
naprej udeleževal raznih 

oktanskih športov. 
S chryslerjem voyagerjem se je 
leta 2006 na avtocesti v bližini 
Parme čelno zaletel v zadnji del 
tovornjaka in takoj umrl. 
Njegov kolega Niki Lauda, s 
katerim sta tekmovala za BRM, 
je ob njegovi smrti povedal: 
"Clay je bil človek, ki ga nikoli 
ne pozabiš. Življenje je vedno 
zajemal s polno žlico, ga užival 
in nikoli ni bil negativen. Tudi 
takrat, ko je izvedel, da nikoli 
ne bo več hodil."

ČLOVEK, KI NI NIKOLI ODNEHAL

■•  MIKE HAILWOOD, ZNAN TUDI KOT  
"Mike the Bike", sodi v kategorijo največjih 

motociklistov vseh časov. Svojo uspešno kariero 
je leta 1959 začel na Ducatiju in nadaljeval na 
Hondi, osvojil devet naslovov prvaka ter se 
112-krat uvrstil na stopničke (od tega je 76-krat 
zmagal). Nato je leta 1963 vstopil še v svet 
formule 1, najboljši rezultat pa je dosegel z 2. 
mestom na VN Italije (1972). Leto pozneje je iz 
gorečega dirkalnika rešil svojega kolega Clayja 
Regazzonija (čigar nesrečna usoda je tudi opisana 
v tem članku) ter mu s to potezo rešil življenje. 
Nekoč naj bi v Južnoafriški republiki do njega 
pristopila jasnovidka in mu napovedala, da ga bo 
v 40. letu starosti do smrti povozil tovornjak. Ko 
je takratno dekle Elizabeth McCarthy zaprosil za 
roko, ga je zavrnila, rekoč, da se ne želi poročiti z 
moškim, ki lahko že naslednji vikend umre. 
Povedal ji je zgodbo o jasnovidki in dejal: "Vidiš, 
draga, ne bo se zgodilo na stezi."
Leta 1981, ko je bil star natanko 40 let, je svoja 
otroka v roverju SD1 peljal na večerjo. V bližini 
njihovega doma v soseski Tanworth-in-Arden je 
voznik tovornega vozila nepravilno obračal, 
Hailwood pa je trčil vanj. Njegova devetletna hči 
je bila na mestu mrtva, sin David pa je preživel. 
Mike je po dveh dneh zaradi hudih notranjih 
poškodb umrl v bolnišnici, voznik tovornjaka pa 
je bil kaznovan z globo 100 funtov.

JASNOVIDKA JE NAPOVEDALA NESREČO

■•  PRVI PRVAK VELIKE NAGRADE V 
zgodovini formule 1 je leta 1950 postal 

italijanski as Giuseppe Nino Farina. Bil je 
doktor inženirstva, znan po svojem 'straight-
arm' dirkaškem slogu, inteligenci in tudi po 
neupoštevanju sotekmovalcev na stezah. Bil 
je soudeležen v smrtnih nesrečah dveh 
dirkačev, sam pa je preživel veliko hudih 
nezgod ravno v času, ko je bilo za varnost 
dirkačev najmanj poskrbljeno. Samo za 
primer, v sezoni 1953, ko je vozil za Ferrrari, je 
argentinski predsednik Juan Peron na VN 
Argentine dovolil brezplačen ogled tekme 
vsem gledalcem, kar je pomenilo, da je 
množica obstopila stezo. Ravno v trenutku, 

ko je Farina pripeljal izza ovinka, je čez stezo 
stekel majhen deček. Ko se mu je poskušal 
izogniti, ga je zaneslo v skupino gledalcev – 
sedem je bilo na mestu mrtvih, poškodovanih 
pa še veliko več. Leta 1955 je ravno tako v 
Argentini zaradi hudih bolečin, ki so bile 
posledica preteklih poškodb, vozil pod 
vplivom morfija. 
Nato pa je prišlo leto 1966, ko se je s svojim 
lotusom corino peljal na ogled tekme za VN 
Francije. Izgubil je nadzor nad vozilom in 
čelno trčil v telegrafski drog.

ŠAMPION, S KATERIM SE JE VSE ZAČELO

BIZARNE 
NESREČE, KI JIH 

JE PISALA 
ZGODOVINA

ŠPANSKI DIRKAČ PIERRE DE 
VIZCAYA je leta 1926 lovil psa, 

ki je želel skočiti skozi okno 
avtomobila, vendar je pri tem tudi 

sam padel skozi okno in z glavo 
tako močno udaril v pločnik, da je 

podlegel poškodbam.

ITALIJANSKI VOZNIK RENATO 
BALESTRERO je leta 1948 umrl v 

nenavadni nesreči pri Torinu, ko je 
iz tovarne Alfa Romeo peljal nov 

motor za svoj dirkalnik. Ustavila ga 
je policija, saj so želeli pregledati 

njegov tovor. Ko je stopil iz vozila, 
ga je do smrti povozil avtomobil, 

ki je pripeljal mimo.

WALTER BÄUMER, NEMŠKI 
MOTOCIKLIST IN AVTOMOBILSKI 

DIRKAČ, je umrl leta 1941. S 
sopotnico sta se med vožnjo 

poljubljala in ko so se v ovinku 
nenadoma odprla vrata, je padel 
na cesto in pri tem dobil smrtne 

poškodbe.

  Britanski mediji so množično poročali o 
grozljivi nesreči Hailwooda, v kateri je umrla 
hčerka, njega pa so komaj izrezali iz kupa zvite 
pločevine. Kasneje je tudi on umrl v bolnišnici.

Močno poškodovan 
dirkalnik, s katerim je Nino 

Farina daljnega leta 1936 
doživel nesrečo in preživel. 
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Znani za volanom: Jana Morelj

Naslednja številka izide v petek, 16. septembra 2016

AKTUALNO 
Mesta brez avtomobilov Prestolni-
ce po vsem svetu zaradi vse večjega 
števila vozil iščejo različne rešitve za 
ohranitev kar se da zdravega 
življenjskega okolja. Napredek 
avtomobilske industrije z vse 
čistejšimi motorji in električnimi 
avtomobili ni dovolj, ampak se bodo 
morale odzvati tudi mestne oblasti posameznih prestolnic. Ponekod so 
se že, drugje spremembe šele prihajajo. Vas zanima, kako so ukrepali po 
Evropi in kaj bodo storili slovenski mestni očetje?

VOZILI SMO
Tesla X Avtomobil presežkov in 
posebnosti je koncept križanca 
popeljal v povsem nove sfere. 
Sedem sedežev in pospešek do 100 
km/h v le 3,4 sekunde navadno ne 
gredo skupaj, razen v primeru vozila, 
ki ga poganjata dva zmogljiva 
elektromotorja. Potem so tu še 

električna dvižna zadnja vrata v slogu modela mercedes gullwing SL, 
kakršnih na enoprostorcu nikoli ne bi pričakovali, ter še cel kup drugih 
posebnost, o katerih boste brali prihodnjič.

TEST
BMW 740Ld Velika večina 
BMW-jevih avtomobilov se ponaša z 
odličnimi voznimi lastnostmi, tokrat 
pa te niso bile najpomembnejše. 
Testirali smo namreč avtomobil, 
katerega bistvo je zagotavljanje čim 
večjega udobja na zadnjih sedežih, 
medtem ko je voznik v drugem 
planu. Limuzina serije 7 z daljšo medosno razdaljo in neverjetnim 
naborom opreme zadaj ponuja pravi razvrat. Pa je vreden denarja, za 
katerega bi v prestolnici lahko kupili zelo lepo stanovanje?

■•  ČLOVEK BI MISLIL, DA JE 
bil pred desetimi leti na 

naši naslovnici najbolj vroč 
avtomobil ferrari 599 GTB 
fiorano s 620 'konji' (456 kW), 
a se je v tistem trenutku bolj 
govorilo o nekem drugem 
stroju. Pri nas smo ga 
poimenovali Strela McQueen, 
odigral pa je glavno vlogo v 
animiranem filmu Avtomobili. 
Celovečerna risanka je bila 
velikanska uspešnica povsod 
po svetu in je zagotovo 
poskrbela za dober podmladek 
avtomobilskih navdušencev. 
Sicer pa smo pogledali tudi v 
zgodovino Forda, ki je zlate 
čase doživljal v obdobjih 
začetka tekočega traku z 

modelom T in v šestdesetih, ko 
je predstavil prvi model 
mustanga.

    PRED DESETIMI LETI 
    (AF85 – september 2006)

www.avto-fokus.si

Prijeten glas, ki vas na Radiu 1 poleg Denisa 
Avdića in Mihe Deželaka vsak dan prebuja 

in pospremi na poti v službo, ter oseba, ki 
vam zvečer na POP TV-ju pove, kakšno bo 

vreme naslednji dan. Priljubljena radijska in 
televizijska voditeljica je tudi ljubiteljica 
avtomobilizma. Z njo smo se zapeljali en 

krog in priznamo, da punca obvlada!

Enkrat počasi, 
 drugič hitreje

Kdo vas je naučil voziti in v katerem avtomobilu?
Naučil me je inštruktor Aco v avtošoli v Postojni, v opel vectri.

Kateri avtomobil vozite trenutno?
Trenutno vozim sponzorsko vozilo Avta Lovše, in sicer toyoto aygo.

Kako bi vaš slog vožnje primerjali z vašim poklicem?
Razgiban in dinamičen. Enkrat bolj počasi, drugič bolj hitro. Takšen kot je tudi 
moj poklic. Skoraj nikoli mi ni dolgčas, pa tudi zelo rada se vozim.

Če bi za en dan postali prometna ministrica, kaj bi spremenili?
Pošteno bi razmislila o delovnih zaporah sredi poletja, zgradila kakšno kroži-
šče več ali pa vsaj postavila semafor in namestila avtocestne ježke.

Najbolj zanimiva stvar, ki ste jo doživeli v avtomobilu?
Uf, teh je bilo veliko. ☺ Že pot na koncert ali na morje s prijatelji je vedno 
zabavna in zanimiva. Pred leti, recimo, smo v avtomobilu vozili še dodatnega 
potnika v prtljažniku, v Indoneziji smo se vozili v avtu, ki ni imel ničesar, razen 
sedežev in volana ☺. Enkrat sva se s sodelavcem med vožnjo tako zaklepeta-
la, da naju je na višnjegorskem klancu prehiteval največji 'šleper'. Veliko je bilo 
tega.

Kakšna je vaša zbirka prometnih prekrškov?
Na srečo jih je bolj malo. Kakšno parkiranje brez listka in minimalna prekora-
čitev hitrosti.

Koga bi na sovoznikovem sedežu vzeli na pot okoli sveta?
Fanta ali sestrično. Z obema bi bilo zabavno, spontano, brez kompliciranja in 
drame.

Kateri vozniki so boljši – moški ali ženske?
Mislim, da smo ta stereotip počasi le prerastli. Oboji so lahko fantastični in 
porazni vozniki. In ja, tudi ženske znamo bočno parkirati. ☺

Raje zavijate levo ali desno?
Desno.

Ali pojete v avtomobilu?
Tudi. Vedno pa poslušam glasbo. Brez tega ne gre.

Kateri sedeži v avtomobilu so bolj zabavni, sprednji ali zadnji?
Sprednji. Ne maram sedeti zadaj. Na zadnjem sedežu vedno sedim le v 
taksiju.

Kateri avtomobil bi najraje videli na naslovnici Avto fokusa?
Kakšnega hudega enoprostorca ali pa limuzino. Recimo BMW X6 ali pa X6 M. 

Katja šadl, foto: POP TV
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