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Aktualno:   Tehnika:
Test zimskih pnevmatik Loremo L1 - 1,9 litra na 100 km

 MAZDA2 MASERATTI GRANTURISMO MERCEDES-BENZ C T

Test: 
Ford C-max 2.0 TDCi titanium
Honda civic 1.3 i-VTEC hybrid

Citroën C4 picasso 1.6 HDi
Audi Q7 3.0 TDI quattro

BMW X3 2.0d

Vozili smo: 
  Mazda2

Mercedes-Benz C T
BMW M3

Renault laguna
Volkswagen tiguan

Lexus
Lancia musa

Audi A4
Maserati granturismo

Seat altea freetrack
Subaru impreza

Škoda praktik
Peugeot 308
Kia sportage
Toyota hiace

scirocco
volkswagen

Audi A4

Novi Fiatov malček!
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 NOVICE

TOP 5 MESECA

 Audi je bil zaradi sumov o 
novih nepravilnostih pri 

nadzoru škodljivih emisij 
primoran začasno ustaviti 
proizvodnjo modelov A6 in A7 z 
dizelskim motorjem.

 Prodaja dizelskih 
avtomobilov v Evropi 

hitro upada, brez teh pa bodo 
proizvajalci težko dosegli cilj 95 
gramov CO2/km do leta 2021.

 Umrl je Bodo Buschman, 
ustanovitelj podjetja 

Brabus.

 Tesla je spet zabeležila 
izgubo; v prvem 

četrtletju letošnjega leta je ta 
znašala 397 milijonov evrov.

 Neki Tajvanec je zaradi 
nezadovoljstva s 

panamero sport turismo 
zapeljal v Porschejev prodajni 
salon in namerno povzročil 
materialno škodo.

 Dars je začel z rušenjem 
prvih cestninskih postaj, 

kjer bo potem mogoče voziti s 
hitrostjo 130 km/h.

 V Slovenijo je prispela pri 
nas do zdaj še neznana 

znamka tovornjakov Ford 
Trucks.

 Evropski parlament je 
začel pobudo za sprejem 

ukrepov proti zmanjševanju 
prikazanih kilometrov pri 
rabljenih avtomobilih.

 Bosch naj bi razvil rešitev, 
ki pri dizelskih motorjih 

omogoča zmanjšanje dušikovih 
oksidov za 90 odstotkov pod 
mejo, ki bo šele začela veljati.

 V Srbiji so na avtocestah 
uvedli sekcijsko merjenje 

hitrosti, za velike prekoračitve 
je zagroženih celo 60 dni 
zapora.

Vsakomur dam pravico, da me prevara, razen prijatelju.   

Meša Selimović (1910–1982) 

Nikola toži Teslo

Razlog je Teslin električni 
tovornjak semi, ki naj bi bil 
oblikovno preveč podoben 
Nikolovemu konceptu one. 
Tožba je težka kar dve milijardi 
dolarjev, do sodnega epiloga pa 

lahko sami presodite, ali so se 
pri Tesli res lotili kopiranja. No, 
tudi klasična tovorna vozila 
različnih znamk so si med 
seboj vsaj malo podobna, mar 
ne?!

 6.024 
Slovencev in 
Slovenk je vložilo 
skupinsko tožbo 
zoper 
Volkswagen 
zaradi goljufije 
prirejanja emisij 
izpušnih plinov.

www.avto-fokus.si

Podjetje Brabham 
Automotive je razkrilo 
superšportnik BT62, ki 
zmore več kot 700 
»konjev« in tehta manj kot 
tono. Ena od njegovih 
posebnosti je prefinjena 
aerodinamika, ki 
zagotavlja več kot 1.200 
kilogramov navpične 
potisne sile. Obsežna 
uporaba kevlarja in 

ogljikovih vlaken je 
omogočila zelo majhno 
skupno maso, ki znaša le 
972 kilogramov. Za pogon

Lada  se je podala v 
malce neznane vode s 
terensko obarvano 
limuzino vesta cross 
sedan. Žal bo 
avtomobil, vsaj za zdaj, 
na voljo le na domačem 
ruskem trgu.

700 »KONJEV«  ZA 972 KG
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NOVICE 

STE VEDELI ...
… da se je chevrolet camaro 
najprej imenoval panther in 
je šele tik pred uradno 
predstavitvijo dobil ime, ki 
ga nosi še danes? Pri 
Chevroletu so dolgo 
napovedovali prihod pantherja, novico, da bo uradno ime 
novega »mišičnjaka« camaro, pa so leta 1966 sporočili na 
revolucionaren način. Tiskovna konferenca je v 
štirinajstih ameriških mestih naenkrat potekala prek 
telefonske linije. Danes je to nekaj običajnega, takrat pa je 
šlo za izjemen tehnološki podvig.

… da beseda limuzina izvira iz 
francoskega mesta Limoges? 
Tamkajšnji prebivalci so na 
glavah nosili ogrinjala z 
nekakšnim podaljškom, ki je 
šel preko obraza, imenovali pa 

so jih limousin. Strehe prestižnih avtomobilov s podaljškom 
nad šoferjevo glavo so oblikovno spominjale na ogrinjalo, 
zato so jih poimenovali kar limuzine. Oblika avtomobilov se 
je sčasoma spremenila, ime pa je za vedno ostalo.

… da naj bi imel 
severnokorejski voditelj Kim 
Jong Un v svojem 
protokolarnem avtomobilu 
nameščeno straniščno 
školjko? Razlog naj bi bil v 
tem, da bi lahko iz izločkov 
velikega vodje sovražniki 
ugotovili njegovo zdravstveno stanje, kar mora, seveda, 
ostati skrivnost. No ja, ko bi bila to vsaj najbolj nora stvar, ki 
jo je Kim Jong Un doslej naredil ...

… da imajo vozniki 
avtomobilov rdeče barve 
največje možnosti za 
dobivanje kazni? 
Statistična dognanja po 
svetu to namreč vsakič 
znova dokazujejo, a ne 
podajo razloga za to. Morda 

je razlog v opaznosti, saj rdeči avtomobili v prometu bolj 
izstopajo, ali pa ta barva drugače vpliva na vedenje 
njihovih voznikov …

Promet malo drugače …

Karoq zgoraj brez?
Po uradni potrditvi 
volkswagna T-roc v izvedbi 
s pomično streho so se 
takoj začela pojavljati 
namigovanja, da bo 
podoben avtomobil 
ponudila tudi Škoda. Za 
zdaj gre sicer le za študijo, 
ki temelji na osnovi modela 
karoq.

junij 2018 | številka 226

skrbi sredinsko nameščen 
5,4-litrski atmosferski V8, ki 
razvije 522 kilovatov (710 KM) 
in 666 Nm največjega navora. 

Izdelali bodo le 70 primerkov, 
ki bodo na voljo po ceni 1,14 
milijona evrov. 

Pojoča cesta na Nizozemskem je 
spravila lokalce ob živce!
Avtocesta v bližini nizozemskih 
mest Jelsum in Leeuwarden 
(evropska prestolnica kulture) je 
imela zadnje dni na vozišču 
posebne, grobe trakove, ki vožnjo 
naredijo veliko bolj zabavno. Če 
vozniki čeznje peljejo po hitrostnih 
omejitvah (60 kilometrov na uro), 

jim pod gumami za nagrado zaigra 
lokalna himna province Frizija. 
Toda novost je prebivalce vasi 
Jelsum zaradi hrupa tako 
spravljala ob živce, da so bile 
oblasti prisiljene odstraniti trakove 
in 80.000 evrov, kolikor je stala 
namestitev, vreči stran. 

700 »KONJEV«  ZA 972 KG
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Novi BMW X5 in mercedes-benz GLE

 RAZKRIVAMO

Velikana  
v novi izdaji
❱ Večja, širša in še zmogljivejša luksuzna SUV-a  ❱ BMW z evolucijo, Mercedes-Benz z manjšo revolucijo 
oblike  ❱ GLE z dvema priključnima hibridoma in 48-voltnim električnim sistemom

www.avto-fokus.si
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RAZKRIVAMO 

17junij 2018 | številka 226

❝
Pričakovani zasuk pri oblinah. 
Mercedes-Benz GLE prinaša bolj 
privlačne in dinamične poteze kot 
novi BMW X5. Ta ostaja klasičen, in 
sicer kot povečan X3, a pod kožo zelo 
sodoben kot serija 7.
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 AKTUALNO

Test celoletnih pnevmatik 2018

❱ Celoletne pnevmatike so poleti slabše od letnih 
in pozimi slabše od zimskih  ❱ Strokovnjaki jih 
priporočajo predvsem voznikom, ki prevozijo manjše 
število kilometrov 

P ri nemškem ADAC so v 
sodelovanju s še 
nekaterimi evropskimi 

avtomobilskimi klubi preizkusili 
devet celoletnih pnevmatik 
velikosti 175/65 R14 hitrostnih 
razredov T (do 190 km/h) in H 
(do 210 km/h), kakršne 
uporabljajo majhni avtomobili 
(preizkusni avtomobil je bil ford 
fiesta). Štiri pnevmatike (nexen 
N blue 4 season, continental 
allseasoncontact 86 H, goodyear 
vector 4seasons gen-2 in nokian 
weatherproof ) so dobile oceno 
priporočljivo oziroma tri 
zvezdice. Pet pnevmatik 
(firestone multiseason, maxxis 
allseason AP2 86 H, vredestein 
quatrac 5, hankook kinergy 4s 
H740 86 T in michelin 
crossclimate 86 H) pa je 
priporočljivih z omejitvami 
oziroma so bile ocenjene z 
dvema zvezdicama. Celoletne 
pnevmatike so primerjali tudi z 
referenčno letno in referenčno 
zimsko pnevmatiko – letna je 
zaradi zelo slabih lastnosti na 
snegu za vožnjo pozimi 

nepriporočljiva, medtem ko je 
zimska zaradi slabših lastnosti 
na asfaltu poleti oziroma pri 
višjih temperaturah 
priporočljiva z omejitvami.

Celoletna je letna z 
lamelami

Celoletna pnevmatika je 
kompromis med letno in zimsko 
pnevmatiko. Na suhem in 
mokrem je praviloma slabša od 
letne pnevmatike. Na snegu in 
ledu je razmeroma dobra, a 
vseeno slabša od kakovostne 
zimske pnevmatike. Sestava 
gumene zmesi celoletne 
pnevmatike je podobna zmesi za 
letne pnevmatike, dezen z 
lamelami pa je bliže zimskim 
pnevmatikam. Lamele s svojimi 
ostrimi robovi pozimi 
omogočajo dober oprijem na 
snegu in ledu oziroma na spolzki 
podlagi, a se pri višjih poletnih 
temperaturah in na daljših 
vožnjah z večjo hitrostjo 
sčasoma zaoblijo in sprimejo 
med seboj ter s tem izgubijo 
svojo vlogo. 

Izognete se stroškom 
menjave

Celoletne pnevmatike so 
primerne predvsem za tiste 
voznike, ki letno prevozijo manj 
kilometrov in ob najtežjih 
vremenskih razmerah (močnem 
sneženju) lahko ostanejo doma ali 
izberejo drugačno obliko prevoza. 
Zato so primerne predvsem za 
manjše avtomobile, ki so kot drugi 
avtomobili v družini namenjeni 
predvsem za krajše vožnje. Cene 

celoletnih pnevmatik so na ravni 
zimskih, z njimi pa se izognete 
menjavi dvakrat na leto, ki sicer 
stane približno 30 do 40 evrov. Če 
avtomobil uporabljate v vsakem 
vremenu, se pozimi z njim 
odpravite na smučanje in poleti na 
morje, pa strokovnjaki vseeno 
priporočajo, da izberete 
kakovostne letne in kakovostne 
zimske pnevmatike.  Anže Jamnik, 
vir: ADAC

Delež

Nexen N Blue 4 
Season

Continental 86 H 
AllSeasonContact

Goodyear Vector 
4Seasons Gen-2

Nokian Weatherproof Firestone Multiseason Maxxis AllSeason AP2 
86 H

Vredestein Quatrac 5 Hankook Kinergy 4s 
H740 86 T

Michelin CrossClimate 
86 H

Letna pnevmatika Zimska pnevmatika

SUHA CESTA 15 % 2,7 3,0 3,3 3,4 3,6 3,3 2,4 3,1 2,6 1,7 3,9
Vozne lastnosti 40 % 3,0 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 3,5 2,8 1,8 4,0
Varnost vožnje 40 % 2,5 2,8 3,3 3,3 4,0 3,3 2,0 2,8 2,5 1,5 4,3
Zaviranje 20 % 2,5 2,8 2,8 3,0 3,0 2,8 2,8 2,8 2,0 1,8 2,8
MOKRA CESTA 30 % 2,3 1,9 1,8 2,3 3,7 2,9 2,9 3,3 2,8 1,9 1,7
Zaviranje z ABS 30 % 1,5 1,8 1,4 2,3 3,9 2,6 2,4 2,9 2,5 2,0 1,5
Splavanje – vzdolžno 20 % 2,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 2,5 2,0 2,0
Splavanje – prečno 10 % 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,5 3,5 2,5 3,5 2,0 2,5
Vodljivost 30 % 2,3 1,7 1,6 2,4 4,5 3,3 3,1 3,8 2,9 1,7 1,2
Krožna vožnja – bočna vodljivost 10 % 3,0 2,0 2,0 3,0 4,0 3,0 3,0 4,0 2,5 1,5 2,0
SNEG 20 % 2,7 2,3 3,1 2,2 2,6 3,7 3,7 3,9 3,9 5,5 1,9
Zaviranje z ABS 40 % 3,0 2,5 2,5 2,0 2,5 3,5 3,0 3,5 4,0 5,5 2,0
Oprijem 20 % 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,0 5,5 2,0
Vožnja po gorski cesti 40 % 2,2 2,1 4,1 2,4 2,9 4,1 4,3 4,5 4,1 5,5 1,6
LED 10 % 2,2 2,4 2,4 2,4 2,6 2,5 2,5 2,5 2,3 4,0 2,7
Zaviranje z ABS 60 % 2,3 2,5 2,3 2,5 2,8 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 2,8
Bočna vodljivost 40 % 2,0 2,3 2,5 2,3 2,3 2,5 2,5 2,5 2,0 4,0 2,5
GLASNOST 5 % 3,2 3,4 3,1 3,3 3,8 3,5 3,2 3,5 3,2 3,5 /
Hrup v potniški kabini 50 % 3,3 3,0 2,8 2,8 3,5 3,5 2,5 3,3 3,0 3,0 /
Zunanja glasnost 50 % 3,1 3,7 3,3 3,7 4,0 3,5 3,8 3,6 3,4 4,0 /
Hitrostni preizkus prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala
Poraba goriva 10 % 2,1 1,7 2,2 2,2 1,9 2,2 1,8 2,3 2,2 1,8 1,8
Obraba 10 % 2,5 2,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 1,5 0,5 3,0 /
SKUPNA OCENA 100 % 2,7 3,0 3,3 3,4 3,7 3,7 3,7 3,9 3,9 5,5 3,9
PRIPOROČILO HHH HHH HHH HHH HH HH HH HH HH H HH

 najboljša na ledu, dobra 
na mokrem

 dobra na mokrem in 
snegu, najmanjša poraba 
goriva

 najboljša na mokrem, 
majhna obraba

 najboljša na snegu, dobra 
na mokrem, relativno majhna 
obraba

 majhna poraba goriva  /  najboljša na suhem, majhna 
poraba goriva

 majhna obraba  relativno dobra na suhem in 
ledu, najmanjša obraba

 najboljša na suhem, dobra 
na mokrem

 najboljša na mokrem 
in snegu

 nekaj slabša na suhem 
in snegu

 slaba na suhem  relativno slaba na 
suhem in snegu

 slaba na suhem  slaba na suhem in morkem, 
glasna

 slaba na suhem in snegu  slaba na snegu  slaba na mokrem in snegu  slaba na snegu  zelo slaba na snegu, slaba 
na ledu

 slaba na suhem

OCENJEVANJE
Suha cesta 0,6 - 1,5 1,6 - 2,5 2,6 - 3,5 3,6 - 4,5 4,6 - 5,5

Mokra cesta 0,6 - 1,5 1,6 - 2,5 2,6 - 3,5 3,6 - 4,5 4,6 - 5,5

Sneg 0,6 - 1,5 1,6 - 2,5 2,6 - 3,5 3,6 - 4,5 4,6 - 5,5

Led 0,6 - 1,5 1,6 - 2,5 2,6 - 3,5 3,6 - 4,5 4,6 - 5,5

Hitrostni preizkus prestala prestala prestala prestala z omejitvami ni prestala

Poraba goriva 0,6–1,5 1,6–2,5 2,6–3,5 3,6–4,5 4,6–5,5

Obraba 0,6–1,5 1,6–2,5 2,6–3,5 3,6–4,5 4,6–5,5

Skupna ocena 0,6–1,5 1,6–2,5 2,6–3,5 3,6–4,5 4,6–5,5

Priporočilo HHHHH HHHH HHH HH H

Priporočilo temelji na skupni oceni, ki je izračunana iz ocen za posamezne ocenjevalne kriterije in iz nji-
hovih deležev v skupni oceni. Ne glede na doseženo skupno oceno je ocena posamezne pnevmatike nižja, 
če se pri pomembnih varnostnih merilih (suha cesta, mokra cesta, obraba, hitrostni preizkus) odreže slabše.

Legenda ocen: 0,6 = najboljše, 5,5 = najslabše
Glasnost ne vpliva na končno oceno 

PRIPOROČILO
HHHHH najbolj priporočljivo (odlično), HHHH zelo priporočljivo (zelo dobro), HHH priporočljivo 
(dobro), HH priporočljivo z omejitvami (zadovoljivo), H ni priporočljivo (slabo)

Kompromisi Celoletne pnevmatike 175/65 R14 T (do 190 km/h) in H (do 210 km/h)
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AKTUALNO 

Delež

Nexen N Blue 4 
Season

Continental 86 H 
AllSeasonContact

Goodyear Vector 
4Seasons Gen-2

Nokian Weatherproof Firestone Multiseason Maxxis AllSeason AP2 
86 H

Vredestein Quatrac 5 Hankook Kinergy 4s 
H740 86 T

Michelin CrossClimate 
86 H

Letna pnevmatika Zimska pnevmatika

SUHA CESTA 15 % 2,7 3,0 3,3 3,4 3,6 3,3 2,4 3,1 2,6 1,7 3,9
Vozne lastnosti 40 % 3,0 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 3,5 2,8 1,8 4,0
Varnost vožnje 40 % 2,5 2,8 3,3 3,3 4,0 3,3 2,0 2,8 2,5 1,5 4,3
Zaviranje 20 % 2,5 2,8 2,8 3,0 3,0 2,8 2,8 2,8 2,0 1,8 2,8
MOKRA CESTA 30 % 2,3 1,9 1,8 2,3 3,7 2,9 2,9 3,3 2,8 1,9 1,7
Zaviranje z ABS 30 % 1,5 1,8 1,4 2,3 3,9 2,6 2,4 2,9 2,5 2,0 1,5
Splavanje – vzdolžno 20 % 2,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 2,5 2,0 2,0
Splavanje – prečno 10 % 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,5 3,5 2,5 3,5 2,0 2,5
Vodljivost 30 % 2,3 1,7 1,6 2,4 4,5 3,3 3,1 3,8 2,9 1,7 1,2
Krožna vožnja – bočna vodljivost 10 % 3,0 2,0 2,0 3,0 4,0 3,0 3,0 4,0 2,5 1,5 2,0
SNEG 20 % 2,7 2,3 3,1 2,2 2,6 3,7 3,7 3,9 3,9 5,5 1,9
Zaviranje z ABS 40 % 3,0 2,5 2,5 2,0 2,5 3,5 3,0 3,5 4,0 5,5 2,0
Oprijem 20 % 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,0 5,5 2,0
Vožnja po gorski cesti 40 % 2,2 2,1 4,1 2,4 2,9 4,1 4,3 4,5 4,1 5,5 1,6
LED 10 % 2,2 2,4 2,4 2,4 2,6 2,5 2,5 2,5 2,3 4,0 2,7
Zaviranje z ABS 60 % 2,3 2,5 2,3 2,5 2,8 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 2,8
Bočna vodljivost 40 % 2,0 2,3 2,5 2,3 2,3 2,5 2,5 2,5 2,0 4,0 2,5
GLASNOST 5 % 3,2 3,4 3,1 3,3 3,8 3,5 3,2 3,5 3,2 3,5 /
Hrup v potniški kabini 50 % 3,3 3,0 2,8 2,8 3,5 3,5 2,5 3,3 3,0 3,0 /
Zunanja glasnost 50 % 3,1 3,7 3,3 3,7 4,0 3,5 3,8 3,6 3,4 4,0 /
Hitrostni preizkus prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala
Poraba goriva 10 % 2,1 1,7 2,2 2,2 1,9 2,2 1,8 2,3 2,2 1,8 1,8
Obraba 10 % 2,5 2,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 1,5 0,5 3,0 /
SKUPNA OCENA 100 % 2,7 3,0 3,3 3,4 3,7 3,7 3,7 3,9 3,9 5,5 3,9
PRIPOROČILO HHH HHH HHH HHH HH HH HH HH HH H HH

 najboljša na ledu, dobra 
na mokrem

 dobra na mokrem in 
snegu, najmanjša poraba 
goriva

 najboljša na mokrem, 
majhna obraba

 najboljša na snegu, dobra 
na mokrem, relativno majhna 
obraba

 majhna poraba goriva  /  najboljša na suhem, majhna 
poraba goriva

 majhna obraba  relativno dobra na suhem in 
ledu, najmanjša obraba

 najboljša na suhem, dobra 
na mokrem

 najboljša na mokrem 
in snegu

 nekaj slabša na suhem 
in snegu

 slaba na suhem  relativno slaba na 
suhem in snegu

 slaba na suhem  slaba na suhem in morkem, 
glasna

 slaba na suhem in snegu  slaba na snegu  slaba na mokrem in snegu  slaba na snegu  zelo slaba na snegu, slaba 
na ledu

 slaba na suhem

Celoletne pnevmatike 175/65 R14 T (do 190 km/h) in H (do 210 km/h)

JANKOVEC JOŽE s.p.
Tržaška cesta 270 c, 1000 Ljubljana

 Tel:  01/2563 837,    Gsm: 041/ 651 695

DIESEL SERVIS: testiranje in 
popravilo vseh vrst diesel injektorjev 
in visokotlačnih common rail črpalk 
(BOSH, DELPHI, DENSO, SIEMENS).

BENCIN SERVIS: testiranje in  
popravilo vseh vrst injektorjev  
(SPI, MPI, GDI, FSI, K-jetronik)  
na profesionalni napravi ASNU Clasic.

TEC 100 Evolution

naprava za testiranje COMMON RAIL  
injektorjev in črpalk – z računalniškim  
izpisom IMMO CODE in testnih 
parametrov.Testiranje in kodiranje na napravi BOSCH EPS 708 z vrhunsko tehnologijo izračuna ISA in IMA 

kode za vse Bosch injektorje za osebni in tovorni program!

 POPRAVILO INJEKTORJEV IN ČRPALK  
ZA TOVORNI PROGRAM

www.avtomehanika-jankovec.si
e-mail: joze.jankovec@telemach.net

DIAGNOSTIČNI  
CENTER ZA VSE VRSTE  

INJEKTORJEV  
IN  

COMMON RAIL  
ČRPALK
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Mikro avtomobili

 FASCINCIJE

M ikroavtomobili so nastali, 
ko so se začela razvijati 
velika mesta, in so bili 

izhod v sili – na primer po drugi 
svetovni vojni, ko je bilo 
materiala malo, denarja pa še 
manj. Bili so eden od nosilcev 
ponovne motorizacije Evrope po 
drugi svetovni vojni, a so šele od 
sredine sedemdesetih in 
osemdesetih let postali bolj 
pogosti na cestah, čeprav nikoli 
niso stopili iz sence »običajnih« 
avtomobilov.

Vsa taka vozila sodijo v 
kategorijo L6, v Sloveniji 
poznamo v glavnem znamke 
Microcar, Ligier, Aixam, 
Chatenet ali JDM, ki jih 
izdelujejo v Franciji, iz Italije 
prihajajo znamke Casalini, 
Bellier, Piaggio. Značilnost teh 
vozilc je, da jih lahko vozijo 
vozniki, ki imajo opravljen izpit 
za skuter kategorije AM. 
»Omejitev hitrosti pri teh 
avtomobilih je 50 kilometrov na 
uro, težki so od 350 do 380 
kilogramov in so izdelani iz 
aluminija ter umetnih materialov. 

Motorji so večinoma dvovaljni 
dizelski z močjo štiri kilovate in 
delovnimi prostorninami od 400 
do 523 kubičnih centimetrov. 
Pogonski motorji so različnih 
znamk, veljajo pa za vzdržljive. 
Nekatere naše stranke imajo 
vozila, ki imajo prevoženih 
krepko čez 250.000 kilometrov,« 

pravi Suzana Tacer, solastnica 
podjetja Avto Tacer iz Radelj ob 
Dravi.

Po izkušnjah prodajalcev so 
kupci teh vozil starši 
srednješolskih otrok, ki so malce 
oddaljeni od glavnih cest in tako 
se otroci lahko sami vozijo v šolo 
in na razne treninge ali druge 

dejavnosti. Avtomobili so torej 
lahko zanimivi tudi za tiste, ki jim 
odvzamejo vozniško dovoljenje 
kategorije B in se v času 
pridobitve drugega lahko vozijo 
naprej. 

Torej veljajo za neke vrste 
pokrite štirikolesne mopede, ki 
nudijo določeno zaščito pred 

Majhni, a še vedno precej 
nepomembni
❱ Mikro avtomobili se le stežka uveljavljajo 
na trgu  ❱ Imajo veliko prednosti, a tudi 
varnostnih pomanjkljivosti  ❱ Cena pri 
njih ni velik adut, bolje se znajdejo 
v velikih mestih

❝
Mali avtomobili z leti pridobivajo veljavo, saj je mestni promet vedno gostejši. 
Vozniki zanje potrebujejo le izpit za skuter, največja težava pa je še vedno varnost.

  Mikroavtomobili 
so najboljša 
alternativa 
skuterjem in 
mopedom. 
Tudi vozimo jih 
lahko z enakim 
vozniškim 
dovoljenjem.
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vremenom, so okretni, ne 
zasedejo veliko prostora, a se 
morajo vseeno znajti v 
vsakdanjem prometu, kjer 
prevladujejo večji in varnejši 
avtomobili. Kot pravijo 
strokovnjaki, so to štirikolesniki, 
ki bi jih morali v prvi vrsti 
primerjati z mopedi, ne 
avtomobili. V primerjavi z 
mopedom imajo vozila veliko 
prednosti, predvsem v varnosti, 
udobju in uporabnosti. Kot 
slabost bi, poleg varnosti, lahko 
izpostavili dvovaljne dizelske 
motorje, katerih zvok je bolj 
podoben delovnemu stroju kot 
klasičnemu avtomobilu. 

Na cesti jih vsaj pri nas trenutno 
še ni tako zelo veliko, na policiji 
pa so povedali, da ne beležijo 
večjih težav s temi vozili in 
nimajo podatkov, da bi bila 
tovrstna vozila večkrat udeležena 
v prometnih nesrečah ali bi bile 
posledice bistveno hujše. 

Danes večina proizvajalcev 
uporablja varnostne kletke, še 
pred 15 leti pa so nekateri 
proizvajalci imeli samo šasijo iz 
pohištvenih cevi in školjko iz 
poliestra. Tako podjetje Aixam že 
od leta 1998 v vseh svojih vozilih 
uporablja varnostno kletko, ta 
tovarna je prva začela preizkušati 
varnost vozil s preizkusnimi 
trčenji, čeprav to sploh ni bilo 
obvezno. A če ima voznik samo 
izpit za moped AM, so to najbolj 
varna vozila, ki jih lahko vozi.

Drugače na ta vozila gledajo pri 
NCAP, kjer opravljajo testna 
trčenja. Kot so zapisali v okviru 
zadnjih preskusnih trčenj teh 
vozil, se jih je kar nekaj odrezalo 
bolje kot pred nekaj leti, a je 
raven varnosti za potnike še 
vedno zelo vprašljiva, saj jih 
veliko še vedno nima osnovnih 
varnostnih dodatkov. 

Seveda kupce zanima tudi cena, 
ki se vrti nekje med 8.500 in 

doseže celo 17.000 evrov. Po 
zagotovilih prodajalcev je vozilo 
na začetku sicer malo dražje od 
ostalih vozil, a je cenejše pri 
zavarovanju in tehničnih 
pregledih, saj je kategorija ista 
kot pri mopedu. »Prav tako ni 
cestnine, poraba je približno dva 
litra dizla na 100 kilometrov, 
imajo brezstopenjski menjalnik, 
vse to pa prinese določene 
prednosti,« dodaja Suzana 
Tacer.   Andraž Zupančič, foto: 
arhiv AF

LIGIER

OD FORMULE 1  
DO AVTOMOBILČKOV 

Zanimivost na trgu 
mikroavtombilov je znamka 
Ligier, ki je širšemu krogu 
ljubiteljev štirikolesnikov 
znana kot ekipa formule 1. 
Podjetje je leta 1968, torej 
pred natanko 50 leti, ustanovil 
nekdanji dirkač in igralec 
ragbija Guy Ligier, ki je 
preminil leta 2015, star 85 let. 
Svojo pot je začel kot lastnik 
dirkaške ekipe, vse svoje 
dirkalnike je označeval s 
črkama JS, ki sta bili spomin na 
njegovega dobrega prijatelja 
in dirkača Joja Schlesserja (ta 
je izgubil življenje leta 1968 na 
dirki za VN Francije). Že v 
začetku sedemdesetih let so 
se podali tudi na trg 
mikroavtomobilov, ekipo 
formule 1 pa je ustanovil leta 
1976, ko je odkupil ostanek 
ekipe Matra. Ligier je v formuli 
1 vztrajal do leta 1996, ko je 

na VN Monaka njihovo zadnjo 
zmago (od skupaj devetih, ki 
so jih dosegli na 332 dirkah) 
osvojil Olivier Panis. Tega leta 
je ekipo kupil Alain Prost in jo 
pod svojim imenom vodil do 
leta 2002, ko je bankrotirala. 
Leta 2008 je Ligier sicer 
odkupil še znamko 
mikroavtomobilov Beneteau, s 
čimer so postali drugi največji 
proizvajalec takih avtomobilov 
v Evropi. Ligier je znan tudi po 
tem, da je pomagal pri razvoju 
prvih sistemov za samodejno 
parkiranje, saj so v sodelovanju 
s francoskim inštitutom INRIA 
sredi devetdesetih let izdelali 
prvi tovrstni električni prototip 
vozila.

Znamka Ligier je v svetu 
 avtomobilov znana po 

mikroavtomobilih in formuli 
1. Mikroavtomobili še vedno 
obstajajo, iz formule 1 so se 

umaknili leta 1996.

  Največja skrb pri malih 
avtomobilih je njihova 
varnost, saj ta še ne dosega 
primerljivih standardov 
klasičnih avtomobilov.

Prednost teh 
vozilc je njihova 

okretnost in 
nezahtevnost, a je žal 

cena nakupa še previsoka. 
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Dallara stradale

 VOZILI SMO

Dirkalnik  
za vsak dan
❱ Legendarni konstruktor iz italijanske Emilie je spremenil pravila igre in v 
cestni avtomobil vdahnil vse svoje dirkaške izkušnje  ❱ Ustvarjen je za dneve 
na dirkališču, a zmore tudi potovanja  ❱ Po testiranju  
na stezi smo ga zapeljali v njegov rojstni kraj

❝
Ponuja 

občutke, ki jih je 
bilo do zdaj mogoče 

doživeti le v motošportu.
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M odel stradale smo pospremili na 
prvo daljšo pot, z nami pa se je 
zapeljal prvi mož podjetja Dallara, 
Andrea Pontremoli. S čeladama na 

glavi se pogovarjava prek bluetootha, na 
dobrih tisoč kilometrov dolgi poti imava dovolj 
časa, da opiše, zakaj in kako je ta tako zelo 
poseben avtomobil nastal. V živo smo želeli 
preizkusiti eno od poslanstev, ki mu jih je v 
zibelko položil inženir Gian Paolo Dallara. To 
je potovati zgolj iz želje po potovanju. Zato 
smo po mednarodni predstavitvi, ki je potekala 
na cestah Salenta in v tehničnem centru Nardò 
na jugu Italije, vzeli en avtomobil in ga 
odpeljali domov, v Varano de' Melegari v 
okolici Parme. Gre za kraj, kjer je mladi inženir 
Dallara leta 1970 zasnoval in sestavil svoj prvi 
dirkalnik, prav takšno »barchetto«.

TEŽA ODLOČITEV
O tem, kako se obnese na stezi, pišem v 

posebnem okvirju, tu pa več o tem, kako voziti 
in prevoziti 1.046 kilometrov z avtomobilom, 
ki nima vrat in stranskih stekel in seže le 104 
centimetre v višino. To razdaljo sva, z nekaj 
izjemami, ko sva želela začutiti veter v laseh, 
premagala z uporabo čelad. Vozne lastnosti in 
zmogljivosti so vse prej kot normalne. Videz in 

zasnova sta sad intuicije velikana, kot je 
Dallara (ta sodi med očete lamborghini miure 
iz leta 1966), in dela ekipe mladih inženirjev 
(povprečne starosti 31 let). Ekipo je sestavil 
Daniele Guarnaccia in jo vodil izven klasičnih 
prostorov Dallare, da bi ohranil ustvarjalnost, 
domišljijo in čistost osnovne ideje tega 
avtomobila. To je vplivalo čisto na vse 
odločitve, tudi na izbiro Fordovega 
2,3-litrskega štirivaljnika, ki z ustreznimi 
predelavami zmore 400 »konjev« in 500 Nm 
ter obenem zagotavlja kompaktnost in želeno 
delovanje zadnjega usmerjevalnika zraka. 
Zasnove avtomobila so se lotili zelo natančno, 
z izračuni, ki so jih nato potrjevali s 
simulacijami. 

Med vožnjo so stopala na višini zadnjice, kar 
je omogočilo oblikovanje sprednjega dela v 
slogu dirkalnikov, ki zajema velike količine 
zraka in jih nato usmerja pod karoserijo ter 
proti zadku. To zagotavlja kar 830 kilogramov 
aerodinamične obremenitve in ustvarja 
navpično potisno silo, ki (tudi brez opcijskega 
spojlerja) v ovinkih zagotavlja izjemen 
oprijem. Enako presenetljivo velja za 
avtocesto, kjer »prilepljenost« na tla posreduje 
občutek stabilnosti in varnosti, ki sem ga do 

Varano
de’ Melegari

Camerano

Nardò

❝
To je avtomobil, ki nas 
želi spomniti, kako 
čudovita so lahko 
potovanja za volanom.
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Volkswagen touareg (mednarodna predstavitev) 

Ljudski aristokrat

❱ Tretja generacija touarega stavi na nove tehnologije  ❱ Opremljen je s štirikolesnim krmiljenjem, omogoča 
polsamodejno vožnjo in lahko vleče 3,5-tonsko prikolico  ❱ Sprva bo na voljo z dizelskim V6, kasneje z 
bencinskim V6 in kot priključni hibrid

❝
Touareg je v 
tesnem sorodu s 
Porschejevim 
cayennom, a si z 
njim navzven deli le 
vetrobransko 
steklo.

T ouareg tretje generacije je 
del Volkswagnove 
aristokracije, saj sodi v 

družino luksuznih športnih 
terencev, ki so zasnovani na 
skupni platformi MLB evo. Med 
njimi najdemo modele audi Q7, 
bentley bentaygo, lamborghini 
urus in porsche cayenne. 
Tehnično je še najbolj povezan s 
porschejem cayennom, s katerim 
si sicer navzven deli le 
vetrobransko steklo. Osnovna 
oblika karoserije ne prinaša 
revolucionarnih novosti, saj 
pričakovano ohranja poznano 
silhueto. Ta obenem vsebuje 

glavne elemente novega hišnega 
oblikovalskega sloga, vključno z 
mogočno masko s poudarjenimi 
vodoravnimi linijami. V 
primerjavi s predhodnikom je 
pridobil 77 milimetrov v dolžino 
(4.878 milimetrov) in 44 (1.984 
milimetrov) v širino, pri skupni 
višini pa je izgubil sedem 
milimetrov (1.702 milimetrov).

Drznejši pristop in posledično 
večji napredek je viden v 
potniškem prostoru, kjer nas 
lahko pričaka opcijski innovision 
cockpit. Poleg 
30,5-centimetrskega 
(12-palčnega) barvnega zaslona 

namesto merilnikov ga sestavlja 
ogromen, kar 38,1-centimetrski 
(15-palčni) zaslon na dotik na 
sredinski konzoli. Glavno vlogo 
imajo torej na dotik občutljiva 
površina, ki zamenjuje klasične 
gumbe, in stikala. Ta so 
namenjena praktično le še zagonu 
in zaustavitvi motorja, upravljanju 
glasnosti multimedijske naprave 
in izbiri voznih načinov ter 
nastavitvam vzmetenja. Nov 
multimedijski sistem vključuje 
štiri priključke USB, brezžično 
dostopno točko za povezavo s 
spletom, navigacijsko napravo s 
3D-zemljevidi, ki je prav tako 
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 NAŠ 
IZBOR

  VOLKSWAGEN  
TOUAREG 3.0 V6 TDI

M 2.967 ccm, 6 valjev, turbodizel, 210 kW 

(286 KM), 600 Nm   B  6,9 l, 182 g CO2/km  

N  0–100 km/h v 6,1 s, 235 km/h

D  D/Š/V: 4.878/1.984/1.717 mm   

P  810–1.800 l   T  2.070 kg   

Cena: 63.265 €

povezana s spletom, in vrhunski 
sistem Dynaudio s 14 zvočniki.

Kabina ni le tehnološko 
napredna, temveč tudi udobna in 
razkošna. Med drugim ponuja 
opcijska električno pomična 
sprednja sedeža z novo, 
pnevmatsko masažno funkcijo z 
osmimi različnimi programi. 
Sedeži v drugi vrsti so vzdolžno 
pomični za 160 milimetrov, kar 
zagotavlja več prostora za noge, 
poleg tega omogočajo nastavljanje 
naklona naslona (v treh stopnjah).

Rast karoserije je pozitivno 
vplivala na velikost prtljažnika, ki 
je pridobil 113 litrov prostornine 
in v osnovni postavitvi meri kar 
810 litrov.

Pri novih tehnologijah, ki sodijo 
med glavne vrline novinca, velja 
med drugim omeniti sistem za 

polsamodejno vožnjo v zastojih 
do hitrosti 60 km/h, sistem za 
samodejno zaviranje v sili s 
prepoznavanjem pešcev, 
projekcijski zaslon (head-up), 
sistem za nočni vid night vision, ki 
je prvič na voljo v Volkswagnovem 
modelu, in visoko zmogljive 
matrične led žaromete. Za varnost 
skrbi še sistem, ki v križiščih 
opozarja na promet s prečne 
smeri, za udobje pri parkiranju pa 
asistent za polsamodejno 
parkiranje in sistem za pomoč pri 
manevrih s prikolico.

Motorna paleta se bo 
dopolnjevala postopoma. Ob 
začetku prodaje bo na voljo 
trilitrski dizelski V6 TDI z 210 
kilovati (286 KM), ki bo malce 
kasneje dobil šibkejšo različico s 
170 kilovati (231 KM). Jeseni se 

jima bo pridružil trilitrski 
bencinski V6 TSI, ki zmore 250 
kilovatov (340 KM), za njim pa še 
štirilitrski V8 TDI s 310 kilovati 
(422 KM). Na Kitajskem bo proti 
koncu prihodnjega leta na voljo 
priključni hibrid z 266 kilovati 
(362 KM), za katerega še ni znano, 
kdaj bo prispel na evropski trg. Vsi 
modeli bodo serijsko opremljeni z 
8-stopenjskim samodejnim 
menjalnikom in štirikolesnim 
pogonom 4motion s sistemom 
active control, ki omogoča izbiro 
petih cestnih voznih načinov in 
petih voznih načinov za terensko 
vožnjo. Vse prej kot ljudski 
terenec poleg tega premore še 
sistem štirikolesnega krmiljenja, 
ki pri nizkih hitrostih zagotavlja 
večjo okretnost, pri višjih pa večjo 
smerno stabilnost. Novi touareg je 

tudi eden redkih osebnih 
avtomobilov, ki omogoča vleko do 
3,5 tone težke prikolice.

V Slovenijo bo prispel v sredini 
junija. Cene dizelskega modela s 
trilitrskim motorjem TDI z 210 
kilovati (286 KM) se začnejo pri 
63.265 evrih, medtem ko bo za 
šibkejšo izvedbo treba odšteti 
najmanj 59.540 evrov.  Borut 
Fakin, foto: Volkswagen

  Serijska oprema vključuje 
23,4-centimetrski (9,2-palčni) 
zaslon multimedijske naprave. 
V primeru izbire innovision 
cockpita ga nadomesti 
38,1-centimetrski (15-palčni) 
zaslon, ki je navidezno združen z 
zaslonom instrumentne plošče.

  Kljub rasti v dolžino in širino je okvir 
novega touarega zaradi uporabe 
aluminija in jekla visoke trdnosti 
za 106 kilogramov lažji kot pri 
predhodniku.

  Kupci bodo lahko izbirali med 
tremi slogi ureditve notranjosti 
(atmosphere, elegance in 
R-line), izbirali različne barve 
ambientalne osvetlitve in si na 
ogrevanih ter hlajenih sprednjih 
sedežih privoščili masažo.
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Kia stinger 3.3 T-GDI AWD GT

Balistična 
eleganca
❱ Najbolj seksi kia vseh časov se spopada z elitno nemško 
konkurenco; prvi polčas bije z BMW-jem serije 4 gran 
coupe  ❱ Prisilno polnjen V6 poganja vsa štiri kolesa, 
lepo rohni, a tudi rad pije  ❱ Stinger je tipičen prestižni 
potovalnik, ki se požvižga na družinsko uporabnost



47junij 2018 | številka 226

TEST 

❝
Po velikosti in zasnovi stinger tekmuje z 

BMW-jem 4 gran coupe, a slednji za podoben 
paket zahteva vsaj deset tisočakov več.
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Škoda kodiaq 2.0 TDI 4x4 DSG style

Š koda med ljudmi in 
znotraj Volkswagnovega 
koncerna uživa vse večji 

ugled, k čemur pripomore 
širitev modelne palete, ki se je 
Čehi lotevajo premišljeno in 
sistematično. To velja tudi za 
segment večjih športnih 
terencev, v katerega so vstopili 
s kodiaqom. Gre za razred, v 
katerem ljudje praviloma ne 
zadovoljujejo le najnujnejših 
potreb, temveč si želijo in si 
lahko privoščijo kaj več. In 
kodiaq lahko zadovolji na vseh 
področjih, od prostornosti, prek 
pogonskih sklopov do 
tehnoloških priboljškov za 
varnost in udobje.

Avtomobil, ki so mu nadeli 
ime po aljaškem otoku in tam 
živečem medvedu, na 4,7 metra 
dolžine ponuja obilico prostora 
za pet potnikov. A to ni vse. V 
zadku lahko skriva še opcijska 
zložljiva sedeža, okoli katerih 

pa prostor ni tako radodarno 
odmerjen, zaradi česar sta bolj 
zasilne narave oziroma 
primerna predvsem za prevoz 
otrok. Večjo pohvalo si 
nedvomno zasluži njegov 
prtljažnik, ki v osnovni 
petsedežni postavitvi ponuja 
650 litrov prostora, ob zlaganju 
naslona druge vrste pa lahko 
pogoltne do 2.065 litrov 

prtljage.
Notranjost je oblikovana tako, 

da daje občutek robustnosti. 
Armaturna plošča je urejena v 
germanskem slogu, brez 
odkrivanja tople vode, kar 
zagotavlja dobro ergonomijo. 
Enako velja za sedeže, ki so 
čvrsti in ergonomsko oblikovani 
ter ponujajo dovolj nastavitev 
za različne rasti in želje. 

Do tu vse jasno in brez 
pripomb. Kaj pa pogonski 
sklop? Tudi tu boste zaman 
čakali na kakšno presenečenje. 
Gre namreč za poznano 
zgodbo z oznakama TDI in DSG 
z dodatkom štirikolesnega 
pogona. Dvolitrski turbodizel, 
ki smo ga preizkusili, zmore 140 
kilovatov (190 KM) in okroglih 
400 Nm navora. S tem strojem 
skoraj 1,8 tone težek avtomobil 
ni ravno poskočen, saj ob 
speljevanju zahteva precej 
odločen pritisk na plin. Ne 
glede na to se odlično znajde v 
vseh razmerah, pri čemer 
verjamemo, da tudi različica s 
30 kilovati manj ne deluje 

Kot duh iz svetilke
❱ Kodiaq ponuja preizkušeno koncernsko tehniko v velikem formatu  ❱ Močnejši turbodizel predstavlja 
dobro razmerje med zmogljivostmi in racionalnostjo  ❱ Z dodatki ne pusti veliko neizpolnjenih želja, a cena 
lahko prebije mejo 50 tisočakov

❝
Cena z dodatki se 

morda res zdi 
visoka, a verjemite, 

vse to vam bodo 
tudi pri drugih 

znamkah pridno 
zaračunali.

  Zdi se, 
kot da 
kodiaq z 
videzom 
ne bi 
želel 
preveč 
izstopati. 
Njegove 
prave 
vrline se 
pokažejo 
z 
uporabo.
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podhranjeno. Na testu je v 
povprečju porabil 8,1 litra 
plinskega olja na 100 
kilometrov, kar je za tako velik 
in prostoren avtomobil 
pričakovano in sprejemljivo. Za 
prenos moči skrbi 7-stopenjski 
dvosklopčni menjalnik, ki 
prestavlja hitro, a ima nekaj 
značilnih muh tovrstnih 
izdelkov. Če hitro pohodimo 
plin ob speljevanju, zna 
nadležno cukniti, pri pretikanju 
v vzvratno prestavo pa si včasih 
vzame preveč časa, kar ni prav 
prijetno.

Ker to ni res hud terenec, 
njegov štirikolesni pogon deluje 
popolnoma samodejno, saj je 
namenjen predvsem varni in 
udobni vožnji v različnih 

razmerah. To omogoča bolj 
udobna speljevanja in zanesljiv 
oprijem tudi na spolzkih 
podlagah. Prek poznanega 
vmesnika na zaslonu na dotik 
lahko izbiramo med različnimi 
voznimi načini. A glede na 
umirjen značaj češkega 
velikana nismo čutili potrebe, 
da bi z osnovnega »normal« 
preklapljali na kakšnega 
drugega. Avtomobil je namreč 
v zavojih dovolj čvrst, da deluje 
zanesljivo, priganjanje motorja 
v višje vrtljaje in dinamična 
vožnja pa mu tako ali tako nista 
ravno pisana na kožo.

Nekaj besed si zaslužijo še v 
uvodu omenjeni tehnični 
priboljški za varnost in udobje. 
Na tem področju kodiaq ponuja 

skoraj vse, kar si lahko 
zamislimo. Premore namreč 
zelo učinkovit prilagodljivi 
tempomat, sistem kamer za 
jasno sliko položaja avtomobila 
s ptičje perspektive, 
multimedijsko napravo, ki 
podpira sisteme apple carplay, 
android auto in mirrorlink, 
dostopno točko za brezžično 
povezavo s spletom in še bi 
lahko naštevali. S tem in dolgim 
spiskom drugih doplačilnih 
dodatkov, med katerimi velja 
omeniti 19-palčna lahka 
platišča, pomično panoramsko 
strešno okno, oblazinjenje v 
alkantari, ogrevan volanski 
obroč in neodvisno ogrevanje 
vozila, res ne pusti veliko 
neizpolnjenih želja. Toda tako 

cena poskoči z osnovnih 35 na 
že kar premijskih 50 tisočakov.  
Borut Fakin, Foto: Jernej Prelac

⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: športni terenec, 5 vrat, 7 sedežev; 
Motor: turbodizelski, vrstni štirivaljnik, 1968 
ccm, 140 kW (190 KM) pri 3.500/min, 400 Nm pri 
1750/min; Menjalnik: dvosklopčni, 7-stopenjski; 
Pogon: na vsa štiri kolesa; EuroNCAP: 5.
Velikosti: 4697 x 1882 x 1676 mm; Medos. 
razdalja: 2791 mm; Pnevmatike: 235/50 R19; 
Masa/nosilnost: 1752/600 kg; Prtljažnik: 
650–2065 l.
Največja hitrost: 234 km/h; Pospešek 
(0–100 km/h): 8,9 s; Poraba goriva (EU): 
6,6/5,3/5,7 l/100 km; Povprečje na testu: 
8,1 l/100 km; Izpust CO2: 150 g/km.
Cena: osn. model (1.4 TSI active): 21.547 €, test. 
vozilo: 50.436 €; Porsche Slovenija, d. o. o., Lj.
+ prostornost, udobje, oprema 
– sunkovito delovanje menjalnika, cena z dodatki

  Zaradi klasične razporeditve elementov na armaturni plošči se boste za volanom takoj počutili kot 
doma. Hvalimo tudi kakovost materialov in številna odlagalna mesta.
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Citroën C4 cactus blueHDi 100 shine

C itroën je trenutno v malce 
nenavadnem obdobju. 
Svojo prodajno paleto po 

večinoma marketinških 
bližnjicah prilagaja vzdušju na 
trgu in s tem povzroča ravno 
toliko zmede kot koristi. 
Enoprostorski C3 picasso je 
odšel, prišel je C3 aircross z zelo 
podobnimi vrlinami, le da ga 
uvrščajo v razred križancev. 
Tudi C4 picasso je izgubil svoje 
ime z zelo močno tradicijo in ga 
zamenjal s spacetourer. Najbolj 
pogumna poteza pa je prišla s 
prenovo C4 cactusa, ki smo ga 
preizkusili v izvedbi z vrha 
cenika.

Prenova je prinesla 
popolnoma nov koncept, saj se 
je iz razmeroma poceni 
kompaktnega križanca cactus 
prelevil v ukročeno 
kombilimuzino, ki bo zapolnila 

tudi praznino opuščenega C4. 
Na ta račun je izgubil kar nekaj 
karakterja, ki so mu ga dajali 
zračni mehurčki airbumps na 
vratih. Od njih so ostali le 

žalostni sledovi, saj jih je manj 
kot na vratih mestnega malčka 
C3. Vseeno je ohranil 
markantnao masko z visoko 
postavljenimi ozkimi žarometi. 

Plastična kirurgija

❱ Pred prenovo je bil C4 cactus poceni križanec, zdaj želi tekmovati z najboljšimi v golf razredu  ❱ Poleg bolj 
uglajenega videza ponuja več udobja v kabini, tudi na račun novega hidravličnega vzmetenja  ❱ Preverjen 
turbodizel in le 5-stopenjski ročni menjalnik sta varčna in dovolj zmogljiva kombinacija

❝
Za spopad z 
najboljšimi v 
C-segmentu je treba 
narediti več kot le 
izvesti temeljito 
lepotno operacijo, 
saj še tako dober 
kirurg ne more 
popolnoma 
kljubovati tistemu, 
kar se skriva pod 
kožo.

  Zadaj so zdaj širše, a precej nevpadljive luči, ki so zamenjale »retro« 
malčke s prejšnjega modela.
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Čeprav se na prvi pogled zdita 
stara in nova notranjost na las 
enaki, so Francozi vseeno 
naredili dve ključni izboljšavi. 
Prva so občutno bolj udobni 
sedeži, ki so navzven sicer zelo 
podobni prejšnjim, a je njihovo 
polnilo (posebna guma) precej 
bolj prijazno za zadnjico in 
hrbet. Bočnega oprijema še 
vedno skorajda ni, a tu Citroën 
stavi na udobje, ki ga, to 
moramo priznati, odlično 
obvladajo. Druga, prav tako zelo 
dobrodošla izboljšava, je 
sodobnejši multimedijski 
sistem, ki deluje malenkost 
hitreje in je malenkost bolj 
uporaben. Med drugim 
omogoča povezljivost vseh tipov 
pametnih telefonov, po drugi 
strani pa ga je še vedno treba 
uporabljati za prilagajanje 
delovanja klimatske naprave. Ta 
»rešitev« je vse prej kot 
praktična in kar kriči po 
ponovni uvedbi klasičnih 
gumbov.

Najbolj radikalna in 
popolnoma v klasičnem slogu te 

znamke je novost pri vzmetenju. 
Gre za nekoliko poenostavljeno 
različico hidravličnega 
vzmetenja, pri kateri klasičnim 
vzmetem in blažilnikom v 
skrajnih točkah namesto 
klasičnih dročnikov iz gume 
pomagajo hidravlični dročniki 
(pri vsakem po dva). Tako je 
vzmetenje lahko nastavljeno 
nekoliko mehkeje, saj močnejše 
udarce s ceste učinkovito blaži 
hidravlika. Priznamo, da je v 
praksi vozno udobje občutno 
izboljšano, za dinamiko pa ne 
naredi prav veliko. Cactus je pač 
zvest dvojemu poreklu, ki je v 
prvi vrsti predano udobju.

S tem konceptom se nekako 
ujema tudi motor, ki je poganjal 
testni avtomobil. Poznani 
turbodizel z 99 »konji« je 
solidna izbira, še posebej ob 
zadostni kilometrini, saj so v 
nasprotnem primeru zmogljive 
bencinske izvedbe boljša izbira. 
V povezavi z le 5-stopenjskim 
ročnim menjalnikom motor 
lepo vleče in na avtocesti ni 
pretirano glasen. Bi pa v 

kontekstu udobja vsekakor raje 
videli, da bi imel menjalnik 
prestavo več. Kakšen deciliter 
manjša bi bila tudi povprečna 
poraba, ki s 6,1 litra nikakor ni 
bila pretirana.

Ob povedanem se zdi, da C4 
cactus v želji iskanja novega 
poslanstva ne bo zares spadal v 
nobeno družbo. Zato je bolje, da 
nanj gledamo izven okvirov 
novega razreda, saj ga le tako 
lahko vidimo kot tisto, kar v 
resnici je. Posebnež z malce 
terenskega, malce prestižnega 
in malce prepoznavne 
Citroënovske posebnosti, ki je 
vedno znala prepričati kupce. Ti 
pa so bili od nekdaj pripravljeni 
v zakup vzeti tudi manj 
posrečene lastnosti. Te zna, v 
skladu s tradicijo, ponuditi tudi 
ta avtomobil.  Gašper Stamač, 
foto: Jernej Prelac

⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: kombilimuzina, 5 vrat, 5 sedežev; 
Motor: turbodizelski, vrstni štirivaljnik, 1560 
ccm, 73 kW (99 KM) pri 3750/min, 254 Nm pri 
1750/min; Menjalnik: ročni, petstopenjski; 
Pogon: na sprednji kolesi; EuroNCAP: /.
Velikosti: 4170 x 1714 x 1480 mm; Medos. 
razd.: 2595 mm; Pnevm.: 205/50 R17; Masa/
nosilnost: 1155/465 kg; Prtljaž.: 348–1170 l.
Največja hitrost: 184 km/h; Pospešek 
(0–100 km/h): 11,8 s; Poraba goriva (EU): 
4,2/3,3/3,6 l/100 km; Povprečje na testu: 
6,1 l/100 km; Izpust CO2: 94 g/km.
Cena: osnovni model (C4 cactus puretech 
82 live): 13.700 €, testno vozilo: 19.650 €; 
C Automobil Import, d. o. o., Ljubljana.
+ prostornost, motor, lega na cesti 
– premalo odlagalnih mest, multimedija

  Upravljanje s 
klimatsko napravo 
prek ne ravno najbolj 
odzivnega zaslona 
na dotik je še vedno 
moteče, samosvoje 
oblikovanje in 
izboljšano udobje 
pa sta več kot 
dobrodošla.

  V C-segmentu imajo 
kombilimuzine nekoliko večje 
prtljažnike, slabih 350 litrov pa 
vseeno ni katastrofalno malo. 
Žal se s podiranjem naslonjal 
sprednjih sedežev ne ustvari 
ravno dno.

Steklo na 
zadnjih 

stranskih vratih 
se ne odpira 
»normalno«, 

pač pa se 
le za nekaj 

centimetrov 
odmakne 

vstran. 
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 FORMULA 1

Dirkalniki s štirikolesnim pogonom

P rvi koraki štirikolesno 
gnanih dirkalnikov sicer 
segajo v leto 1902, ko je 

nizozemska tovarna Spyker 
izdelala avtomobil s štirikolesnim 
pogonom in 6-valjnim motorjem. 
A dela na tovrstnem pogonu niso 
nadaljevali, saj so do leta 1925, ko 
je podjetje zaprlo svoja vrata, 
izdelali le en tak avtomobil.

Šele čez trideset let so 
konstruktorji spet izdelali 
dirkalni avtomobil s štirikolesnim 
pogonom, in sicer je Američan 
Harry Miller z dirkalnikom 
Miller Special FWD s 5-litrskim 
motorjem V8 nastopil na dirki v 
Indianapolisu. Dve leti kasneje se 
je avtomobil z nekoliko manjšim 
motorjem še enkrat pojavil na 
dirki Indy 500, kjer je bil dolgo 
celo v vodstvu, na koncu pa je 
pristal na devetem mestu.

Po drugi svetovni vojni je delo 
nadaljeval Porsche, ki je izdelal 
dirkalnik cisitalia z zadaj 
nameščenim 1,5-litrskim 
bokserskim motorjem in 
štirikolesnim pogonom. Dirkač je 

med vožnjo lahko izbiral med 
dvokolesnim pogonom in 
štirikolesnim za optimalno 
pospeševanje iz ovinkov. 

Leta 1961 je podjetje Ferguson 
Research začelo s pripravo 
štirikolesnega pogona, še isto leto 
pa je Stirling Moss s tem 

dirkalnikom zmagal na dirki v 
Oulton Parku. Seveda je takrat 
padal dež in Moss je izkoristil vse 
prednosti štirikolesnega pogona. 
Dirkalnik je bil hiter tudi na suhi 
stezi, saj je Moss kvalifikacije 
zaključil na drugem mestu. P99 je 
imel spredaj nameščeni 4-valjnik, 
poleg štirikolesnega pogona so ga 
odlikovale tudi zavore ABS. 
Mossov dirkalnik je danes v 
muzeju v Doningtonu.

Kar nekaj poskusov je bilo na 
dirkah v ZDA, predvsem na 
Indyju 500, a so dirkalniki zaradi 
nezanesljivosti praviloma 
odpovedovali kot po tekočem 
traku, od STO-Oil novi V8 4WD 
do STP-Paxtona 4WD, ki ga je 
poganjala Pratt & Whitneyjeva 
reaktivna turbina. Vse to je 
pritegnilo pozornost takratnega 
tehničnega fanatika formule 1 
Colina Chapmana. Leta 1968 je 
namreč na kolesa postavil 
klinasto oblikovani dirkalnik 
lotus 56 z reaktivnim motorjem in 
štirikolesnim pogonom. Za Indy 
500 je izdelal štiri take dirkalnike, 

v enem od njih se je na eni od 
kvalifikacij ubil dirkač Mike 
Spence.

Leta 1969 je zvezda štirikolesno 
gnanih dirkalnikov na kratko 
zasijala tudi v formuli 1. Lotus, 
Matra in McLaren so preskušali 
svoje dirkalnike, a se štirikolesni 
pogon ni najbolje izkazal. Dirkači 
so se pritoževali nad 
neokretnostjo štirikolesno gnanih 
dirkalnikov, a je Matra v 
Zandvoort vseeno pripeljala 
model MS84, s katerim je bil 
Jackie Stewart za 2,5 sekunde 
počasnejši od svojega najboljšega 
časa s klasičnim dirkalnikom. 
Lotus pa je imel dirkalnik serije 
63, ki je bil v osnovi zelo podoben 
reakcijskemu lotusu 56, le da ga je 
poganjal 3-litrski V8 Cosworth. 
Chapman je motor zasukal za 180 
stopinj in menjalnik namestil za 
dirkačev hrbet, kardan na 
sprednji diferencial pa je bil 
speljan po levi strani dirkalnika. 

Julija 1969 se je klubu 4WD 
pridružil še McLaren, ko je v 
Silverstonu preskusil model 

Prezgodaj zapeli  
in nikoli uspeli

❱ Enosedi dirkalniki s štirikolesnim pogonom nikoli niso dosegali velikih uspehov  ❱ Bilo je nekaj poskusov, 
a niso znali izrabiti prednosti pogona  ❱ Po zatonu te tehnologije na dirkah se konstruktorji niso nikoli več 
zares ogreli za podobne projekte

❝
Konstruktorji 
imajo zelo težko 
delo: kako moč 
motorjev prek 
pnevmatik 
optimalno 
spraviti na stezo. 
Eden od načinov 
je bil »dirkaški« 
štirikolesni 
pogon.
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M9A, ki je bil štirikolesno gnana 
izvedba M7A. V cilj sta prišla le 
dva od štirih dirkalnikov, in še to 
na predzadnjem in zadnjem 
mestu.

Štirikolesno gnani dirkalniki so 
bili pač ptič, ki je prezgodaj zapel. 
A tudi če bi šel razvoj dalje, si 

težko predstavljamo, kakšna bi 
bila formula 1 danes. Z 
elektroniko, sodobnimi materiali 
in tehnologijo bi verjetno 
štirikolesni pogon pripeljal do 
danes težko predstavljivih 
zmogljivosti dirkalnikov.  Andraž 
Zupančič, foto: arhiv AF 

  Američani so poskušali predvsem na dirkah na ovalih, rezultat 
njihovega dela je hitro povzel Lotusov vodja Colin Chapman.

ŠTIRIKOLESNI POGON

MALO DRUGAČE

Ker klasični štirikolesni 
pogon pri dirkačih ni naletel na 
plodna tla, so nekatera moštva 
ubrala lastno pot pri razvoju 
štirikolesno gnanih dirkalnikov. 
Idejo sta moštvi March in 
Williams dobili pri Tyrrellu, ki je 
sredi sedemdesetih izdelal 
šestkolesni dirkalnik P34. Zadnji 
del dirkalnika so skonstruirali 
tako, da je motor poganjal štiri 
kolesa, sprednji par pa je bil 
»prost« vplivov štirikolesnega 
pogona. Marchev projekt 
konstruktorja Roya Lana se je 
imenoval 0-2-4, a ni bil ravno 
uspešen (običajno je dirkalnik 

obtičal že pri speljevanju, saj je 
moč motorja zdrobila 
občutljivo nameščen 
menjalnik), malce več sreče s 
konstrukcijo pa je imel Patrick 
Head pri Williamsu, ki je 
predelal takrat uspešni dirkalnik 
FW07 in ga poimenoval FW07D. 
Žal je bil za 54 kilogramov težji 
od dvokolesno gnanega. V 
teoriji bi moral biti šestkolesni 
williams do štiri sekunde na 
krog hitrejši ob običajnih 
dirkalnikov, a ne Marchev ne 
Williamsov eksot nikoli nista 
nastopila na kateri od dirk.

  Štirikolesno gnani dirkalniki so bili nekoč že prisotni na dirkah, a 
velikega uspeha niso dosegali. 

  Spyker je začel s to tradicijo, a jo je takoj opustil. Bolj napredni so 
bili konec šestdesetih let pri McLarnu, Lotusu in Matri. Uspehov 
vseeno ni bilo. 

  Williams je štirikolesni pogon razumel malce drugače, enako 
tudi March, s štirimi pogonskimi kolesi v zadku dirkalnika. 
Dirkalnika nikoli nista nastopila na dirkah.
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Rad ga drži  
v rokah

 

Znani za volanom: Dani Bavec

Naslednja številka izide v petek, 15. junija 2018

■•  PRED DESETIMI LETI SE 
je, kot bi pričakovali 

gospodarsko krizo, začela 
nekakšna revolucija 
malih avtomobilov. Ti 
niso bili namenjeni le 
manj premožnim 
kupcem, ampak so želeli 
nagovarjati tudi tiste, ki v 
vozilih iščejo več prestiža. 
Na naslovnici se je zato 
znašel audi A1, ki ni bil 
najbolj uspešen, pisali 
smo o morebitnem 
malem BMW-ju (kasneje je 
to mesto zasedel kar 
električni i3), o alfi romeo 
mi.to, fiatu topolinu, 
prodajnemu hitu 
volkswagnu up! in toyoti 
iQ. Za slednjo lahko 
rečemo, da je prišla na trg 
močno pred svojim časom, 
saj bi bil ob tako 

inovativnem konceptu nanjo 
danes zagotovo drugačen 
odziv. 

    PRED DESETIMI LETI 
    (AF106 - junij 2008)

www.avto-fokus.si

Kdo vas je naučil voziti in v katerem avtomobilu? 
Nihče. Voziti sem se naučil sam, kot mlad »mulc« pri 13 letih. 
Takrat sem vozil renault 18 in zastavo 101.

Kateri avtomobil vozite trenutno?
V tem trenutku imam BMW-ja X5. Imel bi pa še 100 drugih!

Kako bi vaš slog vožnje primerjali z vašim poklicem?
Veliko bolj umirjeno in manj strastno. Razen, če se greva 
pomeriti na Grobnik, to bo pa druga pesem.

Če bi za en dan postali prometni minister, kaj bi 
spremenili?
Dvignil bi subvencije za električna vozila in uvedel več krožišč – 
to je veliko bolj inteligentna rešitev v primeru zastojev.

Najbolj zanimiva stvar, ki ste jo doživeli v avtomobilu?
Tri leta sem vozil BMW-jevo zverino M3. V tistem času smo 
snemali resničnosti šov Dirka in smo imeli zakupljeno dirkališče 
v Logatcu. V dveh tednih sem nato non stop dirkal po Logatcu 
in popolnoma skuril gume.

Kakšna je vaša zbirka prometnih prekrškov?
Ne morem se pohvaliti, saj ni bogata. Sem in tja kakšna kazen 
za prehitro vožnjo. 

Koga bi na sovoznikovem sedežu vzeli na pot okoli 
sveta?
Sebastiena Loeba – reli dirkača. Imam občutek, da je to najboljši 
voznik na svetu in bi se imela o marsičem za pogovoriti. Bejbe v 
bikiniju pa naj drugi vozijo, hehehe.

Kateri vozniki so boljši – moški ali ženske?
»Butle« najdeš pri vseh. Raje imam ženske, ker jim prekrške 
lažje odpustim.

Raje zavijate levo ali desno?
Levo. 

Ali pojete v avtomobilu?
Seveda, to je neizbežno.

Kateri sedeži v avtomobilu so bolj zabavni, sprednji ali 
zadnji?
Sprednji – imajo več nastavitev in še volan dobim zraven, 
hehehe.

Kateri avtomobil bi najraje videli na naslovnici Avto 
fokusa?
Novo teslo 3.

Gašper Stamač, foto: Mediaspeed

Volan, seveda. Kot Gorazd 
Koren v nadaljevanki Pod eno 
streho je držal gledalce pred 
malimi zasloni, potem kot 
voditelj na Planet TV, danes 
pa predvsem drži v rokah 
dogajanje na nogometnih 
in košarkarskih igriščih kot 
komentator na programu 
Šport TV. Pri svojem delu je 
zelo strasten, pa je tako tudi 
za volanom?

VOZILI SMO 
Nissan leaf   Eden izmed pionirjev 
sodobne električne mobilnosti, zlasti 
če govorimo o velikoserijskih avtomo-
bilih, se končno tudi uradno 
predstavlja na slovenskem trgu. Prvo 
generacijo smo, bolj kot ne, lahko 
videli le od daleč, zdaj pa je očitno tudi 
naš trg pripravljen na vse, kar ponuja nissan leaf. Njegov največji domet 
znaša kar 378 kilometrov, do 80 odstotkov kapacitete pa se baterije lahko 
napolnijo že v 40 minutah. Kaj vse še ponuja, boste izvedeli prihodnjič.

Hyundai i30 N   Tudi Hyundai zna 
delati prave »hot hatche«, dokaz za to 
je i30 N, ki ga poganja motor s kar 
202 kilovatoma (275 KM). Pogon na 
sprednji kolesi spremljata delna 
elektronska zapora diferenciala in 
športno trdo podvozje. Tudi 

voznikovo delovno okolje je namenjeno športnim užitkom, vse skupaj pa 
dodatno podpira možnost izbire voznega programa, ki med drugim 
prilagaja trdoto podvozja. O voznih lastnostih bomo iz prve roke lahko 
poročali že v prihodnji številki.

TEST
Volkswagen T-roc 2.0 TDI 4motion   
O privlačnosti malega Volkswagnove-
ga križanca ni nobenega dvoma. 
T-roc gotovo sodi med najlepše 
izdelke v svojem razredu, pri vsebini 
pa tega ne moremo trditi le ob 
bežnem srečanju. Zato smo ga 
temeljito testirali in poskušali ugotoviti predvsem, v čem se razlikuje od 
množice tekmecev. Je vsebina prav tako navdušujoča kot njegova 
zunanjost? Z dvolitrskim turbodizlom in štirikolesnim pogonom ima prav 
gotovo dobre možnosti, da navduši …
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Aktualno:   Tehnika:
Test zimskih pnevmatik Loremo L1 - 1,9 litra na 100 km

 MAZDA2 MASERATTI GRANTURISMO MERCEDES-BENZ C T

Test: 
Ford C-max 2.0 TDCi titanium
Honda civic 1.3 i-VTEC hybrid

Citroën C4 picasso 1.6 HDi
Audi Q7 3.0 TDI quattro

BMW X3 2.0d

Vozili smo: 
  Mazda2

Mercedes-Benz C T
BMW M3

Renault laguna
Volkswagen tiguan

Lexus
Lancia musa

Audi A4
Maserati granturismo

Seat altea freetrack
Subaru impreza

Škoda praktik
Peugeot 308
Kia sportage
Toyota hiace

scirocco
volkswagen

Audi A4

Novi Fiatov malček!


