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 NOVICE

TOP 5 MESECA

 Bugatti bo zaradi potencialnih 
slabih varov pri naslonih 

sedežev vpoklical 47 chironov.

 Volkswagen je moral začasno 
ustaviti dobavo kombijev T6 

multivan zaradi previsokih vrednosti 
izpustov dušikovih oksidov.

 Zaradi težav z vzpostavitvijo 
proizvodnje modela 3 pri Tesli 

na uro izgubijo skoraj pol milijona 
dolarjev.

 Kljub zakonski ureditvi 
reševalnega pasu na avtocestah 

nekateri vozniki v primeru zastoja še 
vedno ne zapeljejo na odstavni pas.

 Alpine A110 velja za enega 
najbolj težko pričakovanih 

športnih avtomobilov zadnjega časa, 
a pri nas kljub temu ne bo naprodaj.

 V rokah držite dvojno zimsko 
številko revije Avto fokus, mi pa 

smo tudi med krajšim dopustom z 
vami na spletu.

 Elon Musk bo v Marsovo orbito 
s tovorno raketo poslal teslo 

roadster, ki bo neprestano predvajala 
pesem Davida Bowieja Space Oddity.

 Nekdanji direktor Volkswagna 
v ZDA, Oliver Schmidt, je bil 

zaradi svoje vloge pri prirejanju 
rezultatov testov izpušnih plinov 
obsojen na sedem let zapora. 

 Hrvati so končno začeli 
prenavljati dirkališče Grobnik, 

dela naj bi predvidoma končali do 
februarja 2018.

 Porsche je za snemanje oglasa 
za model 911 T izbral Slovenijo, 

natančneje cesto na Mangart. 

Skrivnost sreče ni v tem, da počneš to, kar rad počneš, 
temveč da imaš rad, kar moraš početi.  

James M. Barrie (1960 – 1937)

www.avto-fokus.si

Najnovejši koncept iz 
Saint' Agate z imenom 
terzo millennio je prava 
bomba, o tem ni dvoma. 
Poleg oblikovne 
vpadljivosti velja omeniti 
baterije, ki so nameščene 
med dve plasti 
karoserijskih delov iz 
ogljikovih vlaken, ti pa se 
za nameček lahko 

pohvalijo s samodejnim 
popravilom mikro 
poškodb. Za pogon skrbijo 
štirje elektromotorji in 
čeprav gre zgolj za študijo, 
je popolnoma verjetno, da 
bomo kakšno oblikovno ali 
tehnološko rešitev kmalu 
videli na kakšnem izmed 
prihajajočih (malo)
serijskih lamborghinijev.

LAMBORGHINI ZA 
TRETJE TISOČLETJE

Najmočnejši M3

Po M4 je BMW predstavil še 
najmočnejši M3 z oznako CS, ki ga 
poganja prisilno polnjen šestvaljnik s 
338 kW (460 KM) moči in 600 Nm 
navora. Pospešek do stotice traja 3,9 
sekunde, hitrost je omejena na 280 
km/h, dodelano mazanje motorja pa 
omogoča vzdolžne in prečne 
obremenitve do 1,4 G!

Avtonomni nadzor
Skupina Renault je razvila sistem 
avtonomnega nadzora, ki lahko 
obvlada posebno zahtevne situacije v 
vožnji. Kot prvi na svetu lahko 
dokaže enako učinkovito 
izogibanje oviram, 
kot ga zmorejo 
poklicni 
preskusni 
vozniki.

 252
hitrih in 
ultrahitrih 
polnilnic za 
električna 
vozila bo pod 
okriljem 
konzorcija 
NEXT-E v 
kratkem 
zraslo v 
srednji in 
vzhodni 
Evropi 
oziroma v 
Sloveniji, 
Romuniji, na 
Češkem, 
Slovaškem in 
Madžarskem.
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STE VEDELI ...
… da je računalniška moč 
sodobnega avtomobila 
zmogljivejša od tiste, ki so jo 
imeli na voljo v šestdesetih in 
sedemdesetih letih za polet na 
luno? Ko je vozniki le ne bi 
tako pogosto uporabljali za 
neumnosti!

… da najdaljši 
avtomobil na svetu 
meri trideset 
metrov in pol? Gre 
za raztegnjeno 

limuzino prestižne znamke Cadillac, ki v notranjosti 
ponuja vse od zakonske vodne postelje do čisto 
pravega bazena. Ima 26 koles, ostrejše ovinke pa spelje 
le zaradi upogibljivega srednjega dela vozila – v slogu 
naših mestnih avtobusov.

… da je nedavna raziskava razkrila, 
da vsak voznik v svojem življenju 
med vožnjo povprečno izgovori 
neverjetnih 32.000 kletvic? 
Kakšna je bila metodologija, ki je 
privedla do tega rezultata, sicer ne 
vemo, najbolj učinkovito pa boste trditev preverili, če 
začnete svoje nespodobne besede kar sami preštevati.

… da bi lahko bil 
Ford tisti, ki bi svetu 
kot prvi predstavil 
enoprostorski 
avtomobil, a je 
Henry Ford II. idejo 

preprosto zavrnil? Zasnoval ga je Hal Sperlich, ki je bil 
kmalu po zavrnitvi ideje tudi odpuščen, zamisel pa je 
hitro spravil v promet pri Chryslerju. Ta se je tako v 
zgodovino zapisal kot ustanovitelj razreda 
enoprostorcev.

… da je imelo leta 1900 kar 40 
odstotkov vseh avtomobilov v ZDA 
parni pogon? Le 22 odstotkov je 
poganjal bencinski motor, 
preostanek (38 odstotkov) pa 
elektrika.

Promet malo drugače …

januar–februar 2018 | številka 221–222

Lovijo jih z droni!
Prometne prekrškarje, 
namreč. Francoska 
policija v mestu 
Bordeaux za nadzor 
prometa in odkrivanje 
prekrškarjev uporablja 
te samodejne 
letalnike, ki so se 
izkazali kot učinkovita 
in cenovno ugodna 
rešitev.

Slovenska policija  je dobila nov 
vodni top nemškega specialista 
Rosenbauer, za katerega so odšteli 
1,16 milijona evrov. Ta zamenjuje 
dosedanji vodni top na osnovi vozila 
TAM, ki so ga v vsej njegovi tridesetletni zgodovini uporabili 
le enkrat. Se vam zdi, da je denar res pametno porabljen?!

Ultimativni vanquish
Aston Martin je pripravil omejeno serijo 
175 primerkov modela vanquish S, ki se kot 
vanquish ultimate lahko pohvali s 
številnimi unikatnimi dodatki in 
aerodinamičnimi izboljšavami iz ogljikovih 
vlaken. V Nemčiji bo zanj treba odšteti 279 
(coupe) oziroma 294 tisoč evrov (volante).



Alfa romeo giulia coupe
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Marchionne sestavlja 
novi dream team
❱ Marchionne dobro skrbi za najbolj značajske znamke skupine FCA  ❱ Kupejevska giulia 
bo prišla, a bo nanjo treba še malo počakati  ❱ Prej bomo dočakali Maseratijev manjši 
športni terenec, že zdaj pa je tu nova Jeepova ikona

O h, ta Julija. Najprej se je pustila res 
dolgo čakati in se nato končno 
predstavila kot zelo dinamična 

limuzina. Kasneje je razočarala 
marsikaterega očeta, saj je v karavanski 
obliki ne bomo nikoli videli. S tem je 
odpovedala bolj zahtevne družinske 
obveznosti in za to pooblastila brata 
Staneta, pardon, Stelvia. Medtem se je 
pustila preizkusiti v različnih izvedbah, od 
običajne dizelske, ferrarijevsko naravnane 
quadrifoglio do zelo dinamične 
štirikolesno gnane različice veloce – test ob 
boku z BMW-jem serije 3 objavljamo prav v 
tej številki. Toda zdaj je čas, da začnemo 
sanjati o novi, še bolj seksi giulii. V mislih 
imamo kupe, ki bo prišel na trg leta 2019 

ali 2020. Potencialna lepotica v Torinu 
sicer uradno še ni dobila zelene luči, čeprav 
smo prepričani, da se ji Italijani ne bodo 
odpovedali.

Do zdaj je bilo znano, da pri Alfi razvijajo 
večji športni terenec, ki se bo uvrstil nad 
stelvia, že nekaj časa so krožile tudi 
govorice o kupeju, a v Torinu niso 
nikoli potrdili možnosti, da bi 
takšen model v kratkem ugledal luč 
sveta. Med tem iz skupine FCA 
prihajajo informacije o tem, da bo 
avtomobil na trg prišel nekoliko kasneje. 
Pri Alfi namreč želijo pred prižigom zelene 
luči počakati na giuliine rezultate na 
drugih kontinentih. O kupeju se po 
hodnikih slavne italijanske znamke že 

❝
V poplavi športnih 
terencev se pri Alfi na srečo ne želijo 
odpovedati kupeju.
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KUPE NAJPREJ LETA 2019

LAŽJA IN BOLJ 
AGRESIVNA
O kupejevski giulii še ni veliko znanega. 
Za zdaj vemo, da bo od limuzine 
podedovala platformo in močnejše 
motorje v ponudbi, ki bodo z 
nadgradnjo elektronike dobili kakšen 
dodaten kilovat moči, karoserija pa naj 
bi bila malce lažja. Spredaj bo skoraj v 
celoti posnemala limuzino. Če bo 
prehitela velikega hišnega športnega 
terenca, bo nared leta 2019, v 
nasprotnem primeru pa konec 2020.

  Alfin novi kupe smo si zamislili 
z giuliinimi merskimi razmerji, 
nekoliko nižjo streho in malce 

bolj atletsko držo.

1.245.303

1.401.321 

733.404
699.459

594.246

1.017.427
2015

2016

2013

2012

2011

2014

WRANGLER

OSTAJA ZVEST SAMEMU SEBI
Novi wrangler ohranja klasično šasijo. Za pogon bodo skrbeli štirivaljni 

in šestvaljni bencinski in dizelski motorji v kombinaciji z ročnimi ali 
samodejnimi menjalniki.

 Novi wrangler je od 
predhodnika  
ohranil tudi  

zložljivo 
vetrobransko 

steklo, a 
s fiksnim 

okvirjem, ki 
zagotavlja 

trdnost 
varnostne 

kletke. 
Notranjost  

odlikjeta 
retro pridih 
in sodobna 

oprema.

JEEP

PRODAJNA USPEŠNICA
Znamka Jeep je zaradi imena in 

znanja na področju štirikolesnega 
pogona prava zlata jama, ki se še 
dodatno krepi s sodobnimi 
tehnologijami in širitvijo  
ponudbe.
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Pregled novosti 2018

VSE AVTOMOBILSKE NOVOSTI 
2018 S pet se obeta avtomobilsko leto, 

o katerem bomo še dolgo 
govorili. Skrb za okolje je 

nejevoljne proizvajalce prisilila v 
nekatere izmed najbolj razburljivih 
inovacij zadnjega časa. Izbrane 

novosti so dokaz za to, da v svetu 
avtomobilizma že dolgo ni bilo tako 
zanimivo, kot je ravno zdaj.  Gašper 
Stamač, foto: C. Schulte, QRT, arhiv AF

AUDI A1
Novi Audijev malček bo precej bolj prestižen 

in dodelan kot predhodnik. Prostorsko bo 
večji, z dolžino 4,05 metra pa bo zasnovan 
na skupni osnovi z volkswagnom polom. V 

boj z minijem se bo podal tudi z 
izboljšano tehniko, litrskim 

trivaljnikom s 85 kilovati (116 
KM), 1,5-litrskim 

štirivaljnikom s 96 in 118 
kilovati (130 in 160 KM) 

ter dvolitrskim 
strojem s 180 kilovati 

(245 KM) in 
štirikolesnim 

pogonom. 

AUDI Q3
Pri novem audiju Q3 bodo 
ključni dodelano potniško 
okolje, dobre zmogljivosti 
na vseh podlagah in bolj 
odločen nastop v vse bolj 
zaostreni konkurenci. V 
kabini bo bolj bogato 

opremljen, med dodatki bo 
Audijev virtualni kokpit. Z 
novo zasnovo se bo 
raztegnil v dolžino (4,5 
metra) in medosje, v kabini 
bo ponudil več prostora v 
vseh smereh.
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 Audi A7 sportback   Skoraj pet 
metrov dolg luksuzni petvratni 
kupe se lahko pohvali z 
najboljšim, kar ta nemška 
znamka trenutno premore, 
prihaja pa spomladi.

 Audi Q8   Vrh ponudbe na 
osnovi Q7 narejenega orjaka bo 
SQ8, ki ga bo poganjal štirilitrski 
V8 TDI z dvema klasičnima 
turbo polnilnikoma in 
električnim, moč pa bo znašala 
320 kW (435 KM) ob 900 Nm 
največjega navora.

 BMW X2   Model X2 je krajši, nižji 
in bolj trendovski X1. Z njim si sicer 
deli tehnično osnovo, vključno s 
sodobno pogonsko tehniko, kjer je 
osnova pogon na sprednji kolesi. 

 BMW serija 8   Proti koncu leta 
bo končno napočil čas za novo 
serijo 8, ki jo bodo poganjali 
motorji z močmi do 600 konjev 
oz. 441 kW. Seveda bo na voljo 
tudi štirikolesni pogon xDrive.

 BMW i8 roadster   Čas je, da 
inovativni hibridni kupe dobi še 
brezstrešno različico. Roadster 
bo prišel hkrati s prenovljenim 
kupejem.

AUDI A6
Jeseni bo prišel novi audi A6, ki bo tej znamki kot že 

tolikokrat doslej prinesel vidnejše oblikovne spremembe. 
Revolucije sicer ne bo, pri Audiju je ta redka, a ozke 

in predvsem serijske led prednje luči in 
nekaj manjša maska so poteze, ki jih 

bodo v bližnji prihodnosti povzeli 
vsi Audiji. Tehnično bo 

predstavil novo 
generacijo štirivaljnih 

motorjev 1,8 z 
močmi 110, 140 in 
191 kilovatov (150, 

190 in 260 KM).

BMW X4
BMW je bil pri aktualnem kupejevskem 
SUV-u X4 deležen kritik zaradi preveč 
preproste preobrazbe majhnega SUV-a 
iz modela X6. Novi X4 bo povzel kar 
nekaj oblin manjšega X2 in dobil bolj 

obel kupejevski zadek, napihnjene boke, 
markantno masko in položen motorni 
pokrov. Tehnično bo češnjo na torti 
predstavljal X4 M s trilitrskim biturbom 
s 330 kilovati (450 konjskimi močmi).

BMW SERIJA 3
Znane poteze, nekaj večje mere in povečane ledvičke 
bodo glavne novosti popolnoma nove serije 3. Osrednji 
motor bo postal 1,5-litrski trivaljnik v treh 
različicah, v drugi vrsti pa bo 
1,5-litrski dizel na voljo z 
90 in 110 kilovati (122 
in 150 KM).
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Zimska vožnja

 AKTUALNO

7 nasvetov za varno vožnjo
❱ V zimskih razmerah vozite še posebej previdno  ❱ Izogibajte se sunkovitim manevrom in bodite pozorni na 
druge udeležence

V erjamemo, da večina 
med vami zelo dobro 
pozna pravila vožnje po 

zasneženih podlagah, a nam 
žal pogled na slovenske ceste 
še vedno nazorno pokaže, da je 
veliko tudi takšnih, ki zimskih 
osnov še vedno niso osvojili. 
Nasvete zato preberite za 
osvežitev znanja ali članek 
pokažite komu, za katerega 
menite, da zimskih razmer za 
volanom še vedno ne jemlje 
dovolj resno. Vožnja pozimi 
oziroma v zimskih razmerah je 
namreč zaradi slabše vidljivosti 
in spolzke ceste še posebej 
zahtevna. Poleg brezhibnega 
vozila, kakovostnih zimskih 
pnevmatik in po potrebi tudi 
snežnih verig zato upoštevajte 
sedem osnovnih načel za varno 
vožnjo.  AJ, foto: arhiv AF

NASVET 2

POVEČAJTE VARNOSTNO 
RAZDALJO
Na spolzki podlagi je zavorna pot daljša, zato povečajte 

varnostno razdaljo in zavirajte prej kot običajno. Zavirajte 
dovolj zgodaj in postopoma zmanjšujte hitrost. Na začetku 
vožnje preverite oprijem – na ravni in neprometni cesti (domači 
ulici, na primer) – ter pri ustrezno nizki hitrosti močno zavrtite 
in s tem pridobite občutek. Seveda se prej prepričajte, ali to 
lahko storite varno!

NASVET 1

OČISTITE SNEG IN LED
Pred vožnjo s svojega vozila odstranite 

sneg, saj bi ta med vožnjo sicer padal z vozila 
in s tem ogrožal druge prometne udeležence. 
Z oken in žarometov očistite led in tako 
poskrbite za ustrezno vidljivost ter vidnost – 
očistite vsa stekla, ne zgolj majhne strelne line 
na vetrobranskem steklu! Če še pred tem 
zaženete motor vozila, preverite, ali so brisalci 
izklopljeni. Zaradi velike količine snega na 
steklu bo sicer njihov motor in mehanizem 
močno obremenjen, kar lahko privede do 
poškodb, zaradi primrznjenih brisalcev pa se 
lahko potrgajo njihove metlice. Z neočiščenim 
vozilom ste za povrh še v prekršku, zagrožena 
kazen je 200 evrov. Poleg tega redno 
preverjajte količino sredstva za pranje stekla 
(ta mora ustrezati nizkim temperaturam) in 
stanje brisalcev, saj jih boste zaradi mokrih in 
umazanih cest veliko uporabljali.

NASVET 3

BREZ SUNKOVITIH 
MANEVROV

Sunkovito speljevanje, zaviranje in obračanje volana na 
spolzki podlagi lahko privede do izgube nadzora nad vozilom in 
posledično do prometne nesreče. Z volanom, zavoro in plinom 
zato ravnajte kar se da nežno! Če se pri speljevanju pogonska 
kolesa vrtijo v prazno oziroma ga spremlja divje utripanje lučke 
sistema proti zdrsu, je podlaga najbrž zelo spolzka. Podobno 
slab oprijem pričakujte tudi pri zaviranju. Preveč sunkovito 
zaviranje ali vrtenje volana lahko zmede varnostni sistem ESP, 
ki zato ne more ustrezno prepoznati kritične situacije in ne 
odreagira, kot bi moral. Štirikolesni pogon je pri speljevanju 
resda koristen, a zavorna pot ni zaradi njega prav nič krajša – 
zaradi večje mase vozila morda celo daljša, kot bi bila sicer!
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NASVET 4

NASVET 6

NASVET 5

NASVET 7

NE VEČ STVARI HKRATI

NE POZABITE NA PAKET 
PREŽIVETJA

PREVIDNO NA MOSTOVIH

BODITE POZORNI NA 
DRUGE UDELEŽENCE

Tu ne mislimo na poslušanje glasbe ali pogovor s sopotniki, 
temveč na pospeševanje, zaviranje in zavijanje – tri temeljne 
funkcije vsakega avtomobila. Če je le mogoče, hitrost ustrezno 
zmanjšajte že pred vstopom v ovinek in zavirajte takrat, ko še 
vozite naravnost. V ovinku se izogibajte uporabi plina in zavore; 
pospeševati začnite šele, ko poravnate volan. Pri vozilih z ročnim 
menjalnikom v ovinku po potrebi pritisnite sklopko, s čimer 
izločite vpliv zaviranja motorja in s tem še izboljšate oprijem koles.

Lovskega noža in pribora za ribolov verjetno res ne 
potrebujete, prav nič pa ni narobe, če imate v avtomobilu nekaj 
uporabnih pripomočkov. Plastenka vode, kakšni oreški in 
polnilnik za mobilni telefon so, če kakšno uro ali dve obtičite v 
zastoju, zelo dobrodošli. Zato je tudi priporočljivo, da imate v 
rezervoarju nekaj več goriva in da se pozimi ne vozite na 
rezervi. Ob ugasnjenem motorju se bo namreč kabina zelo hitro 
ohladila, pa tudi tekanje s plastično kantico v snežnem metežu 
verjetno ni prav prijetno …

Običajno so mostovi in prelazi bolj izpostavljeni kot drugi 
deli ceste, zato je na njih večja nevarnost poledice. Pri vožnji 
preko njih bodite zato še posebej previdni in po potrebi 
zmanjšajte hitrost. Pozorni bodite tudi pri obcestnih drevesih, 
saj se z njih lahko usuje sneg ali odlomi veja. Še posebej 
bodite previdni pri temperaturah okoli 0 stopinj Celzija, saj je 
takrat cesta zaradi taljenja in zmrzovanja lahko še posebej 
spolzka.

Zimske razmere so zahtevne tudi za druge prometne 
udeležence, zato jim namenite večjo pozornost. Izogibajte se 
konfliktnim situacijam, vozite predvidljivo, vedno jasno 
nakažite spremembo smeri in skušajte predvideti ravnanje 
drugih udeležencev. Pri vključevanju s stranske ceste na glavno 
se zavedajte, da je na spolzki podlagi oprijem koles slabši, 
speljevanje in pospeševanje počasnejše, zavorna pot drugih 
vozil pa daljša. Torej – če bi na suhem asfaltu morda izkoristili 
že manjšo vrzel v koloni, potem tega na zasneženi in poledeneli 
cesti nikar ne počnite!
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Vir: IHS, AlixPartners

RAZVOJ POGONOV
Pričakovani razvoj različnih vrst pogonov v evropi (v miljonih)
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Prihodnost elektromobilnosti

 AKTUALNO

Koristen 
elektrošok?
❱ Slovenska vlada je napovedala prepoved prodaje avtomobilov z bencinskimi in dizelskimi motorji po letu 
2030  ❱ Večje število električnih avtomobilov bo zahtevalo prilagoditev in posodobitev distribucijskega 
omrežja  ❱ To je priložnost za dobavitelje električne energije in lastnike avtomobilov, ki bodo lahko energijo 
vračali v omrežje

Ž al nimamo kristalne krogle, v kateri bi 
lahko videli, kakšna bo prihodnost 
avtomobilov. Lahko pa vidimo 

župane velikih mest, ki bi si zaradi težav s 
prašnimi delci želeli le električne 
avtomobile, ki so čisti, vsaj na lokalni ravni. 
Številne države napovedujejo prepoved 
prodaje avtomobilov z motorji na notranje 
zgorevanje oziroma bodo po določenem 
obdobju dovolile le še prodajo novih 
električnih in hibridnih vozil. To je pred 
kratkim storila tudi Slovenija. Slovenska 
vlada je namreč predstavila strategijo za 
zmanjšanje ogljičnega odtisa avtomobilov, 

ki vključuje prepoved prodaje novih 
avtomobilov z bencinskimi in dizelskimi 
motorji po letu 2030.

Čeprav to ne pomeni izginotja bencinskih 
in dizelskih motorjev (hibridni sklopi ob 
električnem motorju vključujejo tudi motor 
na notranje zgorevanje), se poraja 
vprašanje, kako bo bolj množična uporaba 
električnih avtomobilov vplivala na 
proizvodnjo, prenos in distribucijo 
električne energije.

Lansko poletje je nekaj člankov v 
angleškem časopisju vzbudilo veliko 
pozornosti z napovedjo, da bi prehod na 
električno mobilnost v Združenem 
kraljestvu prinesel občutno povečanje 
potreb po električni energiji, kar naj bi med 
drugim povzročilo potrebo po gradnji 
novih elektrarn.

Te napovedi temeljijo na podatkih iz 
projekcije britanskega upravljavca 
električnega omrežja National Grid. A se 
bodo težko uresničile, saj se opirajo na 
napovedi, po katerih naj bi leta 2040 na 
cestah Združenega kraljestva vozili le še 
električni avtomobili, pri čemer naj bi že 
leta 2025 ustavili prodajo klasičnih in 
hibridnih avtomobilov. V tem primeru bi se 
lahko pojavila izjemno velika potreba po 
električni energiji samo za polnjenje 
električnih avtomobilov (znašala bi 30 
gigavatov), kar bi predstavljalo 
50-odstotno povečanje v primerjavi z 
današnjo porabo.

Takšen scenarij sicer ni ravno verjeten, 
morda je celo nemogoč. Sam National Grid 
meni, da sta veliko bolj verjetna daljše 
sobivanje električnih in priključno hibridnih 
avtomobilov ter prilagajanje omrežja, s 
čimer bi omejili povečanje povpraševanja 
po električni energiji na pet gigavatov 
oziroma le osem odstotkov nad trenutno 
porabo.

Kaj pa lahko pričakujemo v Sloveniji? O 
tem smo se pogovarjali s prof. dr. Jožefom 
Ritonjo s Fakultete za elektrotehniko, 

❝
Avtomobili bodo lahko 
opravljali funkcijo 
sekundarne regulacije s 
pametnim polnjenjem 
in vračanjem 
nakopičene energije iz 
obnovljenih virov v 
omrežje.

EVROPSKI TRG

BENCIN BO VZTRAJAL
Bližnja prihodnost bo (tudi) električna. Različne študije napovedujejo, da se bo 

prodaja električnih avtomobilov pomnožila. A tabela na podlagi raziskave podjetja 
AlixPartners kaže, da bodo bencinski motorji imeli še vedno glavno vlogo, saj bodo sami 
ali v kombinaciji z elektromotorji prisotni v devetih od desetih avtomobilov.

Iz tega izhaja, da bo od 24 milijonov prodanih avtomobilov v Evropi leta 2030 pet 
milijonov električnih in 11 milijonov hibridnih. Močno bo padla prodaja dizlov, ki bodo 
ohranili le 20 odstotkov prodaje iz leta 2015.
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❝
Če bi se v Sloveniji vsi 
vozili le z električnimi 
vozili, bi to povzročilo 
približno 20-odstotno povečanje 
skupne porabe električne energije.

DNEVNA 
POLNJENJA
Praksa kaže, da je večina domačih 
polnjenj električnih avtomobilov 
namenjena uporabi avtomobila 
na kratkih vožnjah od doma do 
službe. Iz tega izhajajo omejeni 
časi in količine potrebne energije. 
Pametno omrežje omogoča 
samodejni zamik polnjenja v 
nočni čas, ko se zmanjšata 
povpraševanje in cena, kar 
omogoča enakomernejšo 
porazdelitev porabe.

MNENJE STROKOVNJAKA

PROF. DR. JOŽEF RITONJA
Prof. dr. Jožef Ritonja z Univerze v Mariboru zagotavlja, 

da je Slovenija trenutno glede oskrbe z električno energijo 
skoraj samozadostna. Potreben uvoz skoraj v celoti 
pokrijemo z izvozom (v obdobju pred osamosvojitvijo je v 
posameznih letih uvoz dosegel skoraj 25 odstotkov). Toda z zapiranjem nekaterih 
elektrarn se bo proizvodnja električne energije zmanjšala, ob povečanju porabe pa bo 
treba poiskati nove rešitve tudi z uvozom ali celo gradnjo novih elektrarn. Še večjo težavo 
predstavlja zagotovitev rezerve moči za sekundarno regulacijo. Poleg tega se bo pojavilo 
tudi vprašanje ustreznosti distribucijskega omrežja, ki je trenutno primerno le za šibkejše 
polnilnice. Množična uporaba električnih avtomobilov in postavljanje ultrahitrih polnilnic 
z zmogljivostjo 350 kilovatov ali več, ki bodo čas polnjenja električnih avtomobilov vsaj 
približno približali času točenja tekočih goriv, bosta zahtevala prilagajanje, rekonstrukcijo 
in posodobitev distribucijskega omrežja z novimi kablovodi ali zračnimi vodi.

računalništvo in informatiko Univerze v 
Mariboru. Povedal je, da bodo z uvajanjem 
električne mobilnosti nedvomno potrebne 
določene spremembe, tako pri proizvodnji 
oziroma količini dobavljene energije kot na 
distribucijskem omrežju.

Če bi Slovenija v celoti prešla na 
električno mobilnost, bi njen vozni park, ki 
šteje približno 1,1 milijona vozil, po 
izračunih na letni ravni prinesel porabo 
dodatnih treh teravatnih ur, kar bi ob 
trenutni porabi predstavljalo približno 
20-odstotno povečanje. Za boljšo 
predstavo lahko povemo, da je to približno 
polovica celotne proizvodnje krške jedrske 
elektrarne.

Avtomobili tako ne bodo prinesli 
ekstremnih težav zaradi količine 
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KAKO SI LAHKO VERIŽNO 
TRČENJE POJASNIM NA PRIMERU? 

Vozilo B zaradi premajhne varnostne 
razdalje trči v zadnji del vozila A. Potem 
v zadnji del vozila B prileti vozilo C in ga 
dodatno potisne v vozilo A. Iz zavornih 
poti in izjav udeležencev se ugotovi, da 
je vozilo B trčilo v vozilo A, vendar gre za 
lažji trk. Sledil je močnejši trk vozila C v 
vozilo B. Čutil ga je tudi voznik vozila A.

Za poškodbe na zadnjem delu vozila A 
je zagotovo odgovoren voznik vozila B, 
vendar glede na jakost trka ocenjujemo, 
da bi bil ob takem trku poškodovan zgolj 
zadnji odbijač vozila A. Končne poškod-
be na vozilu A pa so: močno poškodovan 
zadnji del vozila, vključno z dnom 
prtljažnega prostora, vzvratnimi lučmi 
in pokrovom prtljažnika. Za te poškodbe 
je verjetno odgovoren voznik vozila C. 
Jasno je, da je reševanje tovrstnih 
prometnih nesreč kompleksno in 
dolgotrajno, velikokrat pa zahteva tudi 
analize izvedencev cestno-prometne 
stroke.

KAKO POLICIJA PREISKUJE 
VERIŽNO TRČENJE?

Preiskovanje verižnega trčenja podobno 
kot preiskovanje vseh drugih prometnih 
nesreč poteka tako, da policija zbira, 
dokumentira in analizira podatke o poteku, 
vzrokih in posledicah dogodka. Na policiji 
poudarjajo, da je vsaka nesreča drugačna, 
tudi če se je zgodila na istem kraju in 
domnevno zaradi enakega vzroka. 

Vedno je prisoten tudi nepredvidljiv 
človeški dejavnik. V takih primerih je 
pomemben ogled kraja prometne nesreče, 
ki je osnova za nadaljnja preiskovalna 

dejanja. Preiskava se zaključi šele, ko so 
znani vsi odgovori na vsa temeljna vpraša-
nja.

KAKO PRIMER REŠUJEJO 
ZAVAROVALNICE?

Zavarovalnica mora počakati na ugotovi-
tve policije. Škodo izplača takoj, ko se 
razdeli odgovornost med posameznimi 
udeleženci oziroma vozili, ki so bila med 
seboj v kontaktu. 

Popis ni preprost, saj določene poškodbe 
nastajajo v nivojih in je zanje lahko odgovor-
nih več povzročiteljev. Vsako posamezno 
poškodbo na posameznem vozilu morajo 
cenilci povezati z dinamiko trčenj in 
ugotoviti, kdo je odgovoren za tisti del 
poškodbe. Dodatno lahko vse otežijo še 
bočni trki, ko posamezna vozila odbije na 
druge pasove, jih zavrti in nato vozilo trči v 
sprednji ali bočni del stoječega vozila in 
podobno. 

Cenilci ugotavljajo, da gre pri verižnih 
trčenjih praviloma za deljeno krivdo. To 
zahteva usklajevanje med zavarovalnicami 
udeležencev v trčenju. Postopki lahko 
trajajo nekaj dni ali pa se zavlečejo na več 
let. Treba je upoštevati tudi, da se je težko 
zanesti na izjave udeležencev. Ti lahko 
zanikajo svojo vpletenost oziroma ne znajo 
oceniti točnega poteka dogodkov. Tudi 
policija ima enake težave, ko želi razvozlati 
odgovornost in ugotoviti posamezne 
prekrške.

KAKO LAHKO PRI VERIŽNEM 
TRČENJU UKREPAM SAM?

Če ste sami udeleženi v tovrstni prometni 
nesreči, lahko s pravilnim ukrepanjem 
pomagate pri ugotavljanju poteka dogodka. 

Ključno je, da najprej poskrbite za svojo 
varnost oziroma pomagate drugim, če s tem 
ne ogrožate sebe. Izpolnjevanje Evropskega 
poročila o prometni nesreči kot tudi izjave 
očividcev in udeležencev so dobrodošle. 

Pisanje poročila je lahko težavno, saj 
morda na kraju samem ne boste znali 
ugotoviti, kaj se je dejansko zgodilo, slabe 
vremenske razmere pa lahko to še dodatno 
otežujejo.

Za razliko od drugih prometnih nesreč je pri verižnem 
trčenju najbolj težavno ugotoviti, kaj točno se je sploh 
zgodilo. Od tega je odvisno tudi, koliko časa bo trajalo 
ocenjevanje škode in kdaj bo zavarovalnica primer 
zaključila. Z ustreznim ukrepanjem lahko naredite veliko.

❝
Če lahko, vam 
priporočamo, da nesrečo 
fotografirate z varnega 
kraja. Koristni so tudi 
video posnetki. 
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Ne čakajte na 
prometno nesrečo. 

Naročite svoj 
brezplačen izvod 

Voznikovega vodnika ob 
prometni nesreči ali si 
ga prenesite s spletne 

strani Vse bo v redu.

Verižno trčenje

NASVET

NAJHITREJE  
DO POVRAČILA
Najhitreje in najlažje boste škodo iz verižnega 

trčenja urejali z uveljavljanjem lastnega kaska. Če bo 
naknadno ugotovljeno, da je za škodo kriv drug 
povzročitelj, bo zavarovalnica po izterjavi nastalih 
stroškov izvedla povračilo bonusa in poračun premije.
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FASCINACIJE 

John DeLorean

Od vizionarja do 
narko osmoljenca!

❱ Zgodba o vzponu izjemnega 
menedžerja, ki je za uresničitev svojih 
sanj tvegal vse  ❱ Izdelal je enega 
najbolj prepoznavnih avtomobilov 
vseh časov, a je bil 
popolna finančna 
polomija  ❱ Bridek 
konec se po filmsko 
odvije s poskusom 
preprodaje 
prepovedanih  
drog
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L etos mineva 20 let od rojstva 
prvega modela razreda A, ki je 
po burnem začetku s 

prevračanjem na znamenitem 
losovem testu postal nov, izjemno 
uspešen 'baby benz'. Njegova 
notranjost je bila s številnimi 
inovativnimi rešitvami za 
izkoristek prostora netipična za 

Mercedes in oblikovana v duhu 
časa, z elipsastimi elementi po 
vzoru takrat vse bolj priljubljenih 
mobilnih telefonov. Druga 
generacija je nadaljevala filozofijo 
prvega s poudarkom na solidnosti, 
tretja pa je prinesla čisto novo 
zasnovo in obliko notranjosti, ki je 
povzemala športnost takrat najbolj 

ekskluzivnega mercedesa razreda 
SLS. 

Medtem so v Stuttgartu razvili 
novo oblikovalsko filozofijo 
sensual purity, ki gradi na 
kontrastu privlačnega in 
nepričakovanega. Navdih za 
oblikovanje notranjosti četrte 
generacije so dobili v letalskem 

Mercedes-benza razreda A

Od S do A
❱ Notranjost četrte generacije mercedesa razreda A prinaša popolnoma novo zasnovo  ❱ Kabina je 
prostornejša in bolj pregledna, klasične merilnike je nadomestila virtualna instrumentna plošča  ❱ Avtomobil 
bomo lahko v celoti spoznali v prvem četrtletju prihodnjega leta

❝
Avtomobil je ohranil 
silhueto predhodnika, a 
je malce zrasel, kar je 
pripomoglo k večji 
prostornosti kabine.

  Kot prikazuje fotoilustracija, je novinec navzven ohranil silhueto 
predhodnika, a je malce zrasel, kar pripomore k večji prostornosti. 

  Poznani sedeži 
z integriranim 
vzglavnikom so 
razviti na novo 
in so lažji kot 
pri sedanjem 
modelu. Novi 
komfortni sedeži 
pa namesto 
osmih ponujajo 
20 nastavitev. 
Prvič bodo na 
voljo nastavitev 
bočne opore, 
hlajenje sedežev in 
možnost masaže.
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svetu. Okrogle prezračevalne šobe 
v slogu kupeja razreda E 
spominjajo na reaktivni motor, v 
oči pa takoj pade volanski obroč, ki 
je pri različici AMG line enak kot 
pri zastavonoši razreda S. 

Glavno vlogo imata dva zaslona 
pod enotno stekleno površino na 
vrhu armaturne plošče. Pri 
osnovnih modelih bosta serijsko 
vgrajena 17,8-centimetrska 
(7-palčna) zaslona, pri čemer bosta 
na voljo dva 26-centimetrska 
(10,25-palčna) ali kombinacija 
17,8-centimetrskega in 

26-centimetrskega. Eden izmed 
teh je namenjen prikazu virtualne 
instrumentne plošče, ki bo 
zamenjala klasične merilnike pri 
vseh različicah, drugi pa skrbi za 
prikaz podatkov klimatske in 
multimedijske naprave.

Upravljanju je namenjena 
popolnoma na novo oblikovana na 
dotik občutljiva površina na 
sredinski konzoli, tu sta še majhni 
na dotik občutljivi površini na 
krakih volanskega obroča, ki sta 
namenjeni upravljanju 
posameznega zaslona. Veliko vlogo 

imajo tudi številne, pri razredu A še 
nikoli videne barvne kombinacije 
in kombinacije materialov ter 
opcijska ambientalna osvetlitev, pri 
kateri bo na izbiro kar 64 barv.

Notranjost je zelo kakovostna in 
precej bolj pregledna kot pri 
aktualnem modelu, ki deluje precej 
utesnjeno. Potnikom so namenili 
več prostora v ramenskem delu in 
predelu komolcev, nekaj več ga je 
tudi za glave, tako v prvi kot drugi 
vrsti. Veliko pozornosti so namenili 
razvoju sedežev, ki bodo po novem 
na voljo v treh različicah. Sedežem 

z integriranim vzglavnikom so 
namreč dodali še osnovno in 
udobno različico s klasičnimi 
vzglavniki. Pri komfortni različici 
bosta med drugim prvič na voljo 
hlajenje in masaža. V primerjavi s 
sedanjim modelom je zrasel tudi 
prtljažnik, ki bo z dodatnimi 29 litri 
v osnovni postavitvi ponujal 370 
litrov prostornine. Novi razred A 
bomo lahko v celoti spoznali v 
prvem četrtletju prihodnjega leta.  
Borut Fakin, foto: Mercedes-Benz, 
athiv AF

MERCEDES RAZRED A

PODOBEN, A MALCE VEČJI
V Stuttgartu smo se lahko med prvimi na svetu usedli v 

predserijski primerek novega razreda A, si ga natančno ogledali in 
ga pretipali. Poleg vtisa o notranjosti s čisto novo armaturno 
ploščo in privlačno ambientalno osvetlitvijo smo si uspeli 
ustvariti tudi prvo mnenje o njegovi zunanjosti, ki je bila sicer 
odeta v maskirno folijo. Bogato opremljen avtomobil je pokazal, 
da bo lahko ponujal opremo, kakovost izdelave in udobje višjih 
avtomobilskih razredov. Navzven je ohranil silhueto svojega 
predhodnika, a smo opazili, da je malce zrasel, kar pripomore k 
večji prostornosti kabine in prtljažnika.

  Instrumentna plošča je prvič popolnoma odkrita, za boljšo vidljivost pa bo pri 
vseh različicah klasične merilnike zamenjal barvni zaslon.

  Opcijska ambientalna osvetlitev vključuje osvetlitev 
prezračevalnih šob.

❝
Notranjost nove 

generacije razreda A 
nima nič več 

skupnega s sedanjim 
modelom, temveč 

prevzema lastnosti 
razredov E in S.
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Subaru impreza (mednarodna predstavitev)

Ž e peta impreza po vrsti na 
veliko načinov obrača nov 
list. Glavna je spremenjena 

usmeritev znamke, ki daleč na 
prvo mesto postavlja varnost in 
vozno udobje, športnost je šele v 
drugem planu.

Popolnoma nova, v skoraj vseh 
pogledih. Tako nekako so 
najnovejšo imprezo predstavili 
pri Subaruju, kjer verjamejo, da 
je bil stari recept goden za 
zamenjavo. Odslej evropska 
različica modela ne gradi več na 
dirkaškem ugledu, temveč želi 
prepričati z nadpovprečnim 
udobjem in vrhunskim 
varnostnim paketom. Navzven ni 
ravno revolucionarna, a 
prepoznavni oblikovalski 
poudarki levorga in outbacka 
poživijo konservativno 
kombilimuzinsko obliko. 
Žarometom malce življenja 
vdahne zanimiv svetlobni podpis 

Pričakovano drugačna

❱ Impreza pete generacije je prvi Subarujev model na popolnoma novi prilagodljivi platformi   ❱ Poudarek 
ni na športnosti, temveč sta v ospredju varnost in udobje  ❱ Vsi modeli imajo serijski štirikolesni pogon in 
brezstopenjski menjalnik; turbodizla ne bo

  Lepo prečiščena 
armaturna plošča 
ni izgubila azijske 
oblikovalske 
drznosti, a so 
uporabljeni 
materiali 
precej bolj po 
evropskem okusu.
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VOZILI SMO 

❝
Pri nas bo v redni 

ponudbi le izvedba 
z 1,6-litrskim 

motorjem, 
dvolitrskega bo 

treba posebej 
naročiti – in 

počakati.

 NAŠ 
IZBOR

  SUBARU IMPREZA  
1.6 PURE

M 1.600 ccm, 4 valji, bencinski, 84 kW (114 

KM), 150 Nm   B  6,2 l, 140 g CO2/km    

N  0–100 km/h v 12,4 s, 180 km/h   

D  D/Š/V: 4.460/1.775/1.480 mm    

P  385–1565 l   T  1.358 kg

Cena: 19.990 €

 Zadržana oblika je še en dokaz, da želi 
impreza prepričati z vsebino,  
katere glavna zvezdnika sta  
odličen štirikolesni pogon in 

vrhunski paket 
varnostne 

opreme.

  Nova platforma, ki jo impreza uporablja kot prva med 
Subarujevimi modeli, je prinesla številne izboljšave. Med drugim 
manjšo maso, večjo trdnost in boljši prostorski izkoristek 
notranjosti. Narejena je bila z mislijo na elektrifikacijo, ki jo pri tej 
znamki lahko pričakujemo že v letu 2021.

v obliki črke C, tudi nekoliko 
agresivnejše obrobe okoli 
spodnjega roba karoserije so lep 
dodatek. Ključno pri vsem 
skupaj je, da je impreza narejena 
na popolnoma novi Subarujevi 
globalni platformi, ki jo bodo v 
prihodnosti uporabili za več ali 
manj vsa svoja vozila. Pridobitve 
so občutne na številnih 
področjih, vključno z notranjo 
prostornostjo, kjer se udobno 
sedi tako na sprednjih kot 
zadnjih sedežih. Spodobno velik 
prtljažnik v osnovi meri 385 
litrov in je uporabniku prijazen 

tudi zaradi zmerne višine 
nakladalnega roba. 

Izdelava celotnega avtomobila 
je pričakovano na visoki ravni, 
malce manj pa navdušuje, da se 
izbira in kombiniranje 
materialov nista prav veliko 
spremenila. Ti so še vedno 
podrejeni trpežnosti in malo 
manj zadnjim modnim 
smernicam. Sodoben dodatek je 
privlačno oblikovan 
multimedijski sistem z zaslonom 
premera 20,3 centimetra, ki se 
lahko postavi ob bok najboljšim 
izdelkom razreda. Prav tako je 
med najbolj temeljitimi nabor 
varnostnih pripomočkov, katerih 
osrednjo vlogo ima sistem 
eyesight. Gre za dve kameri na 
vrhu vetrobranskega stekla, ki 
zaznavata okolico vozila. Z njuno 
pomočjo avtomobil med drugim 
samodejno zavira pred oviro, 
drži razdaljo do spredaj vozečega 
avtomobila in opozarja v primeru 
nenamerne zapustitve voznega 
pasu. 

Poleg asistenčnih sistemov je 
glavna varnostna mreža impreze 
simetrični štirikolesni pogon z 
dolgoletno tradicijo, ki je vselej 
del serijske opreme. Za moč po 
novem skrbita bencinska 
bokserska motorja, prvi z 
1,6-litrsko in drugi z dvolitrsko 
prostornino. Pri nas bodo največ 
stavili na manjšega, ki zmore 85 
kW (116 KM) in je serijsko 
povezan z brezstopenjskim 
samodejnim menjalnikom 
lineartronic. V samodejnem 
načinu deluje gladko, a že ob 
zmernem priganjanju rad zatuli, 
kot smo pri takšnih izdelkih 
vajeni. Še en dokaz, da je nova 
impreza namenjena umirjeni in 
varni vožnji.

Glede na opisane atribute je 
jasno, da nova impreza ne more 
biti prav poceni, a so za 
spodobno opremljen vstopni 

model vseeno pripravili 
razmeroma ugodno ceno. 
Avtomobil s serijskim 
štirikolesnim pogonom in 
samodejnim menjalnikom, poleg 
tega še s sistemom eyesight, pri 
nas dobite že za slabih dvajset 
tisočakov. Prvi korak navzgor pri 
opremi zahteva že 4.500 evrov 
doplačila, medtem ko vrh 

ponudbe za 26.490 evrov med 
drugim vključuje navigacijski 
sistem in popolno varnostno 
opremo.  Gašper Stamač, foto: 
Subaru

Štirikolesni 
pogon 

praviloma 
zahteva davek 
pri prtljažniku, 

zato je 385 
litrov prostora 

soliden rezultat. 
S podiranjem 

zadnjih sedežev 
se prostor 
poveča na 

zajetnih 1565 
litrov.



 VOZILI SMO

BMW X3 (slovenska predstavitev)

O d začetka novembra je v 
Sloveniji na voljo novi 
BMW X3. Navzven je 

vsekakor opazen po drugačnem, 
markantnem sprednjem delu z 
naravnost ogromnima 
ledvičkama in žarometi s 
heksagonalnimi dnevnimi led 
lučmi (pri bolje opremljenih 
modelih). Po besedah 
predstavnikov BMW-ja gre za 
linije, ki bodo zaznamovale tudi 
nekatere prihajajoče modele te 
znamke. Poleg tega je večji; v 
dolžino je pridobil 6,1 in v 
medosju 5,4 centimetra.

Večje mere so vzrok za 
prostornejšo notranjost, še 
posebej za zadaj sedeče potnike, 
ki so deležni enake ravni udobja 
in kakovosti izbranih materialov 
kot voznik in sopotnik. Sicer pa 
je armaturna plošča v precejšnji 
meri povzeta po višjih serijah, 
predvsem petici, vključno z 
digitalnimi merilniki in 
sistemom infotainment zadnje 
generacije z velikim zaslonom na 
sredinski konzoli.

Vrhunska tehnika pripomore k 
še boljšim voznim lastnostim na 
cesti, kjer je X3 vse prej kot 

neroden športni terenec. Je 
namreč zelo dobro uravnotežen 
avtomobil, ki izvrstno združuje 
udobje in dinamiko. Tudi na 
terenu ostaja zelo suveren in na 
spolzki podlagi zmore 
presenetljivo veliko ter običajno 
prileze dlje kot velika večina 
njegovih voznikov sploh 
potrebuje. Temu med drugim pri 
vseh različicah botruje serijski 
štirikolesni pogon xdrive, sicer 
pa bencinsko stran motorne 
palete zastopata štirivaljni 
izvedbi 20i in 30i s 135 oziroma 
185 kW (184 oziroma 252 KM), 
dizelsko pa štirivaljni 20d in 
šestvaljni 30d s 140 in 195 kW 
(190 in 265 KM). Vrh ponudbe je 
športni M40i, ki ga poganja 

prisilno polnjen šestvaljnik z 265 
kW (360 KM).

Osnovni model standard je 
precej skromen (za samodejno 
klimatsko napravo in še nekaj 
dodatkov zato 
priporočamo 

tisočaka dražji paket advantage), 
poleg številnih dodatkov pa sta 
na voljo še bolj terensko obarvan 
xline ali luksuzni luxury line.  
Anže Jamnik, foto: AJ, BMW

Nevarno blizu večjemu 
bratu

❱ Novi X3 je na voljo s petimi motorji z močmi med 135 in 265 kW (med 184 in 360 KM)  ❱ Osnovna bencinska 
različica stane 50 tisoč evrov, vstopni dizel dobrega tisočaka več

 NAŠ 
IZBOR

  BMW X3  
XDRIVE20D ADVANTAGE

M 1.995 ccm, 4 valji, dizel, 140 kW (190 KM), 

400 Nm    B  5,0 l, 132 g CO2/km   

N  0–100 km/h v 8,0 s, 213 km/h

D  D/Š/V: 4.708/1.891/1.676 mm   

P  550–1.600 l    T  1.825 kg

Cena: 52.150 €

66 www.avto-fokus.si

  Zadnji del 
zaznamujejo 
razmeroma 
velike, 
dinamično 
urezane 
luči.

  Notranjost je arhitekturno in kakovostno povzeta po seriji 5.





PRIMA – športni terenci C segmenta: hyundai tucson, kia sportage, nissan qashqai,          opel grandland X, peugeot 3008, renault kadjar, seat ateca, toyota C-HR, VW tiguan
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 VELIKI PRIMERJALNI TEST

Ogledalce, ogledalce 
na steni povej …
❱ Primerjali smo devet najbolj priljubljenih križancev C-segmenta  ❱ Izbrali smo različice s sprednjim 
pogonom in turbodizelskim motorjem, z izjemo hibridne toyote  ❱ Novinarji osmih slovenskih 
medijev smo zmagovalca izbrali sistematično in z upoštevanjem vseh dejavnikov
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VELIKI PRIMERJALNI TEST 

PRIMA – športni terenci C segmenta: hyundai tucson, kia sportage, nissan qashqai,          opel grandland X, peugeot 3008, renault kadjar, seat ateca, toyota C-HR, VW tiguan

V sodelovanju s sedmimi drugimi 
uredništvi – Volan, Žurnal24, 
Dnevnik, Finance, Siol, Komotar 

Minuta in Avtomobilizem.com – smo 
tokrat izpeljali veliki primerjalni test 
križancev C-segmenta.

Kot pove že beseda križanec, gre za 
skupino avtomobilov, pri katerih razredne 
omejitve niso najbolj jasno začrtane, kot so 
na primer med klasičnimi limuzinami ali 
karavani. Zato smo izbor primerno omejili 
po dolžini, medosni razdalji, motorizaciji in 
na koncu tudi po prodajnih številkah pri 
nas. Med izbrano deveterico je morda 
navzgor malenkost izstopal tiguan, ki se v 
nekaterih izvedbah že spogleduje s 
premium tekmeci, po drugi strani bi na prvi 
pogled lahko dejali, da v izbor ne spada 
toyota C-HR. Pa ne zato, ker v ponudbi 

nima turbodizelskega motorja (kot 
protiutež Toyota zagovarja bencinski 
hibridni pogon), temveč zaradi poudarjeno 
kupejevske oblike. Ta v notranjosti, kot 
boste lahko prebrali, ponuja nepričakovano 
veliko prostora. Med kandidati smo 
pogrešali škodo karoq, ki v času našega 
testa še ni bila prisotna na slovenskem 
trgu. Lahko pa trdimo, da bi na testu v 
mnogih pogledih dosegla enako število 
točk kot seat ateca, največja razlika bi 
lahko bila le pri financah – nakupna cena in 
cena vzdrževanja.

Ker lastniki tovrstnih avtomobilov redko 
zapeljejo z urejenih cestišč, je najbolj 
pogosta izbira pogon na sprednji kolesi, 
zaradi česar nekateri modeli štirikolesnega 
sploh ne ponujajo ali je ta zaradi visoke 
cene rezerviran le za modele z vrha 
ponudbe. In čeprav se razmerje med 
dizelskim in bencinskim pogonom počasi 
obrača v korist slednjemu, je turbodizel še 
vedno bolj priljubljen.

Za SUV-e C-segmenta bi lahko rekli, da so 

neke vrste mali prestiž, ki si ga (z malce 
slabe vesti ali pa tudi ne) dovolijo družine 
in ostali. Z uporabniškega vidika so namreč 
ti avtomobili v najboljšem primeru le 
enakovredni karavanom ali enoprostorcem, 
za katere je treba v primerljivih 
konfiguracijah odšteti do pet tisočakov 
manj. Seveda nudijo stvari, ki jih drugi ne, 
kot so manjša občutljivost na vožnjo po 
slabših površinah in višji položaj sedenja. 
Tega kupci cenijo predvsem zaradi lažjega 
vstopanja in izstopanja, boljša je tudi 
preglednost naprej.

Po preštetih točkah vsakega kandidata pri 
vsakem od uredništev smo dobili 
zmagovalca, ki tokrat ni ravno presenetil. 
Konec koncev so mu visoke časti namenili 
številni evropski novinarji in ogromno 
kupcev. Tokrat se je za najboljšega izkazal v 
precej specifičnih okoliščinah, iz oči v oči z 
neposrednimi tekmeci in pred 
nepopustljivo strokovno žirijo.  Gašper 
Stamač, Borut Fakin, foto: PRIMA

❝
Čeprav so športni terenci modna muha, znajo ponuditi spodobno 
družinsko uporabnost, pa tudi varčni so lahko!

❝
Škoda karoq, dvojčica seata atece, 

v času primerjalnega testa še ni 
bila na slovenskem trgu.



Alfa romeo giulia 2.2 JTDm 210 AWD veloce in BMW 320d xDrive M performance 
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 PRIMERJALNI TEST

Stereotipi
❱ Tekmeca imata zelo podobno tehnično zasnovo, a se po značaju kar precej razlikujeta  ❱ Oba poganja 
štirivaljni turbodizel v kombinaciji s samodejnim menjalnikom in štirikolesnim pogonom  ❱ Pri obeh je 
treba doplačati za samoumevne elemente, a gre pri trojki končna cena v višave

Kaj pravite, kakšni stereotipi 
veljajo za Italijane in kakšni 
za Nemce? Italijani so 

temperamentni, srčni, modno 
osveščeni in, bog pomagaj, kdaj 
tudi površni. Na drugi strani so 
Nemci racionalni, natančni in 
strogi ter zato morda na trenutke 
dolgočasni. Pa so takšni tudi 
njihovi avtomobili (pri tem 
imamo v mislih modele, ki so 
namenjeni navadnim 
smrtnikom)? Po dosedanjih 
izkušnjah bi rekli, da to kar drži. 

Zato nas je zanimalo, ali to velja 
tudi za težko pričakovano in s 
strani naših zahodnih sosedov 
spretno predstavljeno alfo giulio. 
Za primerjavo smo vzeli bavarsko 
trojko, ki ji lepa julija meče 
rokavico, odkar smo prvič slišali 
zanjo.

Na test smo dobili zelo 
primerljivi izvedbi s 
turbodizelskim štirivaljnim 
motorjem, štirikolesnim 
pogonom in bogato opremo. 
Oba avtomobila sta zelo 

privlačna, na papirju ponujata 
podobne zmogljivosti, v praksi 
pa …

Oblika je sicer stvar okusa, zato 
si bomo tu verjetno dovolili nekaj 
subjektivnosti. Lahko bi rekli, da 
giuliina silhueta povzema obliko 
bavarske tekmice, ki je že dlje 
časa na trgu. Obe limuzini 
namreč odlikujejo kratek sprednji 
previs, nazaj pomaknjena kabina 
in kompakten zadek. Toda alfa je 
bolj ženstveno zaobljena, nas je 
navdušila zlasti s seksi rit(k)o. 

Čeprav gre le za serijsko limuzino 
zgornjega srednjega razreda, je 
na cesti in parkiriščih deležna 
številnih pogledov. Na drugi 
strani trojka v osnovi ni tako 
markantna, toda z dodatki M 
performance postane ravno prav 
vpadljiva, da zelo lepo opozarja 
nase.

V notranjosti lahko že potrdimo 
nekaj stereotipov. Oba modela 
ponujata zelo dobro ergonomijo. 
V obeh sedimo kupejevsko nizko, 
prestavna ročica je postavljena 



87januar–februar 2018 | številka 221–222

PRIMERJALNI TEST 

razmeroma visoko, vsi glavni 
elementi so na dosegu roke. 
Razlike se kažejo v podrobnostih, 
denimo pri materialih in končni 
obdelavi, ki pri BMW-ju 
posredujejo boljši občutek 
kakovosti. Prav tako se trojka 
pohvali z boljšim zaslonom 
multimedijske naprave in z 
lepšim ter bolj uporabnim 
vmesnikom. Pri prostornosti ni 
omembe vrednih razlik, pri 
čemer ima trojka bolj udobne 
zadnje sedeže, njena kabina pa 
kot celota deluje bolj dodelano. 
Giulia žal tu ne posreduje 
pričakovanega premijskega 
občutka.

Bolj očitne razlike se pokažejo 
na cesti. Tu sledi še ena potrditev, 
tokrat v korist italijanke. Čeprav 
gre za dizelski stroj, je 
kombinacija z osemstopenjskim 
samodejnim menjalnikom lahko 
zelo dinamična. Menjalnik v 
športnem načinu prestavlja 
izjemno hitro in kar malce 

sunkovito, pravi užitek je ročno 
pretikanje z dirkaško velikima 
obvolanskima ročicama. Zanju je 
sicer treba doplačati. Dobite ju 
lahko za 2.750 evrov v paketu 
super performance AT, ki 
vključuje še diferencial z 
omejenim zdrsom in aktivno 
vzmetenje. Avtomobil je 
preprosto hiter. Do stotice se 
izstreli v 6,4 sekunde in doseže 
končno hitrost 235 kilometrov na 
uro. Prava poslastica so vozne 
lastnosti, predvsem zaradi 
krmiljenja. Tako natančnega in 
neposrednega volana namreč ne 
premore noben model v tem 

razredu. Natančno uboga vsak 
ukaz, gre točno tja, kamor 
želimo, in nam v vsakem 
trenutku zvesto poroča o tem, 
kar se dogaja pod kolesi. S 
pomočjo štirikolesnega pogona 
Q4 ovinke speljuje kot po 
tračnicah. Sistem sicer daje 
prednost zadnjim kolesom, zato 
ob naklepnem pretiravanju 
zadek veselo zapleše. 
Elektronika, seveda, umiri 
zadevo, a prej dovoli toliko 
drsenja, da se voznik najprej sam 
nagonsko spopade s 
prekrmiljenjem. Skratka, pravi 
balzam za dušo vseh, ki radi 
vozimo.

Tudi Bavarci so na tem področju 
zgledno opravili svoje delo, kar 
smo ugotovili že pri predhodnih 
testih tega modela, tu pa je bilo 
to podkrepljeno z vsemi 
dinamičnimi dodatki, ki so na 
voljo na spisku doplačil. Dvolitrski 
turbodizel zmore 140 kilovatov 
(190 KM) oziroma 20 konjev manj 

kot Alfin 2,2-litrski stroj, kar je 
vseeno dovolj za več kot živahno 
premikanje. Pospešek do stotice 
traja 7,3 sekunde, kar je skoraj za 
sekundo več kot pri giulii, končna 
hitrost pa znaša primerljivih 228 
kilometrov na uro. Odličen je tudi 
športen osemstopenjski 
samodejni menjalnik steptronic z 
obvolanskima prestavnima 
ročicama, za katerega zahtevajo 
dodatnih 2.515 evrov. Toda 
kombinacija ni tako odzivna in 
neposredna kot pri giulii. Enako 
velja za vodljivost, ki kljub 
variabilnemu športnemu 
krmiljenju in prilagodljivemu 
vzmetenju (ki vas bosta olajšala 
za dodatnega tisočaka) v 
primerjavi z italijanko preprosto 
zbledi. Trojka je zelo dinamična 
limuzina, medtem ko giulia, vsaj 
med ovinki, kaže prave športne  
gene. Na testu sta bila oba 
modela precej izenačena pri 
porabi goriva. Ob umirjeni vožnji 
se je ta pri obeh gibala okoli

❝
Giulia je iskrena 
in neposredna, 
trojka pa bolje 
izdelana, a malce 
bolj zadržana
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 TEST

Land rover discovery 2.0D SD4 HSE

P a naj še kdo reče, da se je 
discovery pomehkužil! 
Resda ni več tisti robustni, 

brezkompromisni terenec, a še 
vedno prileze presenetljivo daleč 
in tudi na cesti prav pretirano ne 
krni voznega in drugega udobja. 
Roko na srce – če potrebujete 
kleno delovno žival, potem je tu 
defender (trenutno sicer ni v 
ponudbi), discovery pa poleg 
obilice prostora nudi dobršno 
mero prestiža – do neke mere celo 
na ravni range roverjev.

Pri obliki naj vsak sodi po svoje, 
a prav gotovo ne morete oporekati, 
da je s svojimi skoraj petimi metri 
dolžine ter širino in višino, s 
katerima vidno prekaša tekmece, 
mogočen avtomobil. Sedi se 
visoko, pregled nad dogajanjem 
pred vami je zato odličen, prostora 
je zlasti na sprednjih dveh sedežih 
v izobilju. V vse smeri! Tudi 
potniki v drugi vrsti se ne bodo 
prav dosti pritoževali, morda le 
nad precej visokim podom in zato 
razmeroma pokrčenimi koleni. 
Zadnja dva sedeža v prtljažnem 

prostoru pa sta nekoliko 
skromnejša. Prtljažnik je sicer 
razkošno odmerjen (ob zloženih 
vseh sedežih zadnjih dveh vrst 
meri celo več kot 2,4 kubičnega 
metra), temeljito obdelan in 
podprt z elektriko. Ta namreč 
pomika velika in težka vrata, ki so 
zdaj izdelana iz enega kosa. 
Značilno dvojno odpiranje 
(zgornji del navzgor, spodnji 
navzdol) nadomešča pomična 
polička, ki se, prav tako z elektriko, 
spusti v vodoraven položaj. 
Angleži, vsaj pregovorno, ljubijo 
piknike v naravi, pa tudi kakšne 

druge z naravo povezane 
prostočasne dejavnosti. Uporabite 
jo kot klop – brez skrbi, prenese 
do 300 kilogramov.

Travnik, blato, pesek, sneg … Pa 
saj ni pomembno! Na širokem 
grebenu med sprednjima 
sedežema je pregledno nameščen 
vrtljiv gumb sistema za izbiro med 
petimi programi. Z njimi 
delovanje vsega omenjenega, tudi 
motorja in menjalnika, prilagodite 

specifičnim zahtevam različnih 
podlag. Tudi vožnji po asfaltni 
cesti, kjer zdaj nimate več 
občutka, da z gojzarji hodite po 
zloščenem parketu, temveč je 
vožnja v tem pogledu udobnejša 
in razmeroma mehka. Bodimo 
pošteni, terenci, ne glede na 
zmogljivosti, na cesti pač prebijejo 
največ časa. Vseeno se discovery 
tu precej pozibava in tekmecev 
nemških znamk glede cestnih 

Trendovski tradicionalist
❱ Zaradi mogočne podobe se zdi, da se postavlja nad nemške tekmece  ❱ Z zmogljivo in prepričljivo tehniko 
se odlično odreže tako na cesti kot terenu  ❱ Štirivaljni turbodizel, oprema HSE in nekaj dodatkov pomeni 
ceno dobrih 80 tisočakov

❝
Med vožnjo po 
cesti je precej 
udobnejši od 
predhodnika, a 
zato vseeno ne 
zanemarja 
terenskih 
zmogljivosti.

  Oblikovno je precej samosvoj, a ravno zato zanimiv tako 
uglajenemu gospodu kot mladcu s sumljivo dejavnostjo.
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voznih lastnosti zagotovo ne 
dosega popolnoma. A po drugi 
strani vseskozi vliva občutek, da 
zmore še precej več, če se vozniku 
tako zahoče. Vključno z 
nosilnostjo in vlečnimi 
zmogljivostmi, saj lahko nanj 
pripnete kar 3,5 tone težak 
priklopnik!

Notranjost je urejena in odeta v 
malodane prestižne materiale. V 
slogu celotnega avtomobila je 
arhitekturno morda malce groba, 
a s kombinacijo vrtljivih gumbov, 
stikal in večopravilnega, na dotik 
občutljivega zaslona funkcionalno 
uporabna. Predali za drobnarije so 

naravnost ogromni (še posebej 
zajeten prostor pod pokrovom 
med sprednjima sedežema), 
oprema HSE pa dobro založena. 
Vseeno je za pravi prestiž treba 
seči še višje oziroma, kot je pri 
premium vozilih v navadi, poseči 
po doplačilnih dodatkih.

Discovery pete generacije smo 
preizkusili z zmogljivim 
štirivaljnim turbodizlom, ki pod 
oznako SD4 razvije 177 kW (241 
KM) moči in 500 Nm navora. 
Kljub precejšnji masi – čeprav je z 
več kot 2,1 tone lažji od 
predhodnika – kakšnih posebnih 
neizpolnjenih želja ne pušča, 

ustrezno se ujame tudi z 
osemstopenjsko avtomatiko. 
Vrtljiv gumb, ki se ob zagonu 
motorja dvigne iz sredinske 
konzole, v primerjavi s klasično 
ročico spet ocenjujemo kot manj 
posrečeno rešitev.

A to je pač del njegove nravi. 
Tako kot celota, ki kar nekako 
zviška gleda na tekmece, še 
posebej z dodatno zatemnjenimi 
stekli in velikimi, kar 21-palčnimi 
kolesi pa jasno izraža svojo 
samozavest. No, v vsakem primeru 
je drugačen, poseben, če hočete, in 
v tem brez dvoma zelo prepričljiv.  
Anže Jamnik, foto: Jernej Prelac

❝
Celovito paleto 
terenskih 
pripomočkov 
dopolnjuje sistem 
z možnostjo 
izbire med petimi 
voznimi 
programi.

⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: športni terenec, 5 vrat, 7 sedežev; 
Motor: turbodizelski, vrstni štirivaljnik, 1999 
ccm, 177 kW (241 KM) pri 4000/min, 500 Nm pri 
1500/min; Menjalnik: samodejni, 8-stopenjski; 
Pogon: na vsa štiri kolesa; EuroNCAP: 5.
Velikosti: 4970 x 2073 x 1888 mm; Medos. 
razd.: 2923 mm; Pnevm.: 275/45 R21; Masa/
nosil.: 2115/1015 kg; Prtljažnik: 629–2406 l.
Največja hitrost: 207 km/h; Pospešek 
(0–100 km/h): 8,3 s; Poraba goriva (EU): 
7,8/5,8/6,5 l/100 km; Povprečje na testu: 
9,2 l/100 km; Izpust CO2: 171 g/km.
Cena: osnovni model (discovery 2.0D TD4 S): 55.256 
€, testno vozilo: 82.128 €; A-Cosmos, d. d., Lj.
+ razkošna notranjost, zmogljivosti  
– visok pod v drugi vrsti, vrtljiv gumb menjalnika

  Zaradi široke sredinske konzole, kakovostnih materialov in izdelave ter visokega položaja je počutje zelo gosposko. Vsa stikala za 
upravljanje z nastavitvami pogonskega skopa in podvozja so pregledno nameščena med sprednjima sedežema.

  Na sprednjih sedežih se sedi kraljevsko udobno, potniki 
zadaj pa se utegnejo pritoževati nad visokim podom 
kabine.

  Razkošno odmerjen prtljažnik je temeljito 
obdelan in kot tak primeren predvsem za 
prevoz bolj luksuznih kosov prtljage.
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Volkswagen arteon R-line 2.0 TDI 4motion

N ekoč je bil passat CC, nato 
le CC, zdaj je tu arteon. 
Jasno je, da Volkswagen na 

ta način svojo kupejevsko limuzino 
ločuje od passata. Pri obliki novega 
modela je šel še korak dlje kot pri 
CC-ju. Vidi se namreč, da želi 
arteon izstopati, saj nase opozarja 
z nekoliko bolj drznimi potezami. 
V mislih imamo predvsem 
impozantno masko, zaradi katere 
se zdi, da nas avtomobil jezno 
gleda izpod obrvi. Poseben značaj 
mu dajejo ravno prisekani blatniki, 
privlačen videz pa zaokrožajo 
19-palčna kolesa.

Manj posebna oziroma bolj 
poznana je njegova notranjost, kjer 
najdemo enako armaturno ploščo 
kot pri passatu. Individualistom to 
morda ne bo najbolj všeč, a je 
objektivno vse v najlepšem redu, 
saj smo že pri passatu ugotovili, da 
je voznikov prostor zgledno 
urejen, celota pa posreduje zelo 
dober občutek kakovosti. Poleg 
oblike tu namreč srečamo poznane 

materiale in barvne odtenke. Toda 
sedi se nižje, kar poudarja 
kupejevski občutek, s 
kupejevskimi prvinami pa je 
prežet celoten potniški prostor. 
Tako kot njegov predhodnik ima 
tudi arteon vrata brez okvirjev in 
padajočo strešno linijo. Kabina 
zato deluje bolj utesnjeno kot pri 
passatu in obenem nekoliko manj 
kot pri CC-ju. Zaradi večje 
medosne razdalje je prostor za 
noge potnikov v drugi vrsti še bolj 
radodarno odmerjen kot pri 
passatu, pri čemer ga je za vse 
»nekošarkarje« dovolj tudi v 
višino. Poleg tega navduši pogled 
na velik prtljažnik, ki zaradi 
kombilimuzinske zasnove ponuja 
ogromno nakladalno odprtino, 
električni pomik prtljažnih vrat pa 
je mogoče sprožiti z bolj ali manj 
elegantno brco pod zadnji odbijač.

Pri tehniki arteon ne prinaša 
novosti, saj jo je podedoval od 
passata, testni primerek pa je imel 
tisto z vrha ponudbe. To pomeni 

dvolitrski turbodizelski štirivaljnik 
v različici s 176 kilovati (239 KM), 
šeststopenjski samodejni 
menjalnik DSG in štirikolesni 
pogon 4motion. Ta kombinacija 
ponuja presežek moči in 
zanesljivost ter udobje v vseh 
razmerah. Avtomobil skoči do 
stotice v 6,4 sekunde. Poleg tega 

Überpassat

❝
Uspešno združuje 
kupejevski šarm in 
uporabnost 
petvratne zasnove.

  Z nekaj oblikovnimi posebnostmi se je konkretno oddaljil od 
passata in postal pravi lepotec.

❱ Tehnično osnovo si deli s passatom, a ima popolnoma samosvoj značaj  ❱ Najmočnejši turbodizel 
in štirikolesni pogon ne pustita veliko neizpolnjenih želja  ❱ Z nujnimi in manj nujnimi doplačili cena 
zlahka preseže 50 tisoč evrov
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tako lahkotno križari, da se igla na 
»narisanem« merilniku hitrosti na 
virtualni instrumentni plošči 
prehitro znajde previsoko, tam, 
kjer se ne bi smela. V ovinkih 
deluje zelo zanesljivo, a tudi v 
športnem načinu vožnje, pri 
katerem med drugim otrdita 
vzmetenje in volanski mehanizem, 
ne pokaže športne ostrine. Športni 
način sicer vključuje umetno 
zvočno kuliso, ki posnema zvok 
večjih strojev, a jo je mogoče (na 
srečo) izklopiti. Na tej ravni se nam 
zlagan zvok namreč zdi kar malce 
odveč. A to je stvar okusa. 

Izkoriščanje zmogljivosti prinese 
veliko porabo goriva. Testno 
povprečje je znašalo 8,4 litra na 
100 kilometrov, ob dinamični 
vožnji se je brez težav povečala še 
za liter. Toda ob porabljenih 50 
tisočakih to ne bi smelo 
predstavljati težave. No, testni 
primerek je bil še malce dražji. 
Serijski model stane 49.350 evrov, 
a je poleg dodatkov za dušo, kot so 

velika temna platišča in električno 
panoramsko strešno okno, treba 
doplačati tudi za pripomočke, brez 
katerih si takšnega avtomobila ne 
predstavljamo. Na tem spisku med 
drugim najdemo sistem za 
prostoročno odklepanje in 
zaklepanje vozila, sistem za 
prostoročno telefoniranje in 

kamero za vzvratno vožnjo, 
doplačati je treba še za omenjeni 
aktivni informacijski zaslon 
(virtualni merilniki). Avtomobil je 
tako stal malce več kot 55 tisoč 
evrov. To je veliko, a BMW in Audi 
za primerljivo zmogljiva in 
opremljena modela serije 4 gran 
coupe oziroma A5 sportback 

zahtevata še 10 tisočakov več. 
Arteon torej za manjšo vsoto 
ponuja zelo podoben paket in je 
kljub tesnemu sorodstvu s 
passatom veliko bolj individualen 
in dovolj ekskluziven, da se lahko 
postavi ob bok bolj cenjeni 
premijski gospodi.  Borut Fakin, 
foto: Jernej Prelac

  Kljub kupejevski strešni 
liniji se bosta v drugi vrsti 
dva potnika zelo udobno 
namestila, hudega ne bo niti 
morebitnemu tretjemu na 
sredini.

⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: kombilimuzina, 5 vrat, 5 sedežev; 
Motor: turbodizelski, vrstni štirivaljnik, 1968 
ccm, 176 kW (239 KM) pri 4.000/min, 500 
Nm pri 1750/min; Menjalnik: samodejni, 
7-stopenjski; Pogon: na vsa štiri kolesa; 
EuroNCAP: 5.
Velikosti: 4862 x 1871 x 1450 mm; Medos. 
razdalja: 2837 mm; Pnevmatike: 245/40 R19; 
Masa/nosil.: 1828/532 kg; Prtljažnik: 563 l.
Največja hitrost: 245 km/h; Pospešek 
(0–100 km/h): 6,5 s; Poraba goriva (EU): 
7,1/5,1/5,9 l/100 km; Povprečje na testu: 
8,4l/100 km; Izpust CO2: 152 g/km.
Cena: osnovni model (1.5 TSI): 31.396 €, testno 
vozilo: 55.056 €; Porsche Slovenija, d.o.o., Lj.
+ videz, zmogljivosti, uglajen motor, oprema 
– zvok v športnem načinu, končna cena

  Z brco pod prtljažnik se nam 
na široko odpre 563-litrski 
prtljažnik, ki ponuja 
kombilimuzinsko uporabnost.

  Armaturna plošča ne skriva 
tesnega sorodstva s passatom. 
Glede na to, kako so si podobne 
notranjosti audijev A4 in A5 ter 
BMW-jev serije 3 in 4, to res ne 
preseneča.
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Izklop valjev

 TEHNIKA

A vtomobilski motorji med 
vožnjo redko potrebujejo kaj 
več kot dvajset do štirideset 

odstotkov celotne moči, ki jo ponuja 
motor. Zato so inženirji že pred časom 
prišli na idejo, da bi občasno izklopili 
vsak drugi valj. Delo še vedno lahko 
opravljajo ostali valji, medtem ko je 
poraba goriva lahko občutno manjša.

Vseeno izklop valjev ni tako 
preprosta stvar, kot bi si mislili. Ni 
dovolj le ugasniti vbrizgavanje goriva 
in vžig, saj bi »ugasnjeni« valji sicer 
prenehali zagotavljati delovni takt, 
medtem ko bi energijo trošili, na 
primer, med stiskanjem zmesi v 
drugem taktu. Torej so ukrepi v 
razdelilnem sistemu nujni, pa tudi v 
tem primeru ni mogoče računati na 
kar 50-odstotni prihranek. Realno 
tovrstni motorji lahko porabijo od 
sedem do 15 odstotkov manj goriva, 
kar ni malo. Tudi če se izgube pri 
kompresijskem taktu izničijo, ostajajo 
izgube zaradi trenja v valjih. Ti se 
izklopijo med manjšimi 
obremenitvami, ko je efektivni vrtilni 
moment nekje med 25 in 75 Nm, pri 
hitrostih vrtenja motorja med 1400 in 
4000 vrtljaji na minuto.

Ko voznik na hitro pritisne na plin, se 
v hipu vklopijo vsi valji. V povprečju 
prihranek znaša približno štiri decilitre 
na 100 kilometrov, ob upoštevanju 
sistema start/stop pa prihranek znaša 
približno 0,6 litra. V mestu, kar je večini 
najbolj pomembno, se lahko na 100 
kilometrov prihrani kar cel liter goriva. 

Namesto enodelne odmične gredi je 
vgrajena večdelna, z nazobčano 
osnovo in aksialno pomično lupino, na 
kateri so odmikala z dvema različnima 

profiloma. To pomeni, da 
se lahko menjata profil, ki 
ventile odpira in zapira, ter 
profil, ki jih pusti pri miru. 

Izklop valjev med 
delovanjem motorja se brez težav 
ujema z uporabo prisilnega polnjenja, 
neposrednega vbrizga goriva in 
sistemom start/stop, ob tem pa 
poraba brez težav pade pod pet litrov. 
Prvi koncept sodobnega izklopa valjev 
so testirali že v času druge svetovne 
vojne, premiero v avtomobilskem 
svetu pa je tehnologija doživela leta 
1978 na avtomobilskem salonu v 
Ženevi. Predstavil jo je Daimler-Benz in 
jo namenil predvsem večjim motorjem 
z osmimi ali dvanajstimi valji, a je ni 
takoj uporabil. Tako je v zgodovino 
zapisan Cadillac, ki je sistem kot prvi 
uporabil tudi v serijskem vozilu.  
Gašper Stamač, ŽM, foto: arhiv AF, AR

Dva delata,  
dva počivata
❱ Izklop valjev je vse bolj priljubljen 
varčevalni ukrep pri bencinskih 
motorjih  ❱ V praksi lahko prihranijo od 
sedem do 15 odstotkov goriva, največ 
v mestu  ❱ Prvič so ga v serijskem 
avtomobilu uporabili že leta 1981

❝
Obljubljen 
prihranek pri 
porabi 
Volkswagnovega 
1,5-litrskega TSI 
motorja znaša 
kar šest decilitrov.

  Štirivaljnik s prostornino 1,5 litra, ki ga VW že 
vgrajuje v nekatere modele, v hipu postane 
dvovaljni motor. Posebna aktuatorja na vrhu z 
dvema vodiloma usmerjata pomična odmikala levo 
ali desno. Na eni strani odmikalo lahko pomika 
ventile, na drugi pa ne. Nemci trdijo, da so s tem 
sistemom dosegli zmanjšanje porabe 0,4 litra 
goriva na 100 prevoženih kilometrov.
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  Tehnologija je leta 1998 zaživela pri Mercedesovem modelu S500 s 
petlitrskim motorjem V8, ki je zmogel 225 kW (306 KM), in pri S600 s 
5,8-litrskim V12 in 270 kW (367 KM). Kasneje je prišel na vrsto razred CL, kjer 
je prihranek pri porabi goriva znašal kar 15 odstotkov. Nemški strokovnjaki 
so tehnologijo prilagodili tudi za 5,7-litrski Hemi V8 motor z 247 kW (338 
KM), lani pa je bila vgrajena v motor chevroleta camara SS.

VOLKSWAGEN 1,5 TSI

DVA REŽIMA DELOVANJA
Štirivaljnik s prostornino 1,5 litra, ki 

ga VW že vgrajuje v nekatere modele, v 
hipu postane dvovaljni motor. Posebna 
aktuatorja na vrhu z dvema vodiloma 

usmerjata pomična odmikala levo ali 
desno. Na eni strani odmikalo lahko 
pomika ventile, na drugi pa ne. Nemci 
trdijo, da so s tem sistemom dosegli 

zmanjšanje porabe 0,4 litra goriva na 
100 prevoženih kilometrov.

  Čeprav izklop valjev poznamo že več kot tri desetletja, je 
bil zelo dolgo rezervirana le za velike V8 in V12 motorje. 
Inženirji iz Wolfsburga pa so tehnologijo prvič uporabili v 
4-valjnem motorju, čeprav je Alfa Romeo v začetku 80. let 
eksperimentirala s 4-valjnikom v alfetti. Po 991 primerkih 
so proizvodnjo prekinili.

Tehnologija izklopa valjev, ki bencinarjem omogoča, da se pri 
porabi približajo dizlom, je po uvedbi pri Volkswagnovem 

1,4-litrskem TSI zdaj na voljo v popolnoma novem 
1,5-litrskem stroju, ki zmore 110 kW (150 KM). Leta 2013 

je lahko dva valja pri Volkswagnu kot prvi izklopil 
motor v VW polu. Sistem so poimenovali ZAS 

(Zylinderabschaltung) oziroma ACT (Active 
Cylinder Technology).
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 FORMULA 1

Ferrari grozi

Vroč boj za prevlado tudi v zakulisju
❱ Nekateri motorni dobavitelji niso zadovoljni s predlogom pravilnika o motorjih za 
2021, Ferrari grozi z izstopom  ❱ Kamen spotike je tudi sistem razdeljevanja denarja

Č e med dirkači poznamo večne nergače 
– Sebastian Vettel je eden tistih, ki se 
najraje pritožuje, stoka, s prstom kaže 

na druge, svoje napake pa prizna šele po 
koncu sezone – je v zakulisju ravno njegova 
ekipa Ferrari tista, ki ji velikokrat kaj ni všeč.

In to ravno Ferrari, ki je imel že zaradi 
tradicije, slovitega imena in še bolj 
karizmatičnega vodje, uspehov, padcev in 
dejstva, da je to ekipa, ki ima izredno širok 
krog navijačev, vedno neke vrste poseben 
status med vsemi ekipami. Začenši pri 
sistemu dodeljevanje denarja, kjer so vedno 
zaslužili kaj več. Samo zato, ker je to pač ekipa 
Ferrari.

Bernie Ecclestone je priznal, da so se v 
preteklosti odgovorni zelo trudili, da bi 
ustregli rdečim in jim pomagali na tak ali 
drugačen način. »To je bilo najbolje, kar smo 
lahko takrat naredili za celoto formulo 1, vse 

❝
Formula 1 je del zgodovine 
Ferrarija, a v njej ne bomo ostali 
za vsako ceno. 

Sergio Marchionne,  
predsednik Ferrarija

SERGIO MARCHIONNE
Predsednik Ferrarija od oktobra 

2014 je v težkih časih vzel krmilo 
ekipe F1 iz rok Luce di 

Montezemola. Za rdeče je bila 
uvedba novih hibridnih pogonskih 

enot namreč katastrofalna. Od 
takrat Marchionne zelo pozorno 

spremlja ekipo z novim vodstvom 
in spremenjeno strukturo. Pogosto 

sodeluje na srečanjih, kjer 
potekajo dogovori o prihodnosti 

formule 1.

❝
Vse ekipe so pomembne, 
ampak Ferrari je še 
pomembnejši. Leta so mu 
skušali na tak ali drugačen 
način pomagati, da bi bil 
konkurenčen.

Bernie Ecclestone,  
nekdanji vodilni v formuli 1
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Vroč boj za prevlado tudi v zakulisju

pa smo delali prek tehničnih pravil. Formula 1 
je Ferrari in Ferrari je formula 1,« pravi 
Ecclestone, »vse ekipe so pomembne, ampak 
Ferrari je še malo bolj pomemben. Leta so 
skušali na tak ali drugačen način pomagati, da 
so bili ali da bi vsaj bili konkurenčni.« 
Ecclestone dodaja, da so v preteklosti tako on 
kot drugi člani vodstva formule 1 želeli 
konkurenčno ekipo Ferrari, saj so tudi druge 
ekipe želele premagovati Ferrari, ko bi bil ta v 
odlični formi. »Letošnji naslov prvaka za 
Hamiltona in Mercedes je toliko več vreden, 
ker so si ga morali priboriti v boju proti 
Ferrariju. In vsi so zadovoljni,« še meni 
Ecclestone. Mednarodna avtomobilistična 
zveza FIA je že pred desetletji dobila nov 
vzdevek, in sicer so številni ugibali, ali FIA 
dejansko pomeni »Ferrari International 
Assistance«, torej mednarodna pomoč 
Ferrariju.

Jasne besede, ki povedo veliko. In v tej luči 
ne preseneča dejstvo, da so preprosto 
zagrozili z odhodom, ko jim kaj ni bilo po 
godu. To je Ferrarijeva dolgoletna tradicija, saj 
se zavedajo svoje moči in pomena za ta šport, 
in ga želijo tudi izrabiti.

V čem se torej skriva zadnji zaplet, ob 
katerem so odgovorni pri rdečih iz Maranella 
znova zagrozili z izstopom? Največji kamen 
spotike so motorji oziroma pravilnik za 
sezono 2021, saj FIA pripravlja nekaj 
sprememb, ki jim niso po godu. Predsednik 
Ferrarija Sergio Marchionne je bil zelo jasen. 
Želi, da bi bili motorji tisti, ki bi igrali veliko 
večjo vlogo v dirkanju, kot jo zdaj: »Naše 

❝
Naš namen je, da 

izboljšamo spektakel v 
formuli 1, ki je v zadnjih 

letih precej zvodenel. 
To bomo dosegli z bolj 

izenačenimi in 
konkurenčnimi 

ekipami. 
Chase Carey,  
generalni direktor Liberty Media 

CHASE CAREY

Triinšestdesetletni 
Američan, po poreklu Irec, 
ima veliko izkušenj v 
medijskem svetu. Zdaj želi 
generalni direktor 
podjetja, ki je novi lastnik 
F1, spremeniti mehanizme 
odločanja, ki so v veljavi 
že vse od časov vladanja 
Bernija Ecclestona.
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Znani za volanom: Lado Bizovičar

Naslednja številka izide v četrtek, 15. februarja 2018

VOZILI SMO 
Volkswagen T-roc   Športni 
terenec, ki se uvršča pod tiguana, 
odlikujejo bolj drzne linije, kot smo 
jih sicer vajeni pri tej znamki. V 
notranjosti je T-roc nekakšna 
mešanica robustnega in obenem 
sodobnega, spet izven običajnih okvirov Volkswagna. V dolžino meri 4,28 
metra, a ga kljub majhnosti poganjajo veliki motorji. V kombinaciji s 
štirikolesnim pogonom celo dvolitrska TSI in TDI! Ali to pomeni, da je lahko 
tudi dober plezalec ali le mestni nastopač, vam bomo razkrili v prihodnji 
številki.

Hyundai i30 fastback   Hyundai v 
zadnjem času zelo zavzeto sledi 
trendom v obstoječih avtomobilskih 
razredih in celo prispeva k nastajanju 
novih. Z modelom i30 fastback 
namreč v C-segmentu predstavlja 

kombilimuzino s kupejevskim pridihom, ki bo v družini i30 nadomestila 
trivratno različico. Na prvi pogled je jasno, da ga odlikuje skladna silhueta z 
nižjo strešno linijo v primerjavi z običajno kombilimuzinsko izvedbo. Kaj 
vse nova oblika prinaša v praksi, pa naslednjič.

TEST
Audi Q5 2.0 TDI quattro   
Čeprav je na prvi pogled zelo 
podoben predhodniku, je v 
celoti nov – lažji, tehnično še 
bolj podkovan in v celoti 
boljši. Preizkusili smo ga v 
kombinaciji z dvolitrskim turbodizelskim motorjem, samodejnim menjalni-
kom S-tronic in dodelanim štirikolesnim pogonom quattro, ki pri manjših 
obremenitvah prekine prenos moči k zadnjim kolesom ter s tem obljublja 
manjšo porabo goriva. Pa je v praksi tudi zares tako učinkovit, kot trdijo na 
papirju?

 

■•  TUDI PRED DESETIMI 
leti se je naša 

naslovnica šibila od 
zanimivih vsebin, med 
drugim smo bralce 
razveselili s 
koledarskim 
posterjem. Na eni 
strani je bila 
fotografija Caseyja 
Stonerja, ki je Ducatiju 
pomagal osvojiti njihov 
edini naslov prvaka v 
razredu MotoGP, druga 
stran pa je bila prav 
tako obarvana rdeče. V 
isti sezoni je namreč 
Kimi Räikkönen s 
Ferrarijem osvojil 
prvenstvo formule 1. 
Svojega edinega in (za 
zdaj) zadnjega za 
Ferrari. Ta je bil letos, 
tako kot Ducati, vseskozi 

v tesnem boju za zmago, a 
mu je z Vettlom za volanom 
malo zmanjkalo za vrnitev 
na vrh.

    PRED DESETIMI LETI 
    (AF101 – januar 2008)

www.avto-fokus.si

Ali Lado Bizovičar poje 
za volanom? Da, to je 

vendar njegova služba! 
Kadar ne vodi oddaje 

Avto karaoke, pa 
gledalce zabava v živo, 

na gledaliških odrih. 
Te dni navdušuje v 

predstavi Čakalnica, 
kjer je moči združil z 

legendarnim Rifletom.

Kdo vas je naučil 
voziti in v katerem 
avtomobilu? 
Fotr v ladi.

Kateri avtomobil 
vozite trenutno?

Mazdo CX-5. Ker je 
najzmogljivejši, najmanj 
vpadljiv in najudobnejši 
sopotnik od vseh.

Se je v vaši avtomobilski zgodovini našel kakšen 
poseben primerek?
Hrošč letnik 1976. Legenda.

Kako bi vaš slog vožnje primerjali z vašim poklicem?
Diametralno nasprotno.

Če bi za en dan postali prometni minister, kaj bi 
spremenili?
Hitrejše uvajanje samovozečih avtomobilov.

Najbolj zanimiva stvar, ki ste jo doživeli v 
avtomobilu?
He, he, he ... veš ti, kaj ...

Kakšna je vaša zbirka prometnih prekrškov?
Ne pretirano obsežna. Večinoma so birokratske narave, ne 
prometne ... Podaljšanje dokumentacije pa to.

Koga bi na sovozniškem sedežu vzeli na pot okoli 
sveta?
Janeza Hočevarja Rifleta … No, saj njega imam te dni tako že 
ob boku, ko se voziva po svetu s predstavo Čakalnica.

Kateri vozniki so boljši – moški ali ženske?
A resno? To je vprašanje? Resno? Smo v Savdski Arabiji? 

Raje zavijate levo ali desno?
Naravnost. Samo naravnost. Ker ne razumem vprašanja in bi 
čim prej rad prišel do cilja.

Ali pojete v avtomobilu?
Da. Se ne vidi?

Kateri sedeži v avtomobilu so bolj zabavni, sprednji 
ali zadnji?
Odvisno od avtomobila. In od družbe. 

Kateri avto bi najraje videli na naslovnici Avto fokusa?
Opla kadeta letnik 82–86 z neonkami na podvozju.

Gašper Stamač, foto: POP TV
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AVGUST
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OKTOBER
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   1 2 3 4 5  

 6 7 8 9 10 11 12  

 13 14 15 16 17 18 19  

 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30 31 

 

NOVEMBER
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      1 2  
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Kimi Räikkönen (Finska) 

Ferrari F-2007

Svetovni prvak formule 1 2007
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