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TOP 5 MESECA

 Občina Izola je zaradi sporne 
signalizacije nepravilno 

oglobila kar 3.400 voznikov.

 Nemška vlada nadaljuje s 
postopkom uvedbe cestnin za 

avtoceste; za desetdnevno vinjeto bo 
predvidoma treba odšteti do 25 
evrov.

 Po svetu naj bi bilo kar 200.000 
primerkov nissana navare (od 

leta 2004 dalje), pri katerih se zaradi 
močnega rjavenja šasija lahko 
dobesedno prelomi na pol.

 Iz tovarne v Soulhillu, kjer 
izdelujejo avtomobile znamk 

Jaguar in Land Rover, so nepridipravi 
ukradli motorje v vrednosti 3,7 
milijona evrov.  

 Seznam osumljenih za vlogo v 
aferi Dieselgate se širi, saj 

nemško tožilstvo meni, da je bilo v 
goljufijo vključenih vsaj 37 oseb iz 
koncerna VW.

 Danski minister za industrijo in 
gospodarstvo se je sam javil 

policiji, da mu izda kazen, ker kot 
sopotnik med vožnjo ni bil pripet. 

 Agencija za varnost prometa 
predlaga strožje kazni za 

uporabo telefona med vožnjo.

 Na Švedskem preizkušajo 
sistem, s katerim bi reševalna 

vozila na nujni vožnji začasno 
onemogočila avdio sisteme v 
avtomobilih, da bi jih vozniki lahko 
lažje slišali in opazili. 

 Slovenski državni uslužbenci so 
po novem vključeni v pilotni 

program souporabe električnih 
vozil.

 Poleg voznikov so policisti v 
sklopu nacionalne akcije za 

večjo prometno varnost šibkejših 
udeležencev v prometu poostreno 
nadzirali tudi pešce.

Bodite pripravljeni, da prevzamete več dela, kot ga trenutno 
opravljate. In naj vsi vedo, da imate rezervo v samem sebi 
– da imate več moči, kot jo trenutno potrebujete. Če niste 
preveliki za prostor, ki ga zasedate, ste premajhni. 
 

James Abram Garfield (1831–1881) TAKŠEN BO NOVI AUDI Q8!
No, ne čisto tak, saj gre še 
za konceptno verzijo, ki je 
oblikovno zelo blizu 
serijskemu audiju Q8, ki bo 
na ceste zapeljal v 
prihodnjem letu. Dobrih 
pet metrov dolgega orjaka 
zaznamujejo izjemno 
mogočna sprednja maska, 
mišičaste linije, prestižna, 
a precej minimalistično 
ukrojena notranjost in 

najsodobnejša tehnika s 
kupom varnostnih in 
drugih pripomočkov. Za 
pogon skrbi priključni 
hibridni sklop s sistemsko 
močjo 330 kW (449 KM), 
navorom 700 Nm, 
pospeškom do stotice v 
5,4 sekunde, električnim 
dosegom 60 kilometrov in 
povprečno porabo 2,3 litra 
(izpust CO2 je 53 gramov).

Nove patruljne škode
Slovenska policija je bogatejša za 43 novih 
patruljnih vozil, namenjenih predvsem 
nadzoru prometa na avtocestah. Gre za škode 
octavie RS z 2.0 TDI motorjem s 135 kW (184 
KM) in končno hitrostjo 228 km/h.

 10,3
milijona 
avtomobilov 
je lani prodal 
Volkswagen, 
s čimer je po 
štirih letih s 
prestola 
izrinil 
Toyoto; ta je 
prodala 
okoli sto 
tisoč vozil 
manj. 
Vseeno pa 
so bili 
Japonci, kar 
zadeva 
dobiček, 
tudi lani 
uspešnejši 
od Nemcev.

Najhitrejši 
štirisedežnik!

To je novi bentley continental supersports, ki 
ga poganja prisilno polnjen W12 stroj s kar 
552 kW (710 KM) moči in 1.017 Nm navora. Z 
njim lahko ta 4,8 metra dolg in z vrhunskim 
prestižem nabit aristokratski kupe dosega 
hitrosti do 336 km/h in do stotice pospeši v le 
3,5 sekunde! Ljubiteljem še večjih užitkov je 
na voljo tudi kabrioletska verzija …
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STE VEDELI ...
… da je Josip Broz Tito za vsak 
rojstni dan dobil en avtomobil 
in da jih je v življenju imel več 
kot sto? Veliko jih je bilo 
kasneje uničenih in prodanih, 
15 pa si jih lahko ogledate tudi 
pri nas, v Tehniškem muzeju v Bistri pri Vrhniki. Med njimi 
so, denimo, rolls royce iz leta 1952, mercedes 540K iz leta 
1939 in packard iz leta 1937, ki ga je Titu podaril Stalin.

… da sta bila brata Dodge, ki 
sta kasneje ustanovila 
istoimensko avtomobilsko 
podjetje, lastnika desetih 
odstotkov delnic Forda? 
Večinskega lastnika Henryja 
Forda sta leta 1919 celo tožila, 

saj sta menila, da je bil bolj naklonjen pravicam delavcev 
kot interesom delničarjev. Tožbo sta dobila in postavila 
temelje za današnji model kapitalizma.

… da je Mercedes-Benz prvo 
avtomobilsko podjetje, ki je v 
Silicijevi dolini odprlo center za 
raziskave in razvoj? To so storili 
že leta 1995, saj so že takrat 
dojeli, da bo avtomobilska prihodnost digitalna. 

… da ena od teorij o uvedbi 
prometa po desni za glavni 
razlog navaja Napoleona? Ta 
naj bi s tem preprečil boje z 
mečem, saj je večina v ta 

namen uporabljala desno roko. To teorijo naj bi potrdilo 
dejstvo, da Napoleon nikoli ni osvojil Velike Britanije, kjer 
še vedno vozijo po levi.

… da v ZDA niso ljubitelji 
krožišč, čeprav njihovo mesto 
Carmel dokazuje, kako izjemno 
učinkovita so? Leta 2011 so v 
omenjenem mestu izdelali kar 
78 krožišč in s tem za 40 odstotkov zmanjšali število 
nezgod, obenem pa vsako leto prihranijo velikanske 
zneske denarja zaradi manjših stroškov vzdrževanja v 
primerjavi s semaforji. Omembe vredna sta še občuten 
prihranek goriva in posledično manjše onesnaževanje. 

marec 2017 | številka 211

Promet malo drugače …

Panamera kot sport turismo
Ta se oblikovno v precejšnji meri 
opira na leta 2012 predstavljen 
koncept, sicer pa povzema linije 
aktualne panamere in jih združuje s 
športno urezanim karavanskim 
zadkom. Pri tehniki ni pričakovati 
kakšnih posebnih sprememb; 
vključno z motorno paleto treh 
bencinskih, dizelske in hibridne 
verzije z razponom moči med 243 in 

404 kW (med 330 in 549 KM). 
Prodaja bo stekla še pred koncem 
leta.

Nič več zastonjkarstva!  Lastniki električnih 
avtomobilov so svoja vozila na posebej označenih 
parkirnih mestih ob električnih polnilnicah v 
Ljubljani lahko zastonj parkirali brez omejitev 
oziroma kolikor časa so hoteli, po novem pa je čas 
parkiranja omejen na tri ure. Voznik mora ustrezno 
(z uro ali listkom) označiti čas prihoda.
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Ofenziva Volkswagen

 RAZKRIVAMO

N emški Volkswagen 
potrebuje preobrazbo, da 
si opere umazano ime, 

prisluži na sodišču izgubljene 
milijarde in še tiste, ki jih bo 
izgubil v bližnji prihodnosti. Prav 
tako se zdi, da so novi modeli že 
delo nove uprave. Pa niso; vse, 
kar boste videli v bližnji 
prihodnosti, je še delo Martina 
Winterkorna, spornega in danes 
že nekdanjega šefa Volkswagna. 

Pa je s tem kaj narobe? Sploh 
ne! Kakovost, tehnična izjemnost 
in ljubezen do podrobnosti 
volkswagnov nikoli ni bila 
sporna, v tem pogledu je bilo tudi 
Winterkornovo vodenje 
brezhibno in natanko takšno, kot 

smo pričakovali od stare dobre 
nemške šole. Dejstvo, da se je 
nekje na poti vse skupaj 
izjalovilo, novih modelov ne bo 
omadeževalo, vsaj s tehničnega 
vidika ne več. V času 
Winterkorna je nastala tudi 
platforma MQB, ki bo kmalu 
služila za osnovo kar 40 
modelom Skupine Volkswagen, 
kasneje pa so inženirji in 
oblikovalci staknili glave in 
zasnovali prvi mali SUV 
B-segmenta T-roc. Zakaj gre 
Volkswagen tudi v to nišo, je 
jasno kot beli dan. Je ena 
najhitreje rastočih, iz 400 tisoč 
bo do leta 2020 zrasla na 800 
tisoč vozil letno, in to le v Evropi. 

Škoda bi bilo, da si ne bi odrezal 
kosa pogače. Novi T-roc prihaja 
že avgusta letos, zapeljal bo nad 
pola SUV in pod tiguana. Z njim 
bo morda nadomestil golfa 
sportsvan, ki ne dosega 
najboljših prodajnih rezultatov. 
Zato je usoda slednjega 
vprašljiva, kaj dlje kot do konca 
življenjskega cikla ne bo živel.

Novi kompaktni SUV bo imel 
znane korenine – sedel bo na 
prilagodljivi platformi MQB, ki 
bo v primerjavi s tiguanom 
prilagojena in nekoliko krajša. 
Novinec bo ob tem nižji, širši in 
bolj dinamičen. Z dolžino 4,26 
metra bo le za spoznanje daljši 
od golfa, a bo zaradi višje strehe v 

❝
Tiguan, T-roc, polo 
SUV oziroma 
T-cross – temu se 
reče ofenziva iz 
Wolfsburga.

Preobrazba  
v dveh  
smereh

❱ Volkswagen je 
začel preobrazbo, ki jo po 
predlanskem dizelskem škandalu nujno 
potrebuje  ❱ Prihajajo kar trije športni terenci različnih 
velikosti  ❱ Legenda se vrača – če dve leti bo na ceste zapeljal novi E-bulli
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RAZKRIVAMO 

kabini ponujal več prostora v vse 
smeri. Od golfa bo tudi 15 
milimetrov višji. Če je tiguan 
SUV, bo T-roc prej crossover, 
nekakšen duhovni naslednik 
golfa country, a z bolj nežno in 
trendovsko dušo. Oblikovno bo 
nadaljeval hišne smernice z ob 
straneh zavihanimi kromiranimi 
zračnimi režami, kvadratnimi 
led sijalkami za stekli žarometov, 
velikimi odprtinami okoli koles 
in visokimi blatniki. 

Od bratranca Q2 se bo vidno 
ločil, po tehniki pa niti ne. Tekma 
za kupce bo neizogibna, 
kompaktni volkswagen SUV 
oziroma crossover pa bo, seveda, 
ponujal nekaj več prostora za 

nekaj manj denarja, na enaki 
osnovi in z enako tehniko. To 
pomeni tudi štirikolesni pogon, 
po izbiri, seveda, litrski trivaljni 
turbo bencinar s 85 kilovati (116 
KM), 1,5-litrski TSI s 
samodejnim izklapljanjem 
polovice valjev, prilagodljivimi 
časi odpiranja lopatic v turbo 
polnilniku in 110 kilovati (150 
KM), 1,6-litrski TDI s 85 kilovati 
(116 KM) in zloglasni, a sedaj 
čisti, turbodizel 2.0 TDI. 
Motorizacija je enaka kot pri 
audiju Q2, zelo podobne so tudi 
druge lastnosti. 

Pri zmogljivejših motorjih bo 
na voljo sedemstopenjski 
samodejni menjalnik z dvema 

sklopkama DSG in tudi 
štirikolesni pogon 4motion, ki ga 
poznamo iz golfa in tiguana. O 
ceni T-roca lahko za sedaj le 
ugibamo. Prve ocene pravijo, da 
bo približno dva tisoč evrov 
dražji od petvratnega golfa, torej 
bo stal okoli 18 tisočakov oziroma 
20 tisočakov za osnovni dizelski 
motor 1.6 TDI.

T-roc pa predstavlja šele 
začetek SUV-ofenzive, ki se bo 
nadaljevala vsaj leto dni. Še letos 
bodo kupci lahko posegli po 
tiguanu allspace, 21 centimetrov 
daljšemu modelu, ki bo v zadku 
ponudil kar 733-litrski prtljažnik, 
ob podrtih sedežih pa bo na voljo 
kar 1.833 litrov. Prihod novega 

pola v drugi polovici leta bo dal 
zeleno luč tudi T-crossu, 4,1 
metra dolgemu majhnemu 
SUV-u na polovi osnovi. Pri 
T-crossu, ki bo gnan le prek 
prednjih koles, pravzaprav ostaja 
odprto vprašanje uvrščenosti. Po 
merah bo nekako sodil na dno 
segmenta B SUV, T-roc pa v vrh. 
Oba bosta torej zelo nišna, 
uvrstitev v domala isti razred pa 
dokazuje izjemno zgoščevanje 
konkurence pri majhnih SUV-ih. 
Velika 'terenska' novost 
letošnjega leta bo še novi touareg, 
ki ga bodo razkrili konec leta v 
Frankfurtu. Ta bo zasnovan na 
Audijevi platformi, prilagojeni za 
vzdolžno postavljene motorje. 

❝
E-bulli:  

dolžina tourana in prostor 
sharana. To omogoča pametna 

zasnova platforme za E avtomobile.



■•  MOČ SE, KOT ŽE SAMO 
ime pove, ves čas prenaša 

na vsa štiri kolesa, zato se taka 
oblika pogona uporablja tudi 
pri zmogljivih terencih in težkih 
SUV-ih. Moč med sprednji in 
zadnji kolesi v določenem 
razmerju prenaša sredinski 
diferencial, ki obenem izenačuje 
razlike med hitrostjo vrtenja 
sprednje in zadnje osi. Tak 
pogon pri modelih z 
vzdolžno vgrajenim 
motorjem, na primer, 
uporablja Mercedes; 
pri modelih C, E, S, 

CLS, in GLC je razmerje prenosa 
moči 45 : 55 v korist zadnje osi, 
pri izvedbah AMG 40 : 60, pri 
modelih G, GLS in GLE pa je 
razmerje prenosa 
50 : 50.

STALNI ŠTIRIKOLESNI POGON
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 AKTUALNO

Oprijem na vseh štirih

❱ Štirikolesni pogoni se med seboj razlikujejo tako po zasnovi kot tudi lastnostih  ❱ Svoje prednosti z 
boljšim oprijemom pokažejo predvsem na spolzki podlagi  ❱ Pomanjkljivosti so večja teža in posledično 
večja poraba goriva

Š tirikolesni pogon – ne glede na zasnovo 
– v primerjavi z dvokolesnim prinaša 
številne prednosti, po drugi strani pa 

tudi nekatere manjše pomanjkljivosti in 
omejitve. Na pozitivno stran vsekakor lahko 
postavimo učinkovitejši prenos moči in 
navora, kar svoje prednosti pokaže predvsem 
med vožnjo po spolzki podlagi. Poleg tega je 
štirikolesno gnan avtomobil tudi stabilnejši in 
zaradi prerazporeditve vlečne sile med vsa 
kolesa omogoča večje hitrosti v zavojih.

Po drugi strani pa dodatne komponente 
štirikolesnega pogona (pogonska gred, 
dodaten diferencial ali dva, sklopka in 
podobno) poleg višje cene pomenijo večjo 
maso vozila, kar se, skupaj z dodatnim 
trenjem, med drugim pozna tudi pri nekaj 
višji porabi goriva. Večja teža avtomobila 
vpliva tudi na daljšo zavorno pot, vsekakor pa 
še tako učinkovit in izpopolnjen pogon brez 
dobrega oprijema ni vreden prav veliko. Z 
drugimi besedami – brez kakovostnih 

pnevmatik kljub dobremu pogonu ne bo šlo!
Štirikolesni pogoni se med seboj razlikujejo 

glede na namembnost vozila, v katerega so 
vgrajeni (bodisi gre za robustnega terenca 
bodisi zmogljiv športni avtomobil), pa tudi 
posamezni proizvajalci prisegajo na določene 
konstrukcijske rešitve. Ne glede na bolj ali 
manj zveneča imena (quattro, xDrive, 
4matic …) smo štirikolesne pogone razdelili v 
šest glavnih sklopov.  RP, AJ, foto: arhiv AF

Štirikolesni pogon
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■•  TA POGON JE ZNAČILEN PREDVSEM ZA SUBARUJEVE 
modele, kjer vlogo sredinskega diferenciala prevzema 

viskozna sklopka, ki pri vožnji skozi ovinek izravnava razlike v 
hitrosti vrtenja sprednje in zadnje osi ter razporeja navor glede na 

oprijem s cestiščem. Viskozno sklopko sestavljajo lamele 
in tekoč silikon. Manjše razlike v hitrosti vrtenja obeh osi 

izenačuje spodrsavanje, pri večjih razlikah 
(vrtenje enih ali drugih koles v prazno) 
pa se lamele sklenejo in moč prenesejo 
na os z boljšim oprijemom. Viskozna 
sklopka omogoča razdelitev navora v 

razmerju od 100 : 0 do 0 : 100.

SAMODEJNA VISKOZNA SKLOPKA

■•  TO VRSTO POGONA JE NEKAKO 
proslavil audi quattro, gre pa za 

povsem mehanski prenos moči med 
sprednjo in zadnjo os. To omogoča 
takojšen prenos sil in konstantno 
delovanje brez kakršnega koli zamika, za 
kar skrbi klasičen sredinski diferencial ali 
Torsen. Slednji se uporablja v večini 
Audijevih modelov s štirikolesnim 
pogonom, gre pa za klasično planetno 
gonilo s sončnim zobnikom za pogon 
sprednje osi in planetnim vencem za 

pogon zadnje osi, med njima pa so planetni 
zobniki. Običajno razmerje prenosa je 
40 : 60 v korist zadnje osi.

SAMOZAPORNI SREDINSKI DIFERENCIAL

■•  TAKŠEN SISTEM 
štirikolesnega pogona 

uporablja večina športnih 
terencev. V običajnih razmerah 
se moč prenaša le na sprednji 
kolesi, kar pomeni manj 
notranjega trenja in 
posledično manjšo porabo 
goriva, po potrebi pa se do 50 
odstotkov navora preko 
sklopke haldex prerazporedi 
na zadnjo os. Zaradi hitrejšega 

vrtenja sprednjih koles in 
posledično vhodne gredi se 
poveča tlak olja, kar sklene 
lamele v sklopki, s tem pa se 
vzpostavi povezava z izhodno 
gredjo oziroma zadnjimi 
kolesi. Takšen pogon omogoča 
razmerje prenosa 
od 100 : 0 v korist 
sprednje osi 
do 50 : 50.

POGON PO POTREBI

■•  BMW-JEV ŠTIRIKOLESNI 
pogon namesto sredinskega 

diferenciala temelji na 
večlamelni sklopki, ki jo upravlja 
elektromotor. Sistem namreč 
pridobiva podatke različnih tipal, 
nadzorna enota pa te podatke 
ustrezno obdela, prepozna zdrs 
ali zanašanje in koračnemu 
elektromotorju pošlje ustrezen 
signal. Ta s pomočjo polžastega 
kolesa preko vilic upravlja 
večlamelno sklopko v oljni 
kopeli in s tem prerazporeja 

navor. Običajno razmerje je 
40 : 60 v korist zadnje osi, po 
potrebi pa se lahko celoten 
navor prenose bodisi na 
sprednjo bodisi na zadnjo os.

POGON XDRIVE

■•  TA POGON SE UPORABLJA 
v hibridnih vozilih, njegova 

prednost pa je v tem, da ne 
zahteva mehanske povezave 
med sprednjimi in zadnjimi 
kolesi. Sprednji kolesi običajno 
poganja motor z notranjim 
zgorevanjem (lahko ob pomoči 
elektromotorja), zadnji pa 
(dodaten) električni motor ali 
več njih. Delovanje 
posameznih virov 
pogona usklajuje 
osrednja nadzorna 
enota, ki s pomočjo 
tipal zazna slabši 

oprijem sprednjih koles ali način 
vožnje in nato vklopi še zadnji 
elektromotor. Ta pogon je 
značilen predvsem za Toyotine 
oziroma Lexusove športne 
terence.

ELEKTRIČNI ŠTIRIKOLESNI POGON

AKTUALNO 
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Intervju: Georg Gedl

 INTERVJU

Namesto v cerkev je raje 
zavil k lokomotivam

❱ V Kikindi rojeni oblikovalec je v svoji zavidljivi 
karieri zrisal vse, od spajkalnika do avtobusa  ❱ Pri Audiju je začel 

profesionalno pot, največji del kariere pa je preživel pri Adrii v Novem mestu

❝
Moj cilj je vedno bil, da čim 
več znanja iz tujine 
implementiram v Sloveniji.

M ajhen studio, v katerem 
legenda slovenskega 
oblikovanja Georg Gedl 

še danes s polno paro ustvarja, je 
do roba napolnjen z neštetimi 
avtomobilskimi modelčki. Pravi, 
da je prvega, modelček ferrarija, 
kupil že leta 1967, od takrat pa je 
zbirka zrasla na več kot 800. 
Danes mu za navdih služijo 
predvsem redki modeli iz daljne 
zgodovine, prav posebno mesto 
na njegovi mizi pa ima malce 
večji model BMW-jevega 
koncepta turbo, ki ga je med 
službovanjem na Bavarskem tudi 
pomagal oblikovati. Človek bi 
mislil, da mu bo po več kot štirih 
desetletjih zmanjkalo idej, a sam 
pravi, da tako aktiven ni bil še 
nikoli v življenju. Gedl pa ne 
gleda le na lastni uspeh, pač pa 

rad pomaga tudi mladim 
talentom. Pomembno vlogo je 
imel tako pri zagonu kariere 
Mercedesovega oblikovalca 
Roberta Lešnika kot pri začetkih 
Marka Jevtiča, ki riše najnovejše 
Škodine modele. Z veseljem pa 
bomo v prihodnje njegove talente 
izkoristili tudi pri Avto fokusu. 
Kaj in kako, boste lahko videli že 
prihodnjič!

Vaša strast do tehnike 
menda sega v zgodnje 
otroštvo, kako se je vse 
skupaj začelo? 

Eden mojih prvih spominov iz 
otroštva sega v čas, ko sem imel 
štiri, pet let in sva z očetom v 
nedeljo hodila proti cerkvi k maši. 
Pred vrati cerkve me je oče 
vprašal, ali bi raje šel k maši ali pa 

bi počela kaj drugega. Seveda sem 
izbral drugo opcijo, na izbiro je 
ponudil obisk filmske matineje z 
Garyjem Cooperjem v vlogi 
kavboja ali pa obisk železniške 
postaje. Izbral sem lokomotive. 
Ko sva se z očetom vrnila domov, 
je mama takoj vedela, da nisva 
bila pri maši, saj sem bil povsem 
črn od saj. Kasneje sem doma 
narisal kompozicijo vlakov, kar je 
bila ena mojih prvih slik.

Kakšen je bil preskok 
od otroškega skiciranja 
do bolj resnega risanja 
avtomobilov?

V stik z novimi avtomobili je bilo 
v Kikindi težko priti, sem imel pa 
srečo, da je moj oče kupoval 
jugoslovansko Motorevijo. Kasneje 
sem se že kot dijak dopisoval z 
raznimi avtomobilskimi 
proizvajalci, ki so mi pošiljali 
prospekte z vseh koncev sveta. Še 
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posebej nor sem bil na ameriške 
'repaše' iz šestdesetih let. K 
pismom sem proizvajalcem dodal 
tudi svoje risbe avtomobilov, ki 
sem jih oblikoval po lastni 
domišljiji. Te so postajale vse 
boljše, saj sem ravno iz ameriških 
prospektov, ki so imeli ročno 
narisane avtomobile, 'naštudiral' 
risanje senc in prave perspektive.

Leta 1969 so bile objavljene 
vaše risbe v znani švicarski 
reviji Automobil Revue. 
Kako je prišlo do tega?

To je bil zanimiv splet naključij, 
saj sem nameraval leta 1966 
obiskati avtomobilski sejem v 
Torinu, a pri Kompasu niso zbrali 
dovolj prijav, zato sem se kot 
gradbenik odločil oditi na gradbeni 
sejem v Münchnu. Tam sem prvič 
zagledal katalog Automobil Revue, 
v katerem sem prišel do naslova 
njihove redakcije v Bernu. Leta 
1969 sem jim poslal nekaj svojih 
skic, ki so jih nato objavili v rubriki 
pisma bralcev pod naslovom 
'jugoslovanski talent'. Za nagrado 
so mi poslali celoten arhiv vseh 
katalogov, ki so jih izdali od leta 
1952 naprej. 

Je objava teh skic 
pripeljala do kakšnih novih 
priložnosti?

Seveda! Najprej so mi iz 
Chryslerja poslali vabilo, da se 
udeležim šolanja avtomobilskega 
dizajna v Pasadeni, a je bil odhod v 
ZDA takrat zame nekaj povsem 
nepredstavljivega. Naslednjo 
pomlad pa je na moje delovno 
mesto na gradbišču prispelo pismo 
iz Audija v Ingolstadtu in v njem 
ponudba za službo v njihovem 
oblikovalskem centru. Verjetno je 
nekaj malega pri odločitvi za 

ponudbo pomagalo tudi moje 
germansko ime … 

Kakšno je bilo prvo srečanje 
z Audijem?

Ko sem po dolgi poti iz Kikinde le 
prispel v Ingolstadt, sem najprej v 
roke dobil 400 mark za stroške poti. 
Česa takega nisem bil vajen, morda 
malce negativno pa me je potem 
presenetilo, kako majhen je bil 
takratni oblikovalski oddelek pri 
Audiju. Imeli so ga kar v bivši 
vojašnici, ki so jo do danes že 
zdavnaj porušili. Po podpisu 
pogodbe so me peljali v modelarno, 
kjer so že izdelali sliko ene od mojih 
skic. Takrat so ravno izdelovali 
model bodočega audija 80. 

Ampak ste kljub sanjskemu 
izletu z gradbišča v 
oblikovalski studio hitro 
zamenjali znamko.

Ja, nekaj več kot leto kasneje sem 
izvedel, da iščejo oblikovalce pri 
BMW-ju in pozivu sem se z 
veseljem odzval. Takoj smo se lotili 
športnega 3.0 CSL, ki je imel prvi 
znamenite tri okrasne črte, danes 
jih najdemo na modelih M. Zame 
je bilo to pomembno, ker sem 
takrat navezal stik s podjetjem 3M, 
ki proizvaja samolepilne trakove. 
Ti so me spremljali skozi mojo 
celotno kariero. V BMW-ju je bilo 
naravnost sanjsko, hodil sem na 
vse velike avtomobilske sejme in 
sodeloval pri oblikovanju 
pomembnih modelov, kot je 
prenova legendarnega 2002.

Kako ste se iz sanjske službe 
na bavarskem znašli v 
Sloveniji?

Leta 1974 so se začele čutiti 
posledice naftne krize, kar je malce 
ohromilo avtomobilsko industrijo, 

ravno takrat oziroma leto kasneje 
pa so se z menoj želeli pogovarjati 
v podjetju IMV. Želeli so 'našega' 
oblikovalca, jaz pa sem bil s 
pridobljenim znanjem še posebej 
zanimiv. Ponudbo za službo vodje 
oblikovanja sem sprejel pod parolo 
'bolje biti prvi na vasi kot zadnji v 
mestu'. Vsekakor mi je prijalo, da 
so moji ekipi omogočili vse, kar 
sem si zaželel, da smo lahko delali 
zares dobro. Začeli pa smo 
praktično iz nič, pa tudi plača ni 
bila ne vem kaj, a pri meni to nikoli 
ni igralo velike vloge. Takrat sem 
spoznal tudi svojo ženo, ki je tam 
delala v prodaji.

S čim ste se pri IMV-ju 
ukvarjali?

Oblikovali smo kombije, 
prikolice in vse ostalo, kar so nam 
naročili. Nekaj časa je bilo vse 
super in odlično smo delali, ravno 
tam sem prvič lahko uporabil svoja 
poznanstva pri 3M, saj smo 
njihove trakove ob preoblikovanju 
maske lepili na IMV-jev kombi. 
Potem pa je prišla kriza in sem se 
leta 1982 preselil v Maribor ter 
začel delati za TAM. Za njih sem 
oblikoval avtobus, ampak 
kreativno nekako nikoli nismo 
prišli skupaj.

Odnos, ki ste ga zgradili s 
3M, vam je menda prišel še 
kako prav. Drži?

Da, leta 1987 sem se z IMV-jem 
razšel in ubral samostojno pot. To 
so izvedeli pri 3M, kjer so me takoj 
pozvali k sodelovanju, tako da sem 
začel delati z njihovimi trakovi za 
znamke, kot so Lada, Škoda, 
Zastava in druge. Pri TAS-u v 
Sarajevu sem se zmenil za izdelavo 
nalepk za večjo serijo golfov, a je 
obetaven posel leta 1990 prekinila 

vojna. Po drugi strani pa je mojo 
zgodbo z oblikovno prenovo 
katrce (za IMV) pokopala centrala 
v Parizu, kjer niso želeli več vlagati 
v tako star model.

Kdaj se je začela vaša 
zgodba z Adrio?

Manj intenzivno sodelovanje se 
je začelo že leta 1995, ko so mi 
lahko namenili le 100 mark na 
mesec, pet let kasneje pa smo 
začeli bolj za res. Eden od 
projektov, ki mi je bil zares pri 
srcu, je bil avtodom adria twin GiT, 
ki je bil zelo uspešen poskus 
tuninga avtodoma. Vsega skupaj 
smo sodelovali dve desetletji, 
posebno čast pa so mi izkazali z 
razstavo mojih uresničenih in 
neuresničenih idej v avli poslovne 
stavbe Adrie Mobil v Novem 
mestu. Z njimi občasno še vedno 
sodelujem, a v manjši meri kot v 
preteklosti. 

Vaša poklicna in zasebna 
pot je bila zares nekaj 
posebnega, znakov, da 
boste kaj kmalu iz roke 
izpustili svinčnik, pa niti 
malo ne kažete. Imate 
kakšen nasvet za mlade 
nadobudne talente, ki si 
nekoč želijo oblikovati 
avtomobile?

Vsekakor bi vsakomur svetoval, 
da naj bo osnova ročno risanje, 
kajti brez te sposobnosti in samo z 
računalnikom je težko postati in 
biti pravi oblikovalec. Brez 
klasičnih osnov ne gre v nobenem 
studiu, seveda pa brez talenta tako 
ali tako ne gre.  Gašper Stamač, 
foto: Jernej Prelac

  S proizvajalci 
avtomobilov 
je komuniciral 
tudi med 
služenjem 
vojaškega 
roka, ko je 
za svoj hobi 
uporabljal kar 
vojaško pošto. 
Nadrejeni, 
seveda, niso 
bili navdušeni.

  Pravi, da je talent podedoval po svojem očetu, ki je bil tehnično 
dobro podkovan in je odlično risal.



Mercedes-Benz design

 REPORTAŽA

O bisk enega najbolj 
naprednih oblikovalskih 
centrov na svetu je 

poseben dogodek. Pa ne le zato, 
ker tam lahko vidiš, kako 
nastajajo avtomobili 
prihodnosti, pač pa tudi zaradi 
spoznanja, kako neverjetno 
zapleten in kompleksen proces 
je to. Res je, da se vse začne s 
preprosto skico na kosu papirja, 
a je pot do končne podobe še 

zelo dolga. 
Najprej navodila za naslednji 

projekt poda Mercedesov šef 
oblikovanja Gorden Wagener, ki 
je zagovornik čistega dizajna, 
brez gub, zavihkov in drugih 
'motečih' dejavnikov. Vseeno pa 
mora oblika avtomobila nekaj 
sporočati, pravi šef zunanjega 
oblikovanja Robert Lešnik. To 
dosežejo z udarnimi 
podrobnostmi, kot je maska z 

detajli v obliki diamantov in 
prečnim elementom v obliki 
krila. "Danes je pomemben tudi 
dizajn notranjega dela 
žarometov, na kar nekoč še 
pomislili niso. Svetlobni podpis 
namreč danes avtomobilu da 
prepoznavnost in identiteto," je 
še dodal daleč najuspešnejši 
slovenski oblikovalec. 

V velikanskem studiu, kjer 
najdete vse, od plišastega 

morskega psa in mize za 
nogomet do velike boksarske 
vreče, velja pravilo, da se skicira 
na roke, potem pa stvar 
prevzamejo mojstri računalniške 
obdelave. Ko so z izdelkom 
zadovoljni, se lahko izdela 
model v merilu 1:10, kasneje pa 
tudi v naravni velikosti. Kljub 
neverjetnim napredkom v 
tehniki se še danes najbolj 
zanesejo na ročne spretnosti. 

Gube so stvar preteklosti
❱ V Mercedesovem centru dizajna v Sindelfingnu so nam pokazali, kako iz gline in ogromno domišljije nastane 
avtomobil  ❱ Okoli 600 ljudi po vsem svetu skrbi za videz vseh izdelkov koncerna – od kupeja razreda E do 
značke z imenom okoli vratu receptorke  ❱ Vrhunec obiska je bil premierni ogled koncepta aesthetics A

www.avto-fokus.si

  MERCEDESOVA 
ZVEZDA 
SIMBOLIZIRA 
ZRAK, VODO IN 
KOPNO, česar 
se držijo tudi v 
praksi, saj poleg 
avtomobilov 
oblikujejo še 
notranjosti letal 
in helikopterjev, 
pa tudi v 
navtične vode so 
se že podali.

 
  SLOVENEC ROBERT 
LEŠNIK je odgovoren za 
zunanji videz mercedesov, 
o iskanju popolnih 
proporcev pa pravi, da so ti 
zaščitni znak avtomobilov 
z zvezdo na nosu. 

ODDELEK 
NAPREDNEGA 

DIZAJNA 
gleda v leto 

2025 in naprej 
ter ustvarja 
morebitne 

avtomobile 
elektrificirane 

in samovozeče 
prihodnosti.
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Neskončno nežnih potegov po 
glini izvajajo za to izurjeni 
mojstri, ki bi jim brez težav lahko 
rekli kar umetniki. Prozorno 
tanke plasti gline počasi 
odpadajo v iskanju popolnih 
oblikovnih razmerij, zadnje 
nepopolnosti pa na koncu izda 
posebna srebrna folija, s katero 
obdajo glineni avtomobil. Ta 
skoraj popolno imitira kovinsko 
barvano pločevino in pod 
pravimi lučmi izda vsako, še tako 
majhno nepopolnost.

Za naklonjenost nadzornega 
odbora, ki vsak končni izdelek 
tudi potrdi, se mora Lešnik v 
nekaterih primerih boriti s 

Steffenom Köhlom, ki vodi 
oddelek naprednega zunanjega 
oblikovanja. Tam sicer gledajo 
vsaj desetletje dlje v prihodnost, 
a občasno podajo tudi svoje 
videnje prihajajočih serijskih 
modelov. Pri njih je, na primer, 
nastala končna podoba 
nekaterih detajlov razreda C 
coupe, sicer pa je v njihovih 
prostorih oko takoj ujelo nekaj 
bolj ekstravagantnih izdelkov. 
Ustvarili so, na primer, koncept 
prestižnega kupeja velikana 
maybach 6, konceptni IAA s 
pomičnim zadnjim delom in 
zračnim količnikom 0,19, pika na 
i pa je bila priložnost, da smo se 

usedli v 'dnevno sobo' 
električnega in samovozečega 
vozila prihodnosti F 015. Čeprav 
se zdi kot znanstvena fantastika, 
nas vse to nekje v prihodnosti 
tudi zares čaka. 

Lahko bi rekli, da čisto vse 
našteto velja tudi za notranjosti 
avtomobilov, le da imajo tam 
oblikovalci včasih skorajda 
nemogoče naloge. Vse več je 
namreč komponent, ki morajo 
biti vgrajene v avtomobil, na 
primer za hlajenje, gretje in 
masažo v sedežih, pa še 
varnostne zračne blazine 
spadajo zraven. Povsem nove 
zaplete in možnosti prinaša še 

digitalizacija, ki narekuje 
uporabo vse večjih in bolj 
integriranih zaslonov. Tu lahko v 
bližnji prihodnosti pričakujemo 
tudi največji preskok, saj se vloga 
elektronike neizmerno povečuje. 
To so prepoznali tudi pri 
Mercedesu oziroma Daimlerju, 
kjer že zelo dolgo veliko 
pozornosti posvečajo t. i. 
digitalnemu oblikovanju. Pri tej 
temi je Gorden Wagener 
uporabil kar slavne besede Steva 
Jobsa, ki je vztrajal, da ni 
pomembno le, kako je stvar 
videti, ampak predvsem, kako 
deluje.  Gašper Stamač, foto: 
Mercedes-Benz 

❝
V Mercedesovih oblikovalskih centrih po svetu skrbijo za 
vse: od videza Smartovih malčkov in tovornih vozil do 
znamenitega rumenega šolskega avtobusa iz ZDA. 
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  MODEL IZ GLINE Vse se vedno začne s 
svinčnikom in papirjem, nato se izdela 
računalniški model, šele potem začnejo 
izdelovati modele iz gline.

  IDEJE IN NAVDIH za 
oblike prihajajo iz 
najrazličnejših virov. 
Zračnik na sliki, na 
primer, je navdihnil 
reaktivni motor letala. 
Koncept ni bil le 
vizualni, temveč tudi 
funkcionalni uspeh.

  EQ znamka je najnovejši član 
avtomobilske družine koncerna 
Daimler, ki bo zastopala povsem 
elektrificirana vozila.
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Mini countryman (mednarodna predstavitev)

M inijevi inženirji imajo pri 
snovanju novih modelov 
na voljo odlično tehniko 

matičnega BMW-ja. Tako je nastal 
tudi novi countryman, pri katerem 
so za osnovo vzeli tehniko 
modelov serije 2 active tourer in 
X1 ter s primernimi spremembami 
ustvarili pravega minija.

Leta 2010 je legendarna 
britanska znamka, ki je z nemškim 
lastnikom doživela pravi 

preporod, predstavila svoj prvi 
model s petimi vrati. Rodil se je 
prvi countryman, ki je bil obenem 
tudi prvi mini, daljši od štirih 
metrov. V dolžino je meril 4,10 
metra, njegov naslednik pa je kar 
20 centimetrov daljši. Obenem je 
pridobil sedem centimetrov v 
medosju, kar mu zagotavlja več 
prostora v kabini, dolžinski 
prirastek pa mu prinaša tudi večji 
prtljažnik, ki v osnovni postavitvi 

meri solidnih 450 litrov. V praksi 
je učinek rasti najbolj opazen v 
drugi vrsti, kjer je, če na sprednje 
sedeže ne sedeta dva košarkarja, 
prostor za noge in glave potnikov 
sedaj zelo radodarno odmerjen. 
Spredaj pa zaradi visokih bokov, 
razmeroma navpičnega položaja 
vetrobranskega stekla in visoke ter 
masivne armaturne plošče še 
vedno vlada prijeten občutek 
utesnjenosti.

V okolici Oxforda smo 
preizkusili različico cooper S z 
živahnim dvolitrskim 
turbobencinskim štirivaljnikom s 
141 kilovati (192 KM), hitrim 
osemstopenjskim samodejnim 
menjalnikom in štirikolesnim 
pogonom. Ta ob lansiranju 
predstavlja vrh ponudbe in poleg 
dobrih zmogljivosti ponuja vozne 
lastnosti z zelo dobrim razmerjem 
med dinamiko in udobjem. 

Podeželski gospod

❱ Novi mini countryman je 20 centimetrov daljši in precej prostornejši od predhodnika  ❱ Ob bencinskih in 
dizelskih strojih z razponom moči od 100 do 141 kW prvič tudi priključni hibrid  ❱ Tako kot predhodnik je na 
voljo s pogonom na sprednji ali vsa štiri kolesa za najmanj 26.400 evrov

  Čeprav je novi countryman v primerjavi s predhodnikom zrasel kar za 
20 centimetrov v dolžino in tri v širino, so oblikovalci rast mojstrsko 
skrili, saj se zdi, da je avtomobil v celoti ohranil prvotno obliko.

■•  PRVIČ V ZGODOVINI 
znamke bo na voljo tudi 

hibridni mini. Tega poganja 
kombinacija 1,5-litrskega 
trivaljnika s 100 kilovati (136 KM) 

in elektromotorja s 65 kilovati 
(88 KM), ki med drugim omogoča 
do 40 kilometrov dosega zgolj na 
elektriko z največjo hitrostjo do 
125 kilometrov na uro. 

HIBRID
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Podvozje namreč zadovoljivo blaži 
udarce pri vožnji čez neravnine, a 
je še vedno trše kot pri večini 
križancev tega razreda. 

Vstopni model cooper po novem 
poganja BMW-jev 1,5-litrski 
turbobencinski trivaljnik s 100 
kilovati (136 KM), poznan iz 
drugih hišnih modelov. Dizelske 
barve brani dvolitrski tlačno 
polnjeni štirivaljnik, ki v različici 
cooper D razvije 110 kilovatov (150 
KM), v izvedbi cooper SD pa 140 
kilovatov (190 KM). Pri vseh 
različicah sta poleg ročnega 
menjalnika na izbiro tudi 
samodejni menjalnik in 
štirikolesni pogon ALL4.

Paleto bosta kasneje dopolnila še 
priključni hibrid cooper S E, ki ga 
poganja kombinacija 1,5-litrskega 
trivaljnika na sprednji osi in 
elektromotorja na zadnji z 
učinkom štirikolesnega pogona, 
ter najzmogljivejši john cooper 
works s 170 kilovati (231 KM).

Čeprav pri novem countrymanu 
ne gre pričakovati tistega go-kart 
občutka, ki je lasten le še osnovni 
trivratni izvedbi, nam je po prvih 
kilometrih dal dovolj jasno vedeti, 
da je še vedno pravi mini, saj je 
kljub občutni rasti ohranil 
značilno kompaktnost in prijetno 
dinamičnost med ovinki. Obenem 
prinaša občutno več prostora v 

notranjosti in praktične elemente, 
kot so vzdolžno pomični in po 
naklonu nastavljivi sedeži v drugi 
vrsti ter zložljiv element 
(poimenovan piknik klopca) v 
prtljažniku, ki je lahko zelo 
pripraven za, denimo, preobuvanje 
po smučanju ali kolesarjenju.

Ob začetku prodaje je treba za 
osnovni bencinski model s 
pogonom na sprednji kolesi 
odšteti 26.400 evrov, za osnovni 
dizelski pa 29.450 evrov. Doplačilo 
za štirikolesni pogon znaša dobra 
dva tisočaka, medtem ko najdražja 
različica na ceniku – cooper SD s 
štirikolesnim pogonom in 
samodejnim menjalnikom stane 

36.850 evrov. Športna različica 
john cooper works bo prodajno 
paleto dopolnila spomladi, 
medtem ko bo treba na hibrid 
počakati do konca junija.  Borut 
Fakin, foto: Mini

 NAŠ 
IZBOR

  MINI COUNTRYMAN 
COOPER ALL4 

M 1.499 ccm, 3 valji, turbobencinski, 100 kW 

(136 KM), 220 Nm   B  6,2 l, 143 g CO2/km  

N  0–100 km/h v 9,8 s, 197 km/h

D  D/Š/V: 4.299/1.822/1.557 mm  P  450 l 

T  1.440 kg

Cena: 28.750 €

  Tudi armaturna plošča je 
ohranila poznano zasnovo 
s kompaktnimi merilniki za 
volanskim obročem in velikim 
okroglim osrednjim zaslonom, 
ki je prvič (opcijsko) občutljiv 
na dotik.

 

  Praktičnost je 
poudarjena 
z vzdolžno 
pomičnimi 
zadnjimi sedeži, 
s katerimi 
je mogoče 
uravnavati 
velikost 
prtljažnika. Ta 
tako ponuja od 
450 do 1.390 litrov 
prostora, za bolj 
enostaven dostop 
pa je na voljo tudi 
električni pomik 
prtljažnih vrat.
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Hyundai i30 (mednarodna predstavitev)

P ri Hyundaiju trdijo, da je 
i30 eden od njihovih 
ključnih temeljev, na 

katerih gradijo svoj zavidljiv 
uspeh. S tega vidika je več kot 
očitno, da mora biti izdelek na 
ravni najboljših tekmecev, 
obenem pa pri njem ne sme biti 
prav nobenega nepotrebnega 
tveganja. Prva vožnja je to 
povsem potrdila, saj je novinec 
zares dober, brez ene same 
zamere, a obenem avtomobil, ki 

v nobeni stvari ne želi prav 
posebej izstopati. Glede na to, 
da bodo s to generacijo dosegli 
milijonti prodani primerek, je 
jasno, da Korejci natanko vedo, 
kaj delajo.

S popolno samozavestjo 
enega največjih igralcev na trgu 
so oblikovalci ubrali pot 
elegantnih linij, brez ene same 
takšne, ki ne bi bila nujno 
potrebna. Še najbolj predrzna je 
oblika maske, s širšim zgornjim 

in ožjim ter globoko segajočim 
spodnjim delom. Pravijo, da 
spominja na obliko slapa in naj 
bi jo sčasoma videli tudi na 
drugih Hyundaijevih modelih. 
Sicer pa kar nekaj linij spominja 
na manjšega brata i20, kar je 
tudi eden od razlogov, da je ob 
zunanji dolžini 4,34 metra videti 
precej kompakten.

Na račun opisane zunanjosti 
kabina niti približno nima 
prostorskega pomanjkanja. Na 

vseh sedežih se solidno sedi, 
med vodilnimi v segmentu pa je 
celo pri prostornini prtljažnika. 
V osnovi meri 395 litrov in je 
povečljiv na kar 1.301 litrov. V 
pomoč so še precej nizek 
nakladalni rob, dvojno dno, 
odprtina za smuči in razna 
priročna pritrdišča ter kljukice. 

Prava razstava sodobnih 
trendov funkcionalnosti je 
armaturna plošča, z 'lebdečim', 
20,3-centimetrskim barvnim 

Na trdnih temeljih
❱ Povsem novi i30 z zadržanim, a preudarnim pristopom želi še razširiti 
krog kupcev  ❱ Na področju aktivne varnosti ponuja čisto vse, kar 
v Hyundaiju trenutno premorejo  ❱ Litrski trivaljnik je v i30 
prvič na voljo, povsem nov pa je 1,4-litrski tubobencinar 
s 103 kW (140 KM)
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zaslonom na dotik vred. Slednji 
bo sicer na voljo le pri bolje 
opremljenih različicah, poleg 
preglednosti in preproste 
uporabe pa je njegova največja 
odlika za tretjino hitrejši 
procesor, zaradi katerega je 
nadpovprečno hiter in odziven. 
Seveda poleg navigacijskega 
sistema, vzvratne kamere in 
drugih pripomočkov omogoča 
tudi povezljivost prek 
vmesnikov android auto ter 

apple carplay.
Elektronika, namenjena 

varnosti, je v tem avtomobilu 
najbolj popolna doslej. Pravijo, 
da je i30 po novem celo vodilni v 
svojem segmentu, na voljo pa 
ima sistem za samodejno 
zaviranje v sili, pametni 
tempomat, opozarjanje na 
prečni promet pri vzvratni vožnji 
s parkirišča, sistem za 
ohranjanje vozila znotraj 
voznega pasu, samodejno 

preklapljanje med dolgim in 
zasenčenim snopom žarometov 
ter sistem za opozarjanje na 
utrujenost voznika.

Ker želijo ugajati evropskemu 
kupcu, so se inženirji morali 
pošteno posvetiti voznim 
lastnostim. Prvi korak je bolj 
neposreden volan ter za 15 
milisekund hitrejša odzivnost na 
voznikov ukaz. Stabilnost in 
vodljivost je izboljšala tudi 
povsem nova večvodilna zadnja 

prema, ki je serijska na vseh 
različicah. Pika na i pa je še lažja 
karoserija (za 28 kilogramov), 
pri kateri so z uporabo jekla 
visoke trdnosti za petino 
izboljšali čvrstost. Trdo delo 
inženirjev se v praksi še kako 
pozna, saj je i30 res lepo vodljiv 
avtomobil.

Motorna paleta obsega tri 
bencinske in tri dizelske stroje. 
Vstopno izbiro bo predstavljal 
1,4-litrski motor s 74 kW (100 KM). 

■•  ŠE LETOS BO NA CESTE 
zapeljal prvi serijski 

primerek nove športne 

izvedbe i30, ki bo nosila 
oznako N. Kasneje jo bodo 
uporabili tudi na drugih 
Hyundaijevih modelih.

N-SERIJA

❝
Tretja generacija i30 
je povsem evropski 

izdelek, od prve 
skice do izdelave.
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Volkswagen passat GTE 

Ko dizlov več ne bo

❱ Oznaka GTE pomeni kombinacijo bencinskega in električnega motorja s skupno močjo 218 'konjev'  ❱ To 
prinaša do 50 km vožnje na elektriko, polnjenje prek vtičnice ali med vožnjo in porabo na dizelski ravni  
❱ Poleg estetskih detajlov ga od drugih passatov ločita manjši prtljažnik in cena, ki presega 40 tisočakov

❝
Končna cena je žal 
previsoka, da bi si 
ga omislili s ciljem 
varčevanja.

V času, ko je postalo jasno, 
da so dizelski motorji 
glede onesnaževanja vse 

prej kot sprejemljivi, in ko župani 
velikih mest napovedujejo 
njihovo prepoved že v prihodnjih 
nekaj letih, proizvajalci 
pospešeno iščejo rešitve. Med 
njimi tudi Volkswagen, ki, zlasti 
po izbruhu afere dieselgate, drvi 
proti elektrifikaciji.

Vmesna točka na poti do 
povsem električnih avtomobilov 
so hibridne rešitve, ki so jih možje 
iz Wolfsburga predstavili z 
različicami GTE. Posebnost teh je 
dinamičen značaj, s katerim se 
razlikujejo od večine tekmecev.

Hibridni passat se od običajnih 
različic navzven loči le po modrih 
detajlih in oznakah GTE. Skrili so 
tudi vtičnico, katere pokrovček je 
na motorni maski. Enako velja za 
notranjost, kjer na hibridno dušo 
prav tako opominja le modra 
barva sedežev, šivov in 
ambientalne osvetlitve. Ena od 
bolj očitnih razlik se skriva v 
zadku, natančneje v prtljažniku, 
ki je zaradi namestitve baterij bolj 

plitek kot pri običajnih 
limuzinskih passatih in namesto 
586 sprejme do 402 litra prtljage. 
Nekaj manjši je tudi rezervoar, v 
katerega lahko namesto 66 
natočimo le 50 litrov goriva.

Glavno razliko pa, seveda, 
predstavlja pogonski sklop, ki ga 
sestavljata 1,4-litrski 
turbobencinar s 115 kilovati (156 
KM) in elektromotor s 85 kilovati 
(116 KM), vgrajen v dvosklopčni 

menjalnik. Hibridni sklop skupaj 
razvije 160 kilovatov (218 KM) in 
ponuja štiri načine vožnje. 
Električni način uradno omogoča 
do 50 kilometrov vožnje zgolj na 
elektriko, a je doseg v praksi 
nekoliko manjši. Mi smo z enim 
polnjenjem navadno prevozili 
med 38 in 40 kilometrov. Nato je 
tu hibridni način, pri katerem 
avtomobil speljuje s pomočjo 
elektrike, bencinski motor pa se 
vključi takoj, ko voznik s 
pritiskom na plin zahteva več 
moči, ter ohranja enako raven 
napolnjenosti baterije. Tretji 
način omogoča polnjenje baterij 
tudi med vožnjo, pri čemer se 
občutno poveča poraba goriva. 
Med vožnjo pri avtocestnih 
hitrostih se je trenutna poraba 
(po podatkih potovalnega 
računalnika) dvignila s šest na 
skoraj 10 litrov na sto kilometrov. 
Tu pa je še dinamični način GTE, 
kjer hibridna kombinacija ponudi 
vse, kar zmore, saj se moč 
elektromotorja združi z močjo 
bencinskega stroja. Takrat pride 
do izraza več kot 200-glava 

  Z izjemo modrih detajlov in napisov GTE se hibridni passat ne 
razlikuje od drugih, bolje opremljenih primerkov s klasičnim 
pogonom.
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konjenica, k športnemu občutku 
pa prispeva tudi umetno 
ustvarjena uživaška zvočna 
kulisa. 

Moč se na prednji kolesi 
prenaša prek hitrega 
šeststopenjskega dvosklopčnega 
menjalnika, kar med vožnjo daje 
občutek, da sedimo v povsem 
običajnem avtomobilu. Enako 
velja za vozne lastnosti. 
Razmeroma trda nastavitev 
podvozja ne dovoli veliko 
prečnega nagibanja karoserije, 
zaradi česar avtomobil v ovinkih 
tudi pri bolj dinamični vožnji 
deluje zanesljivo. Kljub temu pa 
zaradi mase, ki presega 1,7 tone, 
izrazite športnosti ne gre 
pričakovati.

Na testu, kjer smo načrtno 
uporabljali vse načine vožnje, je 
povprečna poraba znašala 6,9 
litra, z večjo uporabo električnega 
načina pa je lahko precej nižja. K 
temu je treba prišteti še strošek 
za elektriko, ki znese le okoli 1,5 
evra na sto kilometrov, če 
polnimo baterije na domači 
vtičnici. S takšno porabo se 

hibridni passat zelo približuje 
dizelskim različicam. Glede na 
zmogljivosti je najbolj primerljiv 
z izvedbo z dvolitrskim motorjem 
TDI, ki zmore 140 kilovatov (190 
KM), a jasno ponuja čisto 
drugačno izkušnjo. Ima namreč 
značaj avtomobila z bencinskim 
motorjem, poleg sprejemljive 
porabe pa za krajše razdalje 
ponuja prijetno tiho, čisto in zelo 
varčno vožnjo na elektriko.

Kljub bogati serijski opremi je 
hibridna izkušnja še vedno precej 
dražja od dizelske. Po ceniku je 
namreč za passata GTE treba 
odšteti skoraj 10 tisoč evrov več 
kot za primerljiv dizelski model. 
Zato z njim ne boste varčevali, 
boste pa uživali v prednostih, ki 
jih lahko ponudi le učinkovita 
sinergija bencina in elektrike.  
Borut Fakin, foto: Jernej Prelac

TEST 

⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: limuzina, 4 vrat, 5 sedežev; Motor (z 
notranjim zgorevanjem): turbobencinski, vrstni 
štirivaljnik, 1395 ccm, 115 kW (156 KM) pri 5000/
min, 250 Nm pri 1500–3500/min; Motor (električ-
ni): sinhronski, 85 kW (116 KM) pri 2500/min, 330 
Nm pri 0/min; Menj.: samodejni dvosklopčni, 6-sto-
penjski; Pogon: na sprednji kolesi; EuroNCAP: 5.
Velikosti: 4767 x 1832 x 1456 mm; Medos. razd.: 
2791 mm; Pnevmatike: 235/45 R18; Masa/nosil.: 
1722/478 kg; Prtljaž.: 402–968 l.
Naj. hitrost: 225 km/h; Posp. (0–100 km/h): 7,4 s; 
Poraba goriva (EU): bencin 1,7 l/100 km, elektrika 
12,5 kWh/100 km; Povp. na testu: bencin 6,9 l/100 
km, elektrika 19,6 kWh/100 km; Izpust CO2: 38 g/km.
Cena: osn. model (1.4 TSI trendline): 23.768 €, testno 
vozilo: 43.599 €; Porsche Slovenija, d. o. o., Lj.
+ pogonski sklop, udobje v vožnji, poraba 
– majhen rezervoar, cena

  Del baterijskega sklopa je pod 
prtljažnikom, zato ta namesto 
586 litrov meri 402 litra, kar je 
povsem dovolj. 

  Prostornost in ergonomija sta enaki 
kot pri običajnih passatih. Od njih 
se notranjost (namenoma) razlikuje 
le po modrih poudarkih. Passat GTE 
je serijsko opremljen z digitalno 
instrumentno ploščo, na kateri lahko 
med drugim spremljamo porabo 
elektromotorja in bencinskega stroja 
ter posamezni ali skupni doseg. 
Električni način e-mode in športni način 
GTE lahko izbiramo prek gumbov na 
sredinski konzoli.

  Vtičnica je 
dobro skrita za 
pokrovčkom 
v maski, 
avtomobil pa je 
opremljen tako 
s kablom za 
polnjenje na hitri 
polnilnici kot s 
tistim za običajni 
hišni priklop.



 TEST
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Suzuki baleno 1.2 VVT deluxe

Če bi te besede uporabil za 
naslov tega testa (no, sem si 
vseeno drznil), bi me urednik 

in njegov pomočnik prav gotovo 
pribila na križ, saj si česa bolj 
obrabljenega skoraj ne bi mogel 
zamisliti. A kaj, ko je za suzukija 
balena več kot naročen!

Domišljija gor ali dol, pri tem 
balenu je ni prav veliko. Pa je to 
narobe? Nasprotno! Mnogi kupci 
namreč iščejo soliden, prostoren, 
funkcionalen in zanesljiv avtomobil 
brez kakršnih koli eksperimentalnih 
presežkov ali ultramodernih rešitev, 

ki sicer so v koraku z 
najsodobnejšimi trendi, a zato v 
resnici pogosto le pogojno uporabne 
in nemalokrat same sebi namen. A 
ne Suzukijev malček, ki je Japonec 
stare šole. To pomeni, da na manj 
kot štirih metrih dolžine (okej, le pet 
milimetrov manj, a vseeno) nudi 
nadpovprečno prostorno notranjost 
in radodarno odmerjen prtljažnik, 
ki v osnovi sprejme 355 litrov. Celo 
vsega dobrega navajen kolega, ki 
povsem jasno prisega na nemške 
avtomobile zvenečih imen, ga je 
pohvalil, da je ob dveh majhnih 

otrocih in pripadajoči družinski 
prtljagi presenetljivo prostoren. V 
okviru razreda, da ne bo pomote – 
štirje odrasli boste v njem udobno 
sedeli ob malce manj izrazitih 
prostorskih apetitih sprednjih dveh, 
trije vštric zadaj je bolj kot ne le 
zasilna rešitev. Prtljažnik ima dovolj 
veliko odprtino (a vseeno precej 
visok rob), tako da vas nalaganje 
kakšnega večjega kosa prtljage ne bo 
spravilo v zadrego. In to kljub zelo 
položnim petim vratom!

O obliki le na kratko – povsem 
realno gledano je privlačen, skladen 

Japonec stare šole
❱ Baleno je prostoren, učinkovit in zanesljiv majhen 
avtomobil  ❱ Namesto na sodobne muhe raje prisega 
na preizkušene vrednote  ❱ Z odličnim 1,2-litrskim 
motorjem in najbogatejšo opremo stane 14 
tisočakov

❝
Za dodatni varnostni 
paket, ki vključuje tudi 
opozorilo na nevarnost 
naleta in prinaša štiri 
zvezdice namesto treh, 
je treba doplačati.
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⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: kombilimuzina, 5 vrat, 5 sedežev; 
Motor: bencinski, vrstni štirivaljnik, 1242 
ccm, 66 kW (90 KM) pri 6000/min, 120 Nm 
pri 4400/min; Menjalnik: ročni, 5-stopenjski; 
Pogon: na prednji kolesi; EuroNCAP: 4.
Velikosti: 3995 x 1745 x 1470 mm; Medos. 
razdalja: 2520 mm; Pnevmatike: 185/55 R16; 
Masa/nosil.: 940/465 kg; Prtljaž.: 355–1085 l.
Največja hitrost: 180 km/h; Pospešek 
(0–100 km/h): 12,3 s; Poraba goriva (EU): 
5,3/3,6/4,2 l/100 km; Povprečje na testu: 
5,4 l/100 km; Izpust CO2: 98 g/km.
Cena: osnovni model (baleno 1.2 VVT start): 
10.998 €, testno vozilo: 15.098 €; Magyar 
Suzuki Zrt., podružnica v Sloveniji.
+ prostorna notranjost, motor, poraba goriva  
– varnost za doplačilo, večopravilni vmesnik

malček. Z zanimivo, prepoznavno 
oblikovano sprednjo masko in led 
dnevnimi lučmi je povsem 
spodoben član avtomobilskega 
B-segmenta, čeprav se bodo tudi tu 
našli tisti nergači, ki jim ne bo všeč. 
Da je preveč poševnook, bi verjetno 
rekli.

Kot celota je pravzaprav povsem 
posrečen, vključno z notranjo 
arhitekturo, ki združuje razmeroma 
dobro ergonomijo in 
funkcionalnost. Nastavitve 
voznikovega sedeža in volanskega 
obroča so dovolj radodarne, da z 

iskanjem najugodnejšega položaja 
ni prav nobenih težav, tudi z 
odlaganjem drobnarij ne. 
Denarnica, telefon, ključi stanovanja 
(pa tudi ključ za prostoročno 
odklepanje in zagon vozila, če ga, 
seveda, ne pustite v žepu) imajo 
dovolj prostora v predalčku pred 
ročico menjalnika …

Brez večopravilnega vmesnika in 
na dotik občutljivega zaslona ne gre 
– ta pušča povprečen vtis tako glede 
preglednosti kot funkcionalnosti, 
med drugim pa, pohvalno, vključuje 
tudi navigacijo. Skratka, kot celota 

zelo posrečena, uporabna in v 
ničemer prav izrazito izstopajoča 
kombinacija!

Enako velja tudi za tehniko, ki – če 
začnemo pri pogonskem sklopu 
– pri testnem vozilu pomeni 
klasičen 1,2-litrski bencinski motor 
in petstopenjski ročni menjalnik. 
Nobenega turba, nobenega nežnega 
(ali mehkega, kakor hočete) hibrida, 
celo brez sistema start-stop je. 
Morda se sliši arhaično, a v praksi ta 
zasnova prepriča z resnično 
učinkovitostjo, zelo dobrimi 
zmogljivostmi in nizko porabo 
goriva! Ta ob precej živahni desni 
nogi znaša vsega dobrih pet litrov na 
sto kilometrov, ob tem pa so 
zmogljivosti tako motoriziranega 
balena zelo prepričljive in povsem 
primerljive s tekmeci. Zdi se, da so 
sodobni pripomočki in sistemi v 
takšnih malih avtomobilih pogosto 
le marketing … Resnično! Baleno je 
prav poskočen avtomobil, pri 

katerem je osnovni motor – na 
papirju sicer morda skromna – 
odlična izbira!

Podvozje je mehko in udobno, tudi 
v hitreje odpeljanih zavojih dovolj 
zanesljivo, čeprav je hitro jasno, da 
baleno nima prav rad postavljanja 
hitrostnih rekordov. Bolj se izkaže 
pri učinkovitem blaženju udarcev s 
ceste in včasih raje malce zaplava, 
kot da bi jih preveč odločno 
prenesel na telesa voznika in 
potnikov. V celem udobna 
kombinacija, ki obenem navduši s 
prostorno notranjostjo in zanesljivo 
tehniko. Tudi najvišja stopnja 
opreme z zvenečim imenom deluxe 
je dovolj bogata, le za varnostni 
paket (vključno s precej občutljivim, 
a v resnici dobrodošlim sistemom za 
opozarjanje na nevarnost naleta) je 
treba dodatno seči v žep …  Anže 
Jamnik, foto: Jernej Prelac

  Baleno je všečno oblikovan avtomobil, položna peta vrata pa mu 
dajejo precej dinamičen značaj.

  Armaturna plošča 
je zasnovana 
v značilnem 
slogu japonskih 
avtomobilov, enako 
velja za kakovost 
uporabljenih 
materialov. Merilniki 
so lahko berljivi, 
predalov za drobnarije 
je dovolj. Večnamenski 
zaslon služi tudi 
potrebam navigacije.

  Prtljažni prostor v osnovi 
sprejme 355, ob zloženih 
zadnjih sedežih pa 1.085 litrov.

  Sedeži so udobni, a brez 
kakšnega pretiranega 
bočnega oprijema, 
prostora pa je presenetljivo 
veliko tudi na zadnji klopi.
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Alfa romeo giulia 2.2 JTDm 180 super

V erjetno vsi, vsaj po tihem in 
nekje globoko v sebi, 
hrepenimo po tisti odločni, 

težko ukrotljivi in zverinsko 
privlačni juliji, ki se nesramežljivo 
zaveda svoje moči, lepote in 
značaja. Po tisti, pri kateri je že 
pogled dovolj, da začne srce 
hitreje utripati, in po tisti, ki s 
štiriperesno deteljico namesto 
visokih usnjenih škornjev in biča 
zahteva popolno predanost in 
pozornost. Priznam, za kakšen 
dan, dva in morda sem in tja 
kakšen konec tedna je pravi izziv 
in odlična popestritev sivega 
vsakdanjika. Okej, smo tudi 
sladokusci, ki nam to prija vsak 
dan, znova in znova, ampak to je 
že druga zgodba …

Velika večina pa verjetno raje 
izbere bolj umirjeno lepotico, 
takšno, kot smo jo tokrat vzeli pod 
drobnogled. Nikakor ni siva miška, 
a z manjšimi platišči, manj 
izrazitimi spojlerji in pragovi ter 
brez dodatkov iz ogljikovih vlaken 
je manj bahaška, čeprav s svojo 
resnično privlačno obliko vseeno 
pritegne veliko pozornosti in s 
svojim zmogljivim dizelskim 
motorjem nikakor ni od muh.

Testno giulio je namreč tokat 
poganjal 2,1-litrski (sicer z oznako 

2.2) turbodizelski štirivaljnik, ki 
razvije vse prej kot zanemarljivih 
132 kW (180 KM) moči in 380 Nm 
navora. Vsekakor gre za številke, ki 
pospešijo utrip srca in z malce več 
kot sedemsekundnim pospeškom 
do stotice potrjujejo, da je tudi 
tako motorizirana giulia športnega 
duha. Ja, je športnica oziroma vsaj 
dobra rekreativka, a po drugi 
strani vseeno precej uglajena in, 
kar se zmogljivosti tiče, vse prej 
kot razgrajaška. Podajanje moči je 
namreč zelo zvezno in tudi pri 
odločnem speljevanju ne 
pričakujte sunka v hrbet. 

Radodarna krivulja navora in 
šeststopenjski ročni menjalnik 
malce daljših razmerij namreč 
poskrbita, da enakomerno nabira 
hitrost, svoje pa dodajata tudi 
odlično podvozje in ostala tehnika, 
vključno s pogonom na zadnji 
kolesi. Prav rado se zgodi, da ste 
precej hitrejši, kot si mislite, in šele 
kazalec na merilniku hitrosti vas 
opozori, da ste pravzaprav že kar 
pošteno prekoračili hitrostne 
omejitve … 

Takšna giulia se namreč tudi pri 
višjih hitrostih odlično počuti, pa 
najsi gre za vožnjo po avtocesti ali 
priganjanje skozi dolge, lepo 
speljane ovinke pregledne 
regionalke. Natančno podvozje vas 
kar vabi k temu, še bolj pa izjemno 
natančen volan, ki za povrh nudi 
zelo dobre povratne informacije. 
Pravzaprav med vožnjo zelo dobro 
čutite celoten avtomobil, čutite, 
kako kolesa grizejo v (hladen) 
asfalt, čutite, kje je tista meja, ki je 
ni zdravo prestopiti, in ob pravšnji 
meri zdrave pameti je vožnja 
resničen užitek. Ja, čutite tudi 
kakšno neravnino več, a vseeno ne 
toliko, da bi vas utegnile resnično 
motiti. Vsaj nas niso.

Nas je pa zato zmotil precej robat 
motor – ne le hladen, temveč tudi 

Julija, ki jo 
boste vzeli 
za svojo 

❱ Tudi v bolj civilno motoriziranih verzijah je zelo športno poudarjena limuzina  ❱ Turbodizel s 132 kW (180 
KM) jo do stotice požene v dobrih sedmih sekundah  ❱ Skupaj z nekaj dodatki stane skoraj 46 tisoč evrov

❝
Z odlično tehniko, 
značajem in ne 
nazadnje tudi s 
ceno brez sramu 
cilja na kupce 
nemških premium 
tekmecev.

  Prava lepotica, ki močno diha za ovratnik nemškim trem 
mušketirjem.
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ogret na delovno temperaturo je 
vseskozi slišno dizelsko ropotajoč 
in venomer smo imeli občutek, da 
imajo Alfini inženirji tu še kar 
nekaj prostora za izboljšave. Tudi 
menjalnik ni ravno biser – sicer 
povsem soliden izdelek bi si v 
takšnem, športno poudarjenem in 
na drugih področjih 
izpopolnjenem avtomobilu po 
našem mnenju zaslužil vsaj krajše 
hode prestavne ročice. Zato pa je 
voznikova ergonomija vrhunska, 
vse je na svojem mestu, tudi sedeži 
so zelo dobri. Osrednji 
večopravilni vmesnik z velikim 
zaslonom na sredinski konzoli in z 
vrtljivim gumbom med sedežema 
(tik ob prestavni ročici), ki skrbi za 
upravljanje radijskega 
sprejemnika, navigacije, 
'modrozobe' povezave in še česa, si 
tako glede preglednosti menijev 
kot tudi logičnosti upravljanja 
zasluži povprečno oceno.

Še posebej, če ga primerjamo s 
katerim izmed premium 
predstavnikov nemške trojice, ki 
se jim giulia povsem upravičeno 
postavlja ob bok. Ne nazadnje to 
dokazuje tudi s ceno – v osnovi s 
takšno kombinacijo motorja in 
opreme stane 40.790 evrov 
oziroma, vključno z doplačilnimi 
dodatki testnega vozila in 2.500 
evri popusta, dobrih 45 tisočakov.  
Anže Jamnik, foto: Jernej Prelac

⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: limuzina, 4 vrat, 5 sedežev; Motor: 
turbodizelski, vrstni štirivaljnik, 2143 ccm, 132 
kW (180 KM) pri 3750/min, 380 Nm pri 1750/
min; Menjalnik: ročni, 6-stopenjski; Pogon: 
na ž zadnji kolesi; EuroNCAP: 5.
Velikosti: 4643 x 1860 x 1436 mm; Medos. 
razdalja: 2820 mm; Pnevmatike: spredaj 
225/45 R18, zadaj 255/40 R18; Masa/
nosilnost: 1449/491 kg; Prtljažnik: 480 l.
Največja hitrost: 230 km/h; Pospešek 
(0–100 km/h): 7,2 s; Poraba goriva (EU): 
5,3/3,5/4,2 l/100 km; Povprečje na testu: 
6,4 l/100 km; Izpust CO2: 109 g/km.
Cena: osnovni model (giulia 2.2 JTDm 150): 
34.490 €, testno vozilo: 48.340 €; Avto Triglav, 
d. o. o., Ljubljana.
+ lega na cesti, videz, ergonomija 
– robat motor, dolgi hodi ročice menjalnika

  Športno ukrojena 
notranjost postreže 
z dobro ergonomijo, 
preglednimi merilniki 
in ne ravno zgledno 
funkcionalnim 
večopravilnim 
vmesnikom.

Stikalo za zagon 
motorja je na 

volanskem 
obroču. A ne v 

rdeči barvi …

  Prtljažnik v limuzinskem zadku meri 480 litrov.

  Sedeži so 
zelo dobri, 
prostorsko pa je 
giulia na malce 
bolj utesnjeni 
ravni premium 
segmenta.



Porschejev 4-valjni bokser

 TEHNIKA

Vrnitev k slavnim 
koreninam
❱ Štirivaljni bokserski motor, ki je temeljil na tistem iz VW hrošča, so 
v porsche prvič vgradili leta 1948  ❱ Po dolgoletni prekinitvi so ga prvi 
dobili modeli 718 boxster, 718 cayman in macan  ❱ Danes mu pomaga 
dihati turbopolnilnik

P orsche je iz svoje ponudbe 
počasi izločil skoraj vse 
atmosferske motorje, saj 

ostaja le en, ki je na voljo v 
panameri in cayennu, tisti v 911 
GT3 pa je zgodba zase. Letos so 
turbomotorji prešli še v modela 
718 cayman in 718 boxster, kar s 
seboj prinaša tudi 'downsizing'. 
Rezultat je zamenjava 2,7-litrskega 
šestvaljnika, ki zmore 195 kW (265 
KM) z dvolitrskim štirivaljnikom, 
katerega moč znaša 220 kW (300 
KM). V modelih S je zgodba 
podobna, le da je imel stari motor 
prostornino 3,4 litra, novi 
(štirivaljnik) pa 2,5 litra. Nova 
motorja imata veliko skupnega s 
tistim iz aktualnega 911, vsi pa so 
zasnovani na podlagi dvolitrskega 
štirivaljnega turbobencinarja iz 
dirkalnega 919, dvakratnega 
prvaka na 24 urah Le Mansa. 

Zahteve pri razvoju so bile 
ohranitev sredinske namestitve, 
majhna masa, nizko težišče, 

izboljšanje zmogljivosti, manjša 
poraba, možnost doseganja 
visokih vrtljajev in, seveda, tipičen 
Porschejev zvok. Kot zanimivost 
omenimo, da ima 2.0 enako vrtino 
in gib (91 x 76,4 mm) kot trilitrski 
motor v 911 oziroma za to znamko 
tipično izvedbo s kratkim gibom. 
Pri 2,5-litrskem je gib enak, 
povečan pa je premer valja kar na 
102 milimetra. 

Skupna masa je osem 
kilogramov manjša kot pri 
prejšnjem motorju, eden od 
razlogov pa je tudi uporaba nove 
aluminijaste zmesi za izdelavo 
bloka. Površina valjev je dobila še 
dodaten sloj jekla, ki se nanaša s 
plazmo pri kar 5.000 stopinjah 
Celzija. Nanos se pri tem 
postopku atomizira in razprši po 
stenah, rezultat pa je zrcalu 
podobna površina, a s finimi 
porami, ki zadržujejo 'žepe' olja, 
namenjene zmanjševanju trenja. 
To prispeva k zmanjšanju porabe 
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❝
URAVNOTEŽEN 

KONCEPT
Za razliko od vrstnih so 
bokserski motorji bolje 
uravnoteženi in zaradi 

tega prihaja le do 
trenutnih sekundarnih 

inercijskih sil, ki se jih 
izloči s štiritočkovno 

pritrditvijo.

HROŠČEVI 4-VALJNIKI  
SO BILI LE ZATIŠJE PRED NEVIHTO
■•  PRVI PORSCHEJEV 

avtomobil 356 No. 1 iz leta 
1948 je imel sredinsko vgrajen 
4-valjni bokser motor z močjo 
37 kW (50 KM). Ta je bil 
zasnovan na motorju iz VW 
hrošča, ki ga je prav Ferdinand 

Porsche leta 1936 razvil za 
Volkswagen. Sledil je 550 
spyder (1953), katerega motor 
je imel dvakrat po dve odmični 
gredi in moč 81 kW (110 KM), 
dosegel pa je hitrost 220 km/h. 
Kontroverzni 924 z Audijevim 

  718 RSK 
Izdelovali so ga med leti 1957 
in 1962, poganjal pa ga je 
1,5-litrski štirivaljnik s kar 104 
kW (142 KM).

  1.988 CCM 
220 KW (300 KM) 
380 NM

  2.497 CCM 
257 KW (350 KM) 
420 NM



TEHNIKA 
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goriva in podaljšanju življenjske 
dobe motorja. Injektorji za gorivo 
so nameščeni centralno, skupaj s 
svečkami, za doseganje boljše 
atomizacije goriva in zmanjšanje 
količine goriva ob stenah valja pa 
je bil na 250 barov povečan tudi 
tlak vbrizga. Povečane odprtine za 
10 milimetrov omogočajo dovod 
zadostne količine zraka za 
hlajenje in le en turbopolnilnik, za 
razliko od 911, ki ima dva. Razlog 
za en turbopolnilnik je v manjši 
masi, z vidika tehnike pa bi bila 
vgradnja dveh tudi nesmiselna 
zaradi vrstnega reda vžiga 1-4-3-2 
(najprej dva valja na levi, potem 
pa dva na desni strani). Tako bi 
namreč prišlo do 
neenakomernega dovoda izpušnih 
plinov, zaradi česar bi vsaka 
turbina dobila vsak drugi vrtljaj 
ročične gredi po dva izpušna 
impulza, medtem ko izvedba z 
eno turbino dobi enakomerne 
impulze vsakega pol zavrtljaja 

gredi.
Za boljšo odzivnost stopalke za 

plin so inženirji, ob prekinjenem 
dovodu goriva in zaprtem 
'wastegate' ventilu, sesalne ventile 
pustili odprte nekoliko dlje. Na ta 
način 'osiromašeni' izpušni plini 
še naprej potujejo skozi turbino in 
vzdržujejo hitrost vrtenja, voznik 
pa ob vnovičnem pritisku na 
stopalko za plin dobi takojšnjo 
reakcijo motorja. Zaradi 
mehanizma za prilagajanje 
delovanja sesalnih in izpušnih 
ventilov, ki izvira iz modela 911, se 
mali štirivaljnik vrti do (za 
turbomotor) vrtoglavih 7.500 
vrtljajev, kar je le 300 manj kot pri 
motorju, ki ga zamenjuje. Občutno 
večji je tudi navor, ki pri 
osnovnem znaša 380 Nm, pri 
izvedbi S pa 420 Nm, to pa je, 
ravno tako kot velika moč, ključno 
za dobre športne zmogljivosti.  
Gašper Stamač, MJ, foto: Porsche

❝
Ob povečanju 
moči za 35 
'konjev' oziroma 
26 kW je novi 
dvolitrski motor 
za 13 odstotkov 
varčnejši. Boljši je 
tudi največji 
navor, ki je na 
voljo v večjem 
razponu 
delovanja.

  VMESNI  
HLADILNIK  
VODA-ZRAK 
Stisnjeni zrak 
se hladi v 
izmenjevalniku 
toplote 'voda-
zrak' na vrhu 
motorja, 911 turbo 
pa uporablja 
intercooler 'zrak-
zrak'. 

  718 CAYMAN 
S (TYP 982) 
Z 257 kW (350 KM) 
in le 1.355 kilogrami 
cayman S do stotice 
pospeši v le 4,4 sekunde, 
do 200 km/h pa v 15 
sekundah. Uraden podatek za 
povprečno porabo goriva znaša 
od 7,3 do 8,1 litra.

TURBOPOLNILNIK  
S SPREMENLJIVO 

GEOMETRIJO 
Izvedbe S imajo 

turbino s pomičnimi 
statorskimi 

lopaticami, kar 
je Porsche kot 

prvi uporabil pri 
bencinskih motorjih.

2.0 štirivaljnikom je prišel leta 
1976 in je ponujal 92 ali 118 kW 
(125 ali 160 KM). Sledila sta 
944 in 968, do sedaj tudi 
zadnja s štirivaljniki, ki so na 
ramenih dolge tradicije zopet 
zaživeli.
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BMW - CitroënAudi - BMW
Serija 4 cabrio

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

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

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

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

Serija 4  
gran coupe

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

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

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

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

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

Serija 5
Medosna razdalja: 296 cm, D x Š x V: 494 x 187 x 148 cm, teža: 
1615-1770 kg, prtljažnik: 530 l, rezervoar: 66 l,  EuroNCAP: /, 
država proizvodnje: Nemčija.
BMW-jeva petica uspešno združuje vrhunsko udobje in pristne 
dinamične vozne lastnosti, ki bi jih pripisali precej manjšim 
atomobilom.

Tekmeci: audi A6, mercedes razred E, volvo S80, lexus GS
Predstavljen: 2016 Adaptive drive: 3866 EUR Night vision: 2178 EUR Kov. barva: 1067 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

530i 57.200 B/4 1998 185/252 350 6,2 250 5,5 126
540i xDrive 70.200 B/6 2998 250/340 450 4,8 250 6,9 159
520d 51.950 D/4 1995 140/190 400 7,7 238 4,2 109
530d xDrive 67.900 D/6 2993 195/265 620 5,4 250 5 132

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

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

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

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

Serija 5 GT
Medosna razdalja: 307 cm, D x Š x V: 500 x 190 x 156 cm, teža: 
2015-2135 kg, prtljažnik: 440/1700 l, rezervoar: 70 l,  EuroNCAP: 
/, država proizvodnje: Nemčija.
Predstavlja prvi avtomobil svoje sorte, saj gre za nekakšno pre-
stižno mešanico kupeja in enoprostorca. Zaradi praktičnosti je 
odpiranje prtljažnih vrat dvojno. 

Tekmeci: mercedes razred R
Predstavljen: 2009 Alarmni sistem: 509 EUR Park. senz.: 361 EUR Navig. sistem: 2715 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

535i 70.800 B/6 2979 225/306 400 6,3 250 8,2 192
550i xDrive 108.450 B/8 4395 330/450 650 4,8 250 9,6 224
530d 71.300 D/6 2993 190/258 560 6,2 245 5,8 153
530d xDrive 74.350 D/6 2993 190/258 560 6,2 242 6,2 163

Serija 6 coupe
Medosna razdalja: 286 cm, D x Š x V: 489 x 189 x 137 cm, teža: 
1735-1920 kg, prtljažnik: 460 l, rezervoar: 70 l,  EuroNCAP: /, 
država proizvodnje: Nemčija.
Druga generacija novodobne šestice je zrasla v vse smeri. 
Poleg odličnih dizelskih in bencinskih motorjev je prvič na 
voljo tudi s štirikolesnim pogonom. 

Tekmeci: mercedes razred SL, jaguar XK
Predstavljen: 2011 Kov. barva: 1258 EUR Navig. sistem: 2923 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

650i 124.200 B/8 4395 330/450 650 4,6 250 8,6 199
640d 101.700 D/6 2993 230/313 630 5,3 250 5,2 139

Serija 6 cabrio
Medosna razdalja: 286 cm, D x Š x V: 489 x 189 x 137 cm, teža: 
1840-1940 kg, prtljažnik: 300-350 l, rezervoar: 70 l,  EuroNCAP: 
/, država proizvodnje: Nemčija.
Kabrioletska različica serije 6 stavi na ljubitelje križarjenja, 
prestiža in vetra v laseh. Avtomobil je opremljen z električno 
pomično platneno streho. 

Tekmeci: mercedes razred SL, jaguar XK
Predstavljen: 2010 Kov. barva: 1258 EUR Navig. sistem: 2531 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

650i 135.200 B/8 4395 330/450 650 4,6 250 8,9 208
640d 109.700 D/6 2993 230/313 630 5,5 250 5,5 144

Serija 6  
gran coupe

Medosna razdalja: 297 cm, D x Š x V: 501 x 189 x 139 cm, teža: 
1825-2015 kg, prtljažnik: 460 l, rezervoar: 70 l,  EuroNCAP: /, 
država proizvodnje: Nemčija.
Prvi resnejši konkurent Mercedesovi kupejevski limuzini CLS je 
štirivratna serija 6, ki prav tako navdušuje s športno ukrojeno 
silhueto.
 
Tekmeci: mercedes razred CLS, audi A7 sportback

Predstavljen: 2011 Kov. barva: 1258 EUR Navig. sistem: 2923 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

650i 128.700 B/8 4395 330/450 650 4,6 250 8,6 199
640d xDrive 108.050 D/6 2993 230/313 630 5,3 250 5,7 149

Serija 7
Medosna razdalja: 307 cm (L: 321 cm), D x Š x V: 510 x 190 x 148 
cm (L: 524 x 190 x 148), teža: 1800-1990 kg, prtljažnik: 515 l, 
rezervoar: 78 l,  EuroNCAP: /, država proizvodnje: Nemčija.
Bavarska admiralska ladja se za najzahtevnejše kupce spopada 
z audijem A8, lexusom LS in mercedesom razreda S. Vrhunsko 
udobje, tehnika in vozne lastnosti so samoumevne.
  
Tekmeci: audi A8, mercedes razred S, jaguar XJ, lexus LS

Predstavljen: 2015 Laserske luči: 3528 EUR Ključ z zaslonom: 299 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

740i 104.800 B/6 2998 240/326 450 5,5 250 6,6 154
750Li xDrive 148.400 B/8 4395 330/450 650 4,5 250 8,3 193
730d 104.650 D/6 2993 195/265 620 6,1 250 4,7 124

i3
Medosna razdalja: 257 cm, D x Š x V: 400 x 178 x 158 cm, teža: 
1270-1390 kg, prtljažnik: 260/1100 l, rezervoar: 9 l,  EuroNCAP: 
/, država proizvodnje: Nemčija.
Prvi BMW-jev električni avtomobil se ni odpovedal tipičnim la-
stnostim znamke, saj motor poganja zadnji kolesi.  Kompromis 
predstavlja izvedba z bencinskim podaljševalnikom dosega.

Tekmeci: arenault zoe, VW e-golf
Predstavljen: 2013 Kovinska barva: 679 EUR Zvočni signal za pešce: 103
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

i3 36.550 E / 125/170 250 7,2 150 0 0
i3 REX 41.200 H/2 649 125/170 250 7,2 150 0,6 13

i8
Medosna razdalja: 280 cm, D x Š x V: 469 x 194 x 129 cm, teža: 
1560 kg, prtljažnik: 154 l, rezervoar: 42 l,  EuroNCAP: /, država 
proizvodnje: Nemčija.

Športni avtomobil nove dobe s hibridnim pogonom se brez 
težav uvršča ob bok porscheju 911, obenem pa lahko vozi s 
porabo na ravni najvarčnejših avtomobilov na cesti. 

Tekmeci: jaguar F-type, mercedes GT AMG, porsche 911

Predstavljen: 2013 Kovinska barva: 1801 EUR Laserske luči: 9778 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

i8 136.800 H/3 1499 266/362 320+250 4,4 250 2,1 49

X1
Medosna razdalja: 267 cm,D x Š x V: 444 x 182 x 160 cm, teža: 
1560-1650 kg, prtljažnik: 505/1550 l, rezervoar: 61 l,  EuroN-
CAP: /, država proizvodnje: Nemčija.
Najmanjši bavarski član družine športnih terencev X1 ima za 
razliko od ostalih modelov X v osnovi pogon na prednji kolesi. 
Seveda je na voljo tudi s štirikolesnim pogonom. 
 
Tekmeci: VW tiguan, toyota rav4, ford kuga, audi Q3

Predstavljen: 2015 Kovinska barva: 751 EUR Usnjeno oblazinjenje: 1731 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

sDrive 20i 38.850 B/4 1998 141/192 280 7,7 225 5,9 136
sDrive 18d 33.900 D/4 1995 110/150 330 9,2 205 4,1 109
xDrive 20d 40.950 D/4 1995 140/190 400 7,6 219 4,9 129

X3
Medosna razdalja: 281 cm, D x Š x V: 465 x 188 x 166 cm, teža: 
1715-1805 kg, prtljažnik: 550/1600 l, rezervoar: 67 l,  EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: ZDA.
Med glavnimi aduti začetnika razreda premium kompaktnih 
športnih terencev je štirikolesni pogon, prav tako dobrodošla 
je tudi preostala tehnika, ki jo ponuja. 

Tekmeci: audi Q5, mercedes razred GLC, land rover freelander
Predstavljen: 2010 Kov. barva: 872 EUR Usnj: oblaz.: 1869 EUR Park. senz.: 810 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

xDrive35i 64.700 B/6 2979 225/306 400 5,6 245 8,3 193
xDrive20d 46.450 D/4 1995 140/190 400 8,5 210 5,4 143

X4
Medosna razdalja: 281 cm, D x Š x V: 467 x 188 x 162 cm, teža: 
1805-1935 kg, prtljažnik: 500/1400 l, rezervoar: 67 l,  EuroNCAP: 
/, država proizvodnje: ZDA.
S tem avtomobilom je BMW želel ustreči vsem tistim, ki se jim 
je X6 zdel prevelik, a ravno prav uporaben. V osnovi gre za bolj 
utesnjeni X3 z nizko streho. 
 
Tekmeci: audi Q5, mercedes razred GLC, BMW X3

Predstavljen: 2014 Kov. barva: 915 EUR Usnj. oblaz.: 1949 EUR Park. senz.: 381 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

xDrive35i 68.400 B/6 2979 225/306 400 5,5 247 8,3 193
xDrive20d 50.850 D/4 1995 140/190 400 8 212 5,4 143

X5
Medosna razdalja: 293 cm, D x Š x V: 489 x 194 x 176 cm, teža: 
2070-2265 kg, prtljažnik: 650/1870 l, rezervoar: 85 l,  EuroNCAP: 
/, država proizvodnje: ZDA.
Glavne odlike tega prestižnega terenca so prostornost potni-
ške kabine, ki je lahko opremljena tudi s sedmimi sedeži, in 
poudarjeno dobre vozne lastnosti na cesti (pogon xDrive). 
 
Tekmeci: mercedes razred GLE, VW touareg, range rover sport

Predstavljen: 2013 Doplačilo za 3. vrsto sedežev: 2368 EUR Navig. sistem: 3098 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

xDrive35i 73.650 B/6 2979 225/306 400 6,5 235 8,5 199
xDrive30d 70.250 D/6 2993 190/258 560 6,9 230 6,2 162
M50d 98.900 D/6 2993 280/381 740 5,3 250 6,7 177

X6
Medosna razdalja: 293 cm, D x Š x V: 491 x 199 x 170 cm, teža: 
2145-2265 kg, prtljažnik: 570/1450 l, rezervoar: 85 l,  EuroNCAP: 
/, država proizvodnje: ZDA.
X6 združuje kar nekaj razredov, še najbolje pa ga lahko opiše-
mo kot prestižno mešanico kupeja in športnega terenca.  
 
 
Tekmeci: BMW X5, mercedes razred GLE, audi Q7

Predstavljen: 2014 Vzvrat. kamera: 575 EUR Park. senz.: 376 EUR Tempomat: 343 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

xDrive50i 106.950 B/8 4395 330/450 650 4,8 250 9,7 225
xDrive30d 77.350 D/6 2993 190/258 560 6,7 230 6 157

CITROËN 

C-zero
Medosna razdalja: 255 cm, D x Š x V: 348 x 148 x 161 cm, teža: 
1195 kg, prtljažnik: 166/860 litrov, rezervoar: /,  EuroNCAP: 
HHHH, država proizvodnje: Japonska.
Mestni malček C-zero je neposredni oblikovni in tehnični 
sorodnik mitsubishijevega modela i-miev in peugeota iona. 
Za pogon skrbi električni motor, doseg baterij pa v idealnih 
pogojih znaša 150 km.  
Tekmeci: mitsubishi i-miev, peugeot ion

Predstavljen: 2010 Kov. barva: 360 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

c-zero attraction 24.550 E / 47/64 180 15,9 130 0 0

C3
Medosna razdalja: 254 cm, D x Š x V: 400 x 174 x 147 cm, teža: 
976-1090 kg, prtljažnik: 330 litrov, rezervoar: 45 l,  EuroNCAP: /, 
država proizvodnje: Francija.
C3 tretje generacije je prevzel robusten videz s prvinami špor-
tnih terencev po vzoru večjega C4 cactus in ponuja številne 
možnosti personifikacije. Notranjost stavi na udobje ter na 
sodobne trende povezljivosti.
Tekmeci: opel corsa, peugeot 208, reanult clio, VW polo 

Predstavljen: 2016 Kov. barva: 300 EUR Kamera connectedcam: 630 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

Pure tech 68 live 9.900 B/3 1199 50/68 95 15,9 164 4,7 108
Pure tech 82 feel 12.000 B/3 1199 60/82 118 14,6 173 4,6 108
Pure tech 110 shine 14.800 B/3 1199 81/110 205 10,9 188 4,6 103
BlueHDi 75 12.200 D/4 1560 55/75 233 15,3 171 3,5 92
BlueHDi 100 shine 16.400 D/4 1560 73/100 254 11,9 185 3,7 95

C3 picasso
Medosna razdalja: 254 cm, D x Š x V: 408 x 173 x 162 cm, teža: 
1334-1408 kg, prtljažnik: 285-500/1506 litrov, rezervoar: 50 l,  
EuroNCAP: HHHH, država proizvodnje: Slovaška.
Čeprav se z dobrimi štirimi metri dolžine uvršča med majhne 
enoprostorce, je v notranjosti zelo prostoren in nadvse 
prilagodljiv.  
 
Tekmeci: kia soul, nissan note, opel meriva, renault grand modus

Predstavljen: 2009 Kov. barva: 400 EUR ESP: 350 EUR Panoram. stek. streha: 505 EUR Lita plat.: 350 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

Pure tech 110 seduction 16.830 B/3 1199 81/110 205 10,7 186 5 115
BlueHDi 100 seduction 18.950 D/4 1560 73/99 254 12,1 179 3,9 101
1.6 HDi attraction 16.980 D/4 1560 66/90 215 13,4 173 4,8 128
1.6 HDi exclusive 22.230 D/4 1560 84/115 240 11,2 183 4,9 130

C-elysee
Medosna razdalja: 265 cm,D x Š x V: 443 x 175 x 147 cm, teža: 
1055-1165 kg, prtljažnik: 506 l, rezervoar: 50 l,  EuroNCAP: /, 
država proizvodnje: Španija.
Dvojček peugeota 301 je nizkocenovna limuzina, namenjena 
globalnemu trgu. Njegova glavna prednost je izjemna 
prostornost.  
 
Tekmeci: opel astra, peugeot 301, renault fluence, škoda rapid

Predstavljen: 2012 Klima. naprava: 850 EUR Kov. barva: 430 EUR Radio CD z mp3: 350 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.2 attraction 10.060 B/3 1199 53/72 110 15,9 160 5,3 124
1.6 seduction 12.200 B/4 1587 85/115 150 10,3 188 6,5 151
1.6 HDi attraction 12.600 D/4 1560 73/99 230 12,4 180 4,3 112

C4
Medosna razdalja: 261 cm, D x Š x V: 433 x 179 x 149 cm, teža: 
1275-1355 kg, prtljažnik: 408 litrov, rezervoar: 60 l,  EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Francija.
Citroënova kombilimuzina stavi predvsem na udobje in 
potnikom zagotavlja dobro počutje. V ospredju so kakovostni 
materiali in dobra končna obdelava ter sodobna oprema za 
varnost in zabavo med vožnjo.  
Tekmeci: ford focus, hyundai i30, opel astra, peugeot 308

Predstavljen: 2010 Kov. barva: 480 EUR Panoram. streha: 760 EUR Connecting box: 260 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

Pure tech 110 live 14.560 B/3 1199 81/110 205 10,9 184 4,8 112
e-THP 130 feel edition 16.380 B/3 1199 96/130 230 10,8 199 4,8 110
BlueHDi 100 live 16.600 D/4 1560 73/99 254 11,5 180 3,6 95
BlueHDi 120 shine 21.180 D/4 1560 88/120 300 10,6 197 3,6 98

C4 picasso
Medosna razdalja: 279 cm, D x Š x V: 444 x 183 x 161 cm, 
teža: 1280-1435 kg, prtljažnik: 537-1709 litrov, rezervoar: 57 l,  
EuroNCAP: HHHHH, država proizvodnje: Španija.
Citroënov kompaktni enoprostorec poudarja udobje in prijetno 
počutje v kabini, v prenovljeni podobi pa premore tudi celotno 
paleto sodobnih varnostnih pripomočkov. Na voljo je v 
različicah s petimi ali sedmimi sedeži.  
Tekmeci: ford C-max, opel zafira, renault scenic, VW touran

Predstavljen: 2013 Kov. barva: 500 EUR Panor. streha: 810 EUR 7-sed. različica: 900 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

Pure tech 130 live 21.870 B/3 1199 96/131 230 10,1 196 5,0 115
BlueHDi 100 live 23.500 D/4 1560 73/99 254 12,7 176 3,8 99
BlueHDi 120 feel 26.650 D/4 1560 88/120 300 11,3 189 3,8 100
BlueHDi 150 shine 31.030 D/4 1997 110/150 370 9,7 210 4,1 107
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Pogovor z Maxom Verstapnom

 FORMULA 1

Izzivalec Max
❱ Spremembe pravil so priložnost, ki jo bo morda 
najbolje izkoristil prav Red Bull  ❱ Max Verstapen se 
je sam postavil na mesto prvega izzivalca – tudi proti 
Hamiltonu in Ricciardu 

❝
Max: "Na dirkalni 
stezi ne poznam 
nikogar. V mladosti 
sem vse te dirkače 
občudoval, sedaj 
so samo še 
tekmeci."

T akoj, ko so mu dali v roke 
kakovosten dirkalnik, je 
zmagal. V upanju, da bo 

Red Bull letos kos Mercedesu, pa 
je napovedal: "Če bom imel 
možnosti za zmago, se ne bom 
oziral na kolega iz ekipe!" 

Dame in gospodje: Max 
Verstapen je najboljši mlade 
generacije in kandidat za prvaka 
2017!

Na testiranjih in številnih 
dirkah sem ga imel priložnost 
opazovati od blizu, pa tudi 
spremljati na rednih tiskovnih 
konferencah. V dveh letih sem 
bil nekajkrat v manjši skupini 

povabljenih novinarjev, ki smo se 
z Maxom lahko pogovarjali bolj 
poglobljeno. Med kopico vtisov, 
besed in trditev pa sem tokrat 
pred začetkom odločilne F1 
sezone izbrskal nekaj 
najslikovitejših, ki govorijo o 
značaju in razvoju tega novega 
mladega super-zvezdnika sveta 
F1.

"Večino časa v svoji mladosti 
sem preživel z očetom. Zelo veliko 
sva potovala z dirke na dirko, ves 
čas sva se pogovarjala o dirkah. 
Videl sem vse pomembne dirke F1 
na TV, a tudi sam sem vozil zelo, 
zelo veliko raznovrstnih dirk, tako 

v kartingu kot z manjšimi 
formulami, na katere sem se 
vedno zelo hitro privadil," pravi 
Max. Česar ne pove rad, je 
dejstvo, da prihaja iz ločene 
družine in da se je z mamo 
videval bolj poredko. Jos je želel 
Maxa v celoti zase in za dirkanje, 
kar mu je v veliki meri tudi 
uspelo.

"Doma smo govorili oba jezika 
vzporedno, tako nizozemsko, 
flamsko kot belgijsko, valonsko ... 
No, seveda, z mamo sem govoril 
valonsko, z očetom flamsko, 
nizozemsko. Ko pa gre za dirke, pa 
ves čas vzporedno razmišljam v 

  Rosberg je v Suzuki dobil odločilno dirko 
prvenstva 2016, Verstapen pa je proti 
Hamiltonu vadil že za 2017 – in ga v boju 
za drugo mesto nikakor ni spustil mimo!

  Čeprav je Max na stezi zelo hiter, zna 
biti tudi zaletav: v Monaku je v dveh 
dnevih zapored dvakrat zletel v ograjo, 
a se mu to dogaja vse redkeje.

  V Maleziji je zmagal Ricciardo (s čevljem!), 
a se je Verstapen (levo) takrat še ležerno 
zadovoljil z drugim mestom: ko bo šlo za 
naslov prvaka, ne bo milosti!
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FORMULA 1 

■•  MAXA SEM PRVIČ 
srečal na testiranjih v Abu 

Dhabiju pred tremi leti. Saj ni 
bil nič posebnega, a je 
pritegnil mojo pozornost 
zaradi dejstva, da je bil ob 
njem oče Jos (desno), ki je 

zaslovel leta 1994 v Benetton-
Fordu, kot drugi voznik ob 
Michaelu Schumacherju.  
Čeprav je bil Nizozemec Jos 
Verstapen v F1 aktiven kar 
osem let (1994–2003: Simtek, 
Arrows, Tyrell, Stewart, 
Minardi), v svetu F1 ni pustil 
večjega vtisa: le dvakrat se je 
povzpel na oder za 
zmagovalce (Madžarska in 
Belgija, 3. mesto 1994), a je v 
tem času dodobra spoznal, 
kako ta 'cirkus' deluje od 
znotraj, kar je izkoristil za 
priprave in vstop sina v F1.

ABU DHABI 2014
■•  NEKJE SREDI KARIERE 

F1, natančneje 30. 
septembra 1997, se je Josu v 
zvezi s Sophie Kumpen v 
Hasseltu rodil sin Max. 
Marsikdo se pošali, da je sreča, 
da je mladi Max talent 
podedoval po mami Sophie, ki 
je bila uspešna tekmovalka na 
EP v kartingu, na SP pa je 
tekmovala in zmagovala tudi 
proti takšnim dirkačem, kot so 
Button, Fisichella ali Trulli. 
Sicer pa je bila materina 
družina dirkaško aktivna: tako 
Maxov dedek kot stric sta bila 

dirkača ... Zato niti ni 
nenavadno, da je Max začel 
voziti karting že pri štirih letih 
in pol in da je hitro napredoval 
iz razreda v razred, saj je bila 
to očetova in sinova skupna 
ljubezen.

DRUŽINA DIRKAČEV

■•  KO SE JE PO VRSTI ZMAG IN 
dosežkov tudi v manjših formulah Max 

povzpel vse do vrat F1 in prvih testov leta 
2014 za Toro Rosso, je bilo le še vprašanje 
časa, kdaj bo prestopil v F1. Na dirki je 
debitiral leta 2015 v Melbournu (skupaj s 
Carlosom Sainzem), v prvem letu dosegel 
dve četrti mesti (Madžarska in ZDA) ter 
nekaj slabših uvrstitev. V prvenstvu je skupaj 
zbral 49 točk in zasedel 12. mesto. Leto 2016 
je po Kyvatovih dveh napakah (Kitajska, 
Rusija) prineslo odločitev in preobrat: 
degradiranje Kvyata in vzpon Verstapna. V 
prvo ekipo Red Bull je prišel tik pred dirko v 
Španiji in nato tudi prvič zmagal 10. maja 
2016 v Barceloni. Helmut Marko je dokazal, 
da ima prav, da je prebolel Vettla in ima v 
ekipi nov super talent. Čeprav je Max mlad, 

se na stezi obnaša precej zrelo, celo trdo, a 
predvsem mirno in izkušeno. Po več kot 
desetletju učenja in dozorevanja se je v Red 
Bullu znašel z vsemi mažami namazani 
dirkač, ki se je znal navzven skriti za 
pubertetniškim nasmehom.  
Od prvega nastopa na testih F1 v Abu 
Dhabiju 2014 do prve zmage v Barceloni 
2016 se je Max prekalil v dirkača, ki ne išče 
več svojega prostora pod soncem, ampak 
cilja na vrh vsake dirke posebej. Številni 
dvoboji na stezi (denimo s Kimijem, na sliki, 
Sebastianom, Nicom, Lewisom, a tudi 
Danielom) so dokazali, da mladenič nima 
spoštovanja do nikogar. V minuli sezoni je 
ob zmagi v Barceloni zbral še druga mesta 
na Red Bull ringu, na Silverstonu, Maleziji in 
na Japonskem, skupaj 204 točke in 5. mesto.

NA STEZI SO SAMO NASPROTNIKI!

angleščini, ki sem se jo učil že od 
malega, na dirkah, seveda. Rodil 
sem se v Belgiji, a sem odraščal na 
Nizozemskem, zato sem tudi ves 
čas dirkal z nizozemsko licenco. 
Že nekaj časa z očetom živiva v 
Monaku, a ne iz davčnih razlogov. 
Od tam je najbližje do vseh 
dirkališč po Evropi, pa tudi 
povezave z letali so odlične, kar je 
za vsakega dirkača F1 
najpomembnejše," pravi Max, ki o 
družinskih zadevah nerad 
govori. 

Josov zakon se je končal precej 
grdo in celo z nekaj javnimi 
incidenti, ki so Maxa takrat 
prizadeli, a so mu nato dali novo 
svobodo in celo čustveno trdnost. 
To ni več pomembno; edino, kar 
šteje, so dirke. Na začetku je bil 
Jos vedno ob njem, nato ga je 
poskušal prepustiti ekipi: "Saj je 
že dovolj zrel in izkušen," pravi 
ata Verstapen, ki ne mara, da se 
spominjamo njegovega obdobja 
F1: "Max je do sedaj vozil več dirk 

kot jaz v celotni karieri in že na 
prvi presegel očeta," pravi Jos, ki 
ni nikoli zmagal. Jos je znova na 
vseh dirkah, a se drži v ozadju.

Kakor hitro so Nizozemci 
posvojili Maxa za svojega 
vele-junaka, pa se je oglasila 
mama Sophie: "Max je Belgijec, tu 
je rojen, tu je odraščal, ima 
belgijske dokumente. Ko bo star 18 
let, pa lahko po svoji volji naredi, 
kar hoče, in zahteva dokumente, 
kakršne hoče." Tako je tudi bilo. 
Max je mirno pridobil tudi (!) 
nizozemski potni list, saj je 
licenco in rezultate imel že od 
prej, kar edino šteje – tudi za 
FIA. Ampak najpomembnejše 
šele pride ...

"Na dirkalni stezi ne poznam 
nikogar. Ne zanimajo me ekipa, 
slava, dosežki. V mladosti sem vse 
te dirkače občudoval, sedaj so 
samo še tekmeci. Zakaj bi komu 
kaj podaril? Ker je starejši, 
slavnejši, uspešnejši? Na stezi je 
vse to nepomembno, odločajo 

samo tisti trenutek, cilj in rezultat. 
Poskusim pokazati prav vse, kar 
znam," pravi Max. Do kolega v 
ekipi je spoštljiv, a še trši: "Kolega 
iz ekipe je vedno tvoj največji 
tekmec, ker vedno predstavlja 
primerjavo, kako dobro si opravil 
nalogo z enakim dirkalnikom. 
Včasih vozimo z različno 
strategijo, pa se ta ocenjuje šele na 
cilju 300 kilometrov dolge dirke. Z 
Danielom se odlično razumeva, a 
sva na stezi vseeno tekmeca, 
razlika je le v tem, da med bojem 
na stezi oba zelo paziva, da ne bi 
prišlo do kakega trčenja. To bi bilo 
zelo slabo za ekipo," se mladi Max 
zelo dobro zaveda, kdo je njegov 
delodajalec. To je tudi lani 
nekajkrat dokazal, nazadnje v 
Maleziji, kjer je imel priložnost 
za zmago, a bi moral Ricciarda 
prehiteti tvegano, na trd in grd 
način, zato se je vseeno brzdal in 
se zadovoljil z drugim mestom.

Toda novi dirkalnik RB, model 
2017, bi znal znova biti 

aerodinamično in mehansko (ko 
gre za oprijem s cestiščem) boljši 
od mercedesa ... Tudi Renault je 
napovedal velike izboljšave na 
francoskem hibridnem turbo 
motorju V6. Bo genialnost 
Adriana Neweyja, tako kot 
mnogokrat v sodobni F1 
zgodovini, v spopadu z nemško-
britanskim tehnološkim strojem 
spet prišla do izraza pri 
spremembi pravil? Že lani je bil 
Red Bull poglavitni tekmec in 
izzivalec Mercedesa in kaj lahko 
se zgodi, da bo avstrijsko-
angleško-francoska povezava 
imela enakovredne možnosti v 
spopadu za vrh. Tega se zaveda 
tudi Max Verstapen, ki je drzno 
napovedal: "V boju za naslov 
svetovnega prvaka se ne bom 
oziral na dobre odnose v ekipi!"  
Veljko Jukič, foto: Željko Jeličič, 
Slavko Jalovec, Hasan Bratič in 
Veljko Jukič
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