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TOP 5 MESECA

 Tesla je v zadnjih treh mesecih 
lanskega leta zopet zabeležil 

izgubo, čeprav je zabeležil rast 
prihodkov.

 Podjetje za računalniško varnost 
Kaspersky Lab je ugotovilo resne 

varnostne pomanjkljivosti sedmih 
najbolj pogosto uporabljanih aplikacij 
za oddaljeno upravljanje avtomobilov.

 Če Velika Britanija po izstopu iz 
Evropske unije ne bo podpisala 

sporazuma o svobodni trgovini, se 
nekateri avtomobili zaradi uvedbe carin 
lahko podražijo tudi za deset odstotkov.

 Na spletu je zakrožil posnetek 
Slovenke, ki je na nesramen in 

primitiven način verbalno napadla 
policista, ki je poskrbel, da je dobila 
kazen zaradi uporabe telefona med 
vožnjo.

 Ameriški predsednik Donald 
Trump je zatrdil, da je povsem 

odprt za odpravo strogih emisijskih 
standardov, ki jih je uvedla Obamova 
administracija.

 Novi lamborghini huracan 
performante je popravil rekord 

Nürburgringa za serijska vozila – ta 
sedaj znaša šest minut in 52,01 
sekunde.

 V Stuttgartu bodo od 
prihodnjega leta dalje po 

središču mesta dovolili vožnjo le 
tistim dizelskim avtomobilom, ki 
bodo izpolnjevali Euro 6.

 Prenovljeni volkswagen golf R 
je lahko opremljen z izpuhom 

Akrapovič, ki je del tovarniške 
dodatne opreme in ga ni mogoče 
kupiti v poprodaji.

 Slovenske železnice za svoje 
uporabnike pripravljajo storitev 

za nadaljevanje poti z njihovih postaj 
z najemom električnega avtomobila 
(car sharing).

 Po prvih tednih delovanja 
sekcijskega merjenja hitrosti 

na avtocesti pod Trojanami je policija 
ugotovila zmanjšanje povprečne 
hitrosti in zelo malo kršitev.

Če se želite izogniti kritiki, ne govorite nič, ne počnite nič 
in – bodite nič.
 

Albert Einstein (1879–1955)

KO JE FERRARI PREMALO
Če se morda niste uspeli 
postaviti v vrsto za novi 
ferrari 812 superfast 
(podrobneje na strani 38) in 
če F12 ta hip morda ni več 
dovolj ekskluziven, potem je 
rešitev F12 caballería, 
izdelek butičnega 
španskega oblikovalca 
Bengala, kjer so 
poskočnega konjička z vso 
njegovo vrhunsko tehniko 
vred odeli v unikatno 

kreacijo iz ogljikovih vlaken. 
Rezultat je, roko na srce, 
izjemen, in vsekakor bolj 
ekskluziven od rdečega 
lepotca s poskočnim 
vrancem, k čemur 
pripomore tudi omejena 
serija – po napovedih bo do 
letošnjega poletja izdelanih 
le pet do deset vozil.

 80evrov bo znašala globa za voznika električnega 
vozila, ki v skladu z novim odlokom Mestne 
občine Ljubljana ne bo označil časa prihoda na 

polnilno mesto (čas bo omejen na tri ure). To je dvakratnik 
kazni za nepravilno parkiranje običajnega avtomobila.

Mali kitajski Trump!

Kitajci so res mojstri kopiranja 
praktično česar koli, a najbolj 
kontroverznega ameriškega 

predsednika se, vsaj po nam 
znanih informacijah (za enkrat 
še), niso lotili. So pa izdelali in 
tudi v ZDA že predstavili študijo 
električnega avtomobila s 
pomenljivim imenom trumpchi 
GE3, ki ga poganja motor moči 
130 kW. Kaj si o imenu misli 
najvplivnejši slovenski zet, 
nismo uspeli izvedeti …

Pravo darilo za rojstni dan!
Šved Lennart Ribring je 
dokazal, da je kljub svojim 
častitljivim 97 letom še vedno 
pravi mladenič! Za rojstni dan 
si je namreč privoščil novi ford 

mustang – z motorjem V8, 
seveda. Za nameček lahko 
dodamo, da je ta super dedek 
vozniški izpit opravil že 
davnega leta 1937 … Kapo dol!
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STE VEDELI ...
… da se je Ford 
velikanskemu vpoklicu 23 
milijonov vozil s 
pokvarjenimi samodejnimi menjalniki izmazal le s 
pošiljanjem nalepk? Zaradi konstrukcijske napake je 
menjalnik iz položaja P samodejno zdrsnil v R. Nalepka, ki 
so jo lastniki namestili na armaturno ploščo, pa jih je 
opominjala, da morajo dvakrat preveriti, ali je ročica 
menjalnika zares dobro v položaju P.

… da so leta 2004 na nos 
dirkalnika F1 pritrdili 
velikanski diamant, ki je po 
nezgodi čudežno izginil? 
Dirkalnik moštva Jaguar je 
bil del promocije filma 

Oceanovih 12, katerega zgodba se vrti ravno okoli kraje 
dragocenih kamnov. Voznik Christian Klien se je v ogrado 
zaletel že v prvem krogu, do trenutka, ko so do avtomobila 
prišli reševalci, pa diamanta na nosu že ni bilo več.

… da so leta 1850 v Italiji 
izdelali lokomotivo na 
konjski pogon? Namesto 
energetsko neučinkovitega 
parnega stroja so uporabili 
takrat cenejšo opcijo konjev. 
Njihov tek se je prek tekočega traku prenašal na kolesa in 
poganjal velikansko vozilo na tirih.

… da so v San Franciscu v 
zadnjih mesecih testna 
avtonomna vozila podjetja 
Uber prevozila vsaj šest 
rdečih luči? Pravijo, da naj bi 
bili resni prekrški posledice 

človeških napak, anonimni viri znotraj organizacije pa 
trdijo, da ima tehnologija samodejne vožnje še vedno 
resne pomanjkljivosti.

… da je Fiat leta 1954 izdelal prototip 
avtomobila s pogonom na plinsko 
turbino? Motor je pri 22.000 
vrtljajih zmogel moč okoli 300 'konjev', 
avtomobil pa naj bi pognal do hitrosti 250 km/h. Sicer pa 
je fiat turbina, kot se je avtomobil imenoval, kar 30 let držal 
rekord za najmanjši zračni koeficient. Ta je znašal le 0,14.

Promet malo drugače …

Prvi portali za elektronsko cestninjenje  Pred 
kratkim so na hitri cesti H4 (Vipavska dolina) in 
avtocesti A2 (Gorenjska avtocesta) postavili prva 
testna portala za elektronsko cestninjenje. Pred 
poletjem jih po drugih avtocestah in hitrih cestah po 
državi načrtujejo še 126.

Nissanova seksi ambasadorka
Nissan je igralko Margot 
Robbie (Odred odpisanih, 
Volk z Wall Streeta) 
predstavil kot ambasadorko 
svojih novih električnih 
vozil. S prototipom vozila 
nissan bladeglider, ki doseže 
hitrost 190 km/h in pospeši 
na 100 km/h v manj kot 
petih sekundah, bo v seriji 
kratkih filmov premikala 
meje razmišljanja (in 
domišljije) glede 
zmogljivosti električnih 
avtomobilov prihodnosti.

Vpoklic zaradi iztekanja goriva
To ne bi bilo nič nenavadnega, če ne 
bi šlo za – električni avtomobil! No, 
ne povsem električni, temveč BMW 
i3 rex z dodatnim bencinskim 
motorjem kot podaljševalnikom 
dosega. Težava je v cevki za 
odvajanje hlapov iz rezervoarja, saj 
ta poteka blizu baterijskega kabla, 
kar lahko privede do iztekanja 
goriva. V vpoklic bo vključenih več 
kot 19 tisoč avtomobilov.
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BMW X7 in audi Q8

 RAZKRIVAMO

Velikana za deželo 
svobodnih
❱ Na trg v letu dni prihajata SUV-a velikosti XXL, namenjena predvsem trgom ZDA  ❱ Luksuz brez omejitev 
in tudi okoljski odtis, kot ga znajo pustiti sodobni Nemci  ❱ BMW X7 bo v primerjavi s Q8 v očitnem 
zaostanku glede ugleda

D ežela neomejenih 
možnosti, enakosti in 
jezikovne enotnosti. 

Obenem je to dežela velikih 
ljudi in Donalda Trumpa, 
rasne raznolikosti in 
navidezne strpnosti, tudi 
velikih avtomobilov in velikih 
besed, ki se prepogosto 
izkažejo le kot besede in nič 
drugega. BMW-ju in Audiju je 
to popolnoma vseeno, 
Amerika je zanju hvaležen 
trg, saj pogoltne SUV-e v 
velikosti XXL, takšne, ki jih 
ostali del sveta, razen Moskve 
in nekaj kitajskih mest, vse 
bolj zavrača. To je dežela, ki je 
kot nalašč ustvarjena za BMW 
X7 in audi Q8.

Seveda je v zgornjih besedah 
veliko cinizma, parodije na 
ameriške sanje, ki so v prvi 
fazi preplavile preostali svet, 
mu dale upanja, v drugi pa 
poskrbele za spoznanje o 
pravi Ameriki. Če gledamo z 
avtomobilskega vidika, je 
Amerika tudi dežela eko 
rešitev, električnih 
avtomobilov, rabelj 
Volkswagna in sovražnik 
dizelskih motorjev, ki naj bi 
svinjali ozračje in dušili 
prebivalce, seveda precej bolj 
kot dvotonci s šestlitrskimi 
motorji V8. Tehnično 
naprednejši Evropi pa je malo 
mar za ameriško pretvarjanje. 
Tako BMW kot Audi v celotni 
zgodbi najdeta svoje ameriške 
sanje, ki vsako leto znova 

poskrbijo za glasno 
žvenketanje vse stabilnejših 
dolarjev in pogoltnejo vse, 
kar je velikega, prevelikega za 
Evropo.

Tudi visoke cene evropskih 
znamk na tamkajšnjem trgu 
niso težava – Cadillac stane 
30, BMW pa 50 tisoč dolarjev; 
dokler Američani s ponosom 
in pogosteje kot domače 
kupujejo evropske izdelke, je 
vse v redu. Zakaj pa menite, 
da bo Mercedes-Benz izdelal 
prvi terenski poltovornjak 
– pick-up, da bo na trg konec 
leta zapeljal BMW X7, ko pa je 
že X5 prevelik za večino cest, 
garaž in proračunov, in da 
Audi snuje model Q8, ki bo 
zapeljal še nad orjaka Q7? 
Zaradi Amerike, seveda, 
zaradi dežele, ki pokupi vse, 
kar je velikega, in to v velikih 
količinah ter za dober denar. 

Prevedeno v številke – le lani 
je Audi tam prodal 30.563 
modelov Q7, Mercedes-Benz 
pa 30.442 modelov GLS. To je 
bolje od prodaje BMW X1, 
audija Q3 in mercedes-benza 
GLA, ki v Evropi sicer močno 
vodijo pred velikani. V ZDA 
pač velja pravilo, večji si, več 
veljaš, tudi pri avtomobilih. 
Zato je Audi novi Q8 zasnoval 
kot športni kupe in ga po 
merah z dolžino 5,02 metra 
postavil precej nad tekmeca 
BMW X6 in mercedes-benza 
GLE coupe z okroglo dolžino 
4,9 metra. BMW pa je velikana 

X7 podaljšal na 5,13 metra, s 
čimer je ugnal tudi doslej 
največjega audija Q7. To so 
mere, ki v Evropi niso več 
dobrodošle, v ZDA pa bosta 
Nemca trčila ob še večje 
Američane, kot je cadillac 
escalade.

Audijev predstavnik je 
vsekakor bolj unikaten kot 
BMW X7. V prvi vrsti je 
zasnovan povsem na novo, 
razen, seveda, podvozja in 
tehnike, ki sta skupna modelu 
Q7, pa še to ne v celoti. 
Oblikovna mojstrovina 
oblikovalcev iz Stuttgarta je 
zmes klasičnega in 
kupejevskega SUV-a z zelo 

❝
Morda se sliši 
krivično, a X7, ki 
prihaja konec 
letošnjega leta, je 
le podaljšani X5 
brez drugačnih 
unikatnih 
oblikovnih 
elementov.
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2014 2015 2016

1.871.350

2.003.359

2.083.888

1.741.129

1.811.719

1.630.100

1.803.246

1.905.234

1.871.511

KAKO SI TRG DELIJO PREMIJSKE ZNAMKE
Prodaja vozil v svetu, po letih.  

RAZKRIVAMO 

■•  KO JE PREDSEDNIK 
uprave Daimlerja Dieter 

Zetsche leta 2011 napovedal 
prevzem vodstva Mercedes-
Benza v svetovni prodaji 
prestižnih znamk v letu 2020, 
se je marsikdo le nasmehnil. 

Tako močan je bil takrat 
vodilni BMW, Mercedes-Benz 
pa se je šele postavljal na noge 
z novo generacijo kompaktnih 
modelov. Pa mu je uspelo, in 
to tri leta pred usodnim letom 
2020. Eden od glavnih 

razlogov je novi mercedes A, ki 
je v štirih letih našel 450 tisoč 
kupcev in znamko oblikoval 
tudi v nižjem cenovnem in 
velikostnem razredu. 
Mercedes-Benz, seveda, ne 
miruje, kot po tekočem traku 

predstavlja nove nišne modele 
vseh velikosti, BMW pa se 
izgube vodstva brani z 
besedami, da je ostal na vrhu, 
ko gre za prodajo Skupine, 
vanjo sodi tudi Mini. 

ZMAGA – HITREJE, KOT SMO PRIČAKOVALI
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 TEST

Test letnih pnevmatik 2017

❱ Preizkušenih 31 letnih 
pnevmatik dveh velikosti  ❱ 15 jih je 
posebej namenjenih športnim terencem

E vropski avtomobilski klubi 
pod vodstvom nemškega 
ADAC (sodeloval je tudi naš 

AMZS) so preizkusili 31 letnih 
pnevmatik dveh dimenzij. Skupaj 
jih je oceno zelo priporočljivo 
oziroma štiri zvezdice prejelo 
sedem, dve sta priporočljivi z 
omejitvami, ena pa ni 
priporočljiva.

Med pnevmatikami velikosti 
195/65 R 15, kakršne uporabljajo 
majhni avtomobili, pa tudi nekaj 
let stari avtomobili kompaktnega 
ali nižjega srednjega razreda 
(preizkusni avtomobil je bil 
volkswagen golf ), je med skupaj 16 
pnevmatikami pet pnevmatik 
(pirelli cinturato P1 verde, 
bridgestone turanza T001, 
continental contipremiumcontact 
5, goodyear efficientgrip 
performance in esa-tecar spirit 5 

HP) prejelo oceno zelo 
priporočljivo, ena (GT radial 
champiro FE1) pa je priporočljiva z 
omejitvami. Pnevmatik manj 
znanih in neuveljavljenih imen 
tokrat niso preizkusili; te se po 
izkušnjah iz preteklih let 
praviloma odrežejo zelo slabo.

Med 15 pnevmatikami velikosti 
215/65 R 16, ki so posebej 
namenjene športnim oziroma 
cestnim terencem in so tako tudi 
označene (preizkusni avtomobil je 
bil volkswagen tiguan), sta dve 
pnevmatiki (goodyear efficientgrip 
SUV in cooper zeon 4XS sport) 
prejeli oceno zelo priporočljivo, 
ena (michelin latitude tour HP) je 
priporočljiva z omejitvami, ena 
(yokohama geolandar SUV) pa 
zaradi izjemno slabih lastnosti na 
mokri cesti ni priporočljiva.  Anže 
Jamnik, vir: ADAC

Letne pnevmatike 195/65 R15 91 V (do 240 km/h)

Letne pnevmatike 215/65 R16 98 H (do 210 km/h)

Delež

Pirelli 
Cinturato  
P1 Verde

Bridgestone 
Turanza  

T001

Continental 
ContiPremium 

Contact 5

Goodyear 
EfficientGrip 
Performance

Esa-Tecar  
Spirit 5 HP

Dunlop  
Sport 

BluResponse

Nokian  
Line

Vredestein 
Sportrac 5

Aeolus 
PrecisionAce 2 

AH03

Kumho  
Ecowing  

ES01 KH27

Michelin  
Energy Saver+

Sava  
Intensa HP

Semperit 
Comfort-Life 2

Hankook  
Ventus Prime 3 

K125

Maxxis  
Premitra HP5

GT Radial 
Champiro FE1

SUHA CESTA 20 % 2,1 1,7 1,8 1,6 2,5 1,5 2,2 2,6 2,5 2,3 1,9 2,2 2,9 1,8 1,9 2,9

Vozne lastnosti 35 % 2,4 1,8 1,9 1,3 2,7 1,4 2,3 2,9 2,7 2,4 1,9 2,3 2,8 1,8 1,9 3,0

Varnost vožnje 35 % 2,0 1,7 1,8 1,5 2,5 1,4 2,4 2,8 2,8 2,3 2,0 2,3 3,2 1,8 2,0 3,3

Zaviranje 30 % 1,8 1,5 1,5 1,8 2,0 1,5 1,8 1,8 1,8 2,0 1,8 1,8 2,5 1,8 1,5 2,0

MOKRA CESTA 40 % 2,0 2,1 1,9 2,1 2,3 2,6 2,6 2,8 2,2 2,7 3,0 3,0 3,0 3,3 2,3 4,0

Zaviranje z ABS 30 % 1,6 1,6 1,8 2,1 2,1 2,3 2,8 2,9 2,1 2,4 2,9 3,0 3,0 3,3 2,3 4,0

Splavanje – vzdolžno 20 % 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,5 2,0 3,5

Splavanje – prečno 10 % 3,5 2,5 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,0 4,0

Vodljivost 30 % 1,6 2,1 1,5 2,1 2,5 3,2 2,7 2,7 2,1 3,1 3,9 3,2 3,8 3,8 2,1 4,4

Krožna vožnja – bočna vodljivost 10 % 2,0 2,5 2,0 2,0 2,5 3,0 2,5 3,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 3,5

GLASNOST 10 % 2,9 3,4 3,1 3,5 3,2 3,2 3,5 3,2 3,1 3,2 3,2 3,2 3,4 3,0 3,2 2,8

Hrup v potniški kabini 50 % 2,5 3,3 2,5 3,0 3,8 3,0 3,3 3,0 3,0 3,3 3,3 2,8 3,0 3,0 3,0 2,8

Zunanja glasnost 50 % 3,3 3,4 3,7 3,9 2,6 3,3 3,7 3,3 3,2 3,0 3,1 3,5 3,7 3,0 3,3 2,8

Hitrostni preizkus prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala

Poraba goriva 10 % 2,3 1,9 2,4 1,9 2,0 1,9 2,3 2,0 2,5 1,8 1,8 2,1 1,8 2,2 2,3 1,6

Obraba 20 % 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 1,0 3,0 3,0 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 1,5

SKUPNA OCENA 100 % 2,1 2,2 2,2 2,2 2,5 2,6 2,6 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 3,5 4,0

PRIPOROČILO HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HH

 zelo uravnotežena 
pnevmatika, posebej 
dobra na mokrem, 
relativno majhna 
obraba, tiha

 zelo uravnotežena 
pnevmatika, posebej 
dobra na suhem in 
mokrem, relativno 
majhna poraba goriva

 zelo uravnotežena 
pnevmatika, najboljša 
na mokrem, dobra na 
suhem

 zelo uravnotežena 
pnevmatika, še 
posebej dobra na 
suhem, dobra na 
mokrem, relativno 
majhna poraba goriva

 uravnotežena 
pnevmatika, relativno 
dobra na mokrem in 
majhna poraba goriva

 najboljša na 
suhem, relativno 
majhna poraba goriva

 relativno dobra 
na suhem

 majhna obraba, 
relativno majhna 
poraba goriva

 relativno dobra na 
mokrem

 majhna poraba 
goriva

 najmanjša obraba, 
majhna poraba goriva, 
posebej dobra na 
suhem

 relativno majhna 
obraba

 majhna poraba 
goriva

 dobra na suhem  dobra na suhem in 
mokrem

 najmanjša poraba 
goriva, relativno 
majhna obraba, tiha

 /  /  /  /  /  nekoliko slabša na 
mokrem

 nekoliko slabša na 
mokrem in glasna

 nekoliko slabša na 
suhem in mokrem

 relativno velika 
poraba goriva in 
obraba

 nekoliko slabša 
na mokrem, relativno 
velika obraba

 nekoliko slabša na 
mokrem

 nekoliko slabša na 
mokrem

 nekoliko slabša na 
mokrem in bolj glasna

 relativno slaba na 
mokrem

 velika obraba  slaba na mokrem, 
relativno slaba na 
suhem

Delež

Goodyear 
EfficientGrip 

SUV

Cooper  
Zeon 4XS  

Sport

Firestone 
Destination  

HP

Nokian  
Line  

SUV XL

Pirelli  
Scorpion  
Verde XL

Semperit 
Comfort-Life 

2 SUV

Uniroyal Rain 
Expert 3  

SUV

Barum  
Bravuris 4x4

General  
Grabber GT

Apollo  
Apterra H/P

Hankook  
Dynapro HP2 

RA33

BF Goodrich 
g-Grip  

SUV

Bridgestone 
Dueler  

H/P Sport

Michelin  
Latitude  
Tour HP

Yokohama 
Geolandar SUV

SUHA CESTA 20 % 2,0 2,2 1,7 2,1 1,9 2,4 3,0 3,1 2,3 3,2 2,3 2,0 1,6 2,3 2,9

Vozne lastnosti 35 % 2,0 2,3 1,3 2,0 1,5 2,3 3,5 3,3 2,0 3,5 2,0 2,0 1,5 1,8 2,8

Varnost vožnje 35 % 1,8 2,3 1,5 2,0 1,8 2,3 3,0 3,0 2,3 3,3 2,0 1,8 1,3 2,0 2,8

Zaviranje 30 % 2,0 1,8 2,3 2,3 2,3 2,5 2,3 2,8 2,5 2,5 3,0 2,0 1,8 3,0 3,0

MOKRA CESTA 40 % 2,0 2,5 2,8 2,6 2,8 2,9 2,0 2,7 3,1 3,3 3,3 3,4 3,5 3,9 5,5

Zaviranje z ABS 30 % 2,0 2,6 3,0 2,6 2,6 3,3 1,9 2,6 3,0 3,6 2,9 3,6 4,1 4,3 5,5

Splavanje – vzdolžno 20 % 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,5 3,5

Splavanje – prečno 10 % 3,5 4,0 2,5 3,0 3,5 2,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,5

Vodljivost 30 % 1,7 2,4 3,1 2,6 3,0 3,3 1,8 3,1 3,8 3,7 3,7 3,9 3,7 4,4 5,5

Krožna vožnja – bočna vodljivost 10 % 1,8 1,8 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 3,5 3,5 3,5 5,5

GLASNOST 10 % 3,0 3,1 3,1 3,2 3,1 3,2 3,1 3,0 3,1 3,0 2,8 3,2 2,9 3,1 2,5

Hrup v potniški kabini 50 % 2,3 2,5 2,5 2,8 2,8 2,8 2,5 2,3 2,5 2,5 2,5 2,8 2,3 2,8 2,9

Zunanja glasnost 50 % 3,6 3,7 3,7 3,6 3,4 3,6 3,6 3,7 3,6 3,4 3,0 3,5 3,4 3,3 3,3

Hitrostni preizkus prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala

Poraba goriva 10 % 2,3 2,3 2,1 2,8 2,1 1,9 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,5 2,0 1,9 1,7

Obraba 20 % 2,0 2,5 2,5 2,5 1,5 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,5 1,5

SKUPNA OCENA 100 % 2,1 2,5 2,8 2,8 2,8 2,9 3,0 3,1 3,1 3,3 3,3 3,4 3,5 3,9 5,5

PRIPOROČILO HHHH HHHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HH H

 zelo 
uravnotežena 
pnevmatika, 
najboljša na mokrem, 
dobra na suhem

 uravnotežena 
pnevmatika, 
dobra na suhem in 
mokrem

 posebej dobra 
na suhem

 dobra na suhem  posebej dobra na 
suhem, majhna obraba

 relativno majhna 
poraba goriva

 najboljša na 
mokrem

 povprečna v skoraj 
vseh kategorijah

 dobra na suhem  relativno majhna 
poraba goriva in obraba

 relativno majhna 
poraba goriva, resnično 
tiha

 najmanjša poraba 
goriva, dobra na suhem

 najboljša na suhem  najmanjša obraba, 
relativno majhna 
poraba goriva

 posebej majhna 
poraba goriva in obraba

 /  nekoliko večja 
obraba

 nekoliko slabša 
na mokrem in večja 
obraba

 nekoliko 
slabša na mokrem, 
relativno velika 
poraba goriva

 nekoliko slabša na 
mokrem

 nekoliko slabša na 
mokrem

 zelo slaba na 
suhem, nekoliko večja 
obraba

 relativno slaba na 
suhem

 relativno slaba na 
mokrem

 relativno slaba na 
suhem in mokrem

 relativno slaba na 
mokrem

 relativno slaba na 
mokrem

 relativno slaba na 
mokrem

 slaba na mokrem  ekstremno slaba 
na mokrem, 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

Glasnost 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 

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

Razlike so  
v ekstremih 
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TEST 

Letne pnevmatike 195/65 R15 91 V (do 240 km/h)

Letne pnevmatike 215/65 R16 98 H (do 210 km/h)

Delež

Pirelli 
Cinturato  
P1 Verde

Bridgestone 
Turanza  

T001

Continental 
ContiPremium 

Contact 5

Goodyear 
EfficientGrip 
Performance

Esa-Tecar  
Spirit 5 HP

Dunlop  
Sport 

BluResponse

Nokian  
Line

Vredestein 
Sportrac 5

Aeolus 
PrecisionAce 2 

AH03

Kumho  
Ecowing  

ES01 KH27

Michelin  
Energy Saver+

Sava  
Intensa HP

Semperit 
Comfort-Life 2

Hankook  
Ventus Prime 3 

K125

Maxxis  
Premitra HP5

GT Radial 
Champiro FE1

SUHA CESTA 20 % 2,1 1,7 1,8 1,6 2,5 1,5 2,2 2,6 2,5 2,3 1,9 2,2 2,9 1,8 1,9 2,9

Vozne lastnosti 35 % 2,4 1,8 1,9 1,3 2,7 1,4 2,3 2,9 2,7 2,4 1,9 2,3 2,8 1,8 1,9 3,0

Varnost vožnje 35 % 2,0 1,7 1,8 1,5 2,5 1,4 2,4 2,8 2,8 2,3 2,0 2,3 3,2 1,8 2,0 3,3

Zaviranje 30 % 1,8 1,5 1,5 1,8 2,0 1,5 1,8 1,8 1,8 2,0 1,8 1,8 2,5 1,8 1,5 2,0

MOKRA CESTA 40 % 2,0 2,1 1,9 2,1 2,3 2,6 2,6 2,8 2,2 2,7 3,0 3,0 3,0 3,3 2,3 4,0

Zaviranje z ABS 30 % 1,6 1,6 1,8 2,1 2,1 2,3 2,8 2,9 2,1 2,4 2,9 3,0 3,0 3,3 2,3 4,0

Splavanje – vzdolžno 20 % 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,5 2,0 3,5

Splavanje – prečno 10 % 3,5 2,5 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,0 4,0

Vodljivost 30 % 1,6 2,1 1,5 2,1 2,5 3,2 2,7 2,7 2,1 3,1 3,9 3,2 3,8 3,8 2,1 4,4

Krožna vožnja – bočna vodljivost 10 % 2,0 2,5 2,0 2,0 2,5 3,0 2,5 3,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 3,5

GLASNOST 10 % 2,9 3,4 3,1 3,5 3,2 3,2 3,5 3,2 3,1 3,2 3,2 3,2 3,4 3,0 3,2 2,8

Hrup v potniški kabini 50 % 2,5 3,3 2,5 3,0 3,8 3,0 3,3 3,0 3,0 3,3 3,3 2,8 3,0 3,0 3,0 2,8

Zunanja glasnost 50 % 3,3 3,4 3,7 3,9 2,6 3,3 3,7 3,3 3,2 3,0 3,1 3,5 3,7 3,0 3,3 2,8

Hitrostni preizkus prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala

Poraba goriva 10 % 2,3 1,9 2,4 1,9 2,0 1,9 2,3 2,0 2,5 1,8 1,8 2,1 1,8 2,2 2,3 1,6

Obraba 20 % 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 1,0 3,0 3,0 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 1,5

SKUPNA OCENA 100 % 2,1 2,2 2,2 2,2 2,5 2,6 2,6 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 3,5 4,0

PRIPOROČILO HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HH

 zelo uravnotežena 
pnevmatika, posebej 
dobra na mokrem, 
relativno majhna 
obraba, tiha

 zelo uravnotežena 
pnevmatika, posebej 
dobra na suhem in 
mokrem, relativno 
majhna poraba goriva

 zelo uravnotežena 
pnevmatika, najboljša 
na mokrem, dobra na 
suhem

 zelo uravnotežena 
pnevmatika, še 
posebej dobra na 
suhem, dobra na 
mokrem, relativno 
majhna poraba goriva

 uravnotežena 
pnevmatika, relativno 
dobra na mokrem in 
majhna poraba goriva

 najboljša na 
suhem, relativno 
majhna poraba goriva

 relativno dobra 
na suhem

 majhna obraba, 
relativno majhna 
poraba goriva

 relativno dobra na 
mokrem

 majhna poraba 
goriva

 najmanjša obraba, 
majhna poraba goriva, 
posebej dobra na 
suhem

 relativno majhna 
obraba

 majhna poraba 
goriva

 dobra na suhem  dobra na suhem in 
mokrem

 najmanjša poraba 
goriva, relativno 
majhna obraba, tiha

 /  /  /  /  /  nekoliko slabša na 
mokrem

 nekoliko slabša na 
mokrem in glasna

 nekoliko slabša na 
suhem in mokrem

 relativno velika 
poraba goriva in 
obraba

 nekoliko slabša 
na mokrem, relativno 
velika obraba

 nekoliko slabša na 
mokrem

 nekoliko slabša na 
mokrem

 nekoliko slabša na 
mokrem in bolj glasna

 relativno slaba na 
mokrem

 velika obraba  slaba na mokrem, 
relativno slaba na 
suhem

Delež

Goodyear 
EfficientGrip 

SUV

Cooper  
Zeon 4XS  

Sport

Firestone 
Destination  

HP

Nokian  
Line  

SUV XL

Pirelli  
Scorpion  
Verde XL

Semperit 
Comfort-Life 

2 SUV

Uniroyal Rain 
Expert 3  

SUV

Barum  
Bravuris 4x4

General  
Grabber GT

Apollo  
Apterra H/P

Hankook  
Dynapro HP2 

RA33

BF Goodrich 
g-Grip  

SUV

Bridgestone 
Dueler  

H/P Sport

Michelin  
Latitude  
Tour HP

Yokohama 
Geolandar SUV

SUHA CESTA 20 % 2,0 2,2 1,7 2,1 1,9 2,4 3,0 3,1 2,3 3,2 2,3 2,0 1,6 2,3 2,9

Vozne lastnosti 35 % 2,0 2,3 1,3 2,0 1,5 2,3 3,5 3,3 2,0 3,5 2,0 2,0 1,5 1,8 2,8

Varnost vožnje 35 % 1,8 2,3 1,5 2,0 1,8 2,3 3,0 3,0 2,3 3,3 2,0 1,8 1,3 2,0 2,8

Zaviranje 30 % 2,0 1,8 2,3 2,3 2,3 2,5 2,3 2,8 2,5 2,5 3,0 2,0 1,8 3,0 3,0

MOKRA CESTA 40 % 2,0 2,5 2,8 2,6 2,8 2,9 2,0 2,7 3,1 3,3 3,3 3,4 3,5 3,9 5,5

Zaviranje z ABS 30 % 2,0 2,6 3,0 2,6 2,6 3,3 1,9 2,6 3,0 3,6 2,9 3,6 4,1 4,3 5,5

Splavanje – vzdolžno 20 % 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,5 3,5

Splavanje – prečno 10 % 3,5 4,0 2,5 3,0 3,5 2,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,5

Vodljivost 30 % 1,7 2,4 3,1 2,6 3,0 3,3 1,8 3,1 3,8 3,7 3,7 3,9 3,7 4,4 5,5

Krožna vožnja – bočna vodljivost 10 % 1,8 1,8 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 3,5 3,5 3,5 5,5

GLASNOST 10 % 3,0 3,1 3,1 3,2 3,1 3,2 3,1 3,0 3,1 3,0 2,8 3,2 2,9 3,1 2,5

Hrup v potniški kabini 50 % 2,3 2,5 2,5 2,8 2,8 2,8 2,5 2,3 2,5 2,5 2,5 2,8 2,3 2,8 2,9

Zunanja glasnost 50 % 3,6 3,7 3,7 3,6 3,4 3,6 3,6 3,7 3,6 3,4 3,0 3,5 3,4 3,3 3,3

Hitrostni preizkus prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala prestala

Poraba goriva 10 % 2,3 2,3 2,1 2,8 2,1 1,9 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,5 2,0 1,9 1,7

Obraba 20 % 2,0 2,5 2,5 2,5 1,5 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,5 1,5

SKUPNA OCENA 100 % 2,1 2,5 2,8 2,8 2,8 2,9 3,0 3,1 3,1 3,3 3,3 3,4 3,5 3,9 5,5

PRIPOROČILO HHHH HHHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HH H

 zelo 
uravnotežena 
pnevmatika, 
najboljša na mokrem, 
dobra na suhem

 uravnotežena 
pnevmatika, 
dobra na suhem in 
mokrem

 posebej dobra 
na suhem

 dobra na suhem  posebej dobra na 
suhem, majhna obraba

 relativno majhna 
poraba goriva

 najboljša na 
mokrem

 povprečna v skoraj 
vseh kategorijah

 dobra na suhem  relativno majhna 
poraba goriva in obraba

 relativno majhna 
poraba goriva, resnično 
tiha

 najmanjša poraba 
goriva, dobra na suhem

 najboljša na suhem  najmanjša obraba, 
relativno majhna 
poraba goriva

 posebej majhna 
poraba goriva in obraba

 /  nekoliko večja 
obraba

 nekoliko slabša 
na mokrem in večja 
obraba

 nekoliko 
slabša na mokrem, 
relativno velika 
poraba goriva

 nekoliko slabša na 
mokrem

 nekoliko slabša na 
mokrem

 zelo slaba na 
suhem, nekoliko večja 
obraba

 relativno slaba na 
suhem

 relativno slaba na 
mokrem

 relativno slaba na 
suhem in mokrem

 relativno slaba na 
mokrem

 relativno slaba na 
mokrem

 relativno slaba na 
mokrem

 slaba na mokrem  ekstremno slaba 
na mokrem, slaba na 
suhem
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Ženevski avtomobilski salon (9.–19. marec 2017)
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Večni 
kontrasti

❱ Na eni strani elektrika, 
povezljivost in avtonomna 
vožnja … na drugi športnost, 
osupljivi koncepti in 
neomejeno razkošje

Alpinin novi dvosedežnik, ki 
se prvič predstavlja v 
serijski obliki, je 
nekakšna 
reinkarnacija 
legendarnega 
A110 z začetka 
šestdesetih let. 
Prihajajoči A110 
ima popolnoma 
novo aluminijasto 
platformo, ki skrbi 
za majhno maso 
avtomobila (1.080 
kilogramov), kar mu 
omogoča pospešek 
od 0 do 100 km/h v 
pičlih 4,5 sekunde. Poganja 
ga sredinsko nameščen 
prisilno polnjeni štirivaljnik. 
Gre za čisto nov 1,8-litrski 
turbobencinski štirivaljnik z 
aluminijastim blokom, ki 
razvije 184 kilovatov (250 
KM). Povezan je s 
sedemstopenjskim 
dvosklopčnim 
menjalnikom, 
prek katerega 
se moč 
prenaša na 
zadnji kolesi.

ALPINE A110

ALFA ROMEO 
STELVIO
Alfa je na ogled poleg divje različice 
quadrifoglio postavila bolj umirjeni stelvio, ki pa 
se z dvolitrskim turbobencinarjem vseeno 
pohvali z najboljšim pospeškom v razredu. Do 
stotice potrebuje le 5,7 sekunde.

N a letošnji mednarodni 
avtomobilski salon v Ženevi, že 
87. po vrsti, je 180 razstavljavcev 

pripeljalo okoli 900 različnih modelov. 
Od tega kar 126 evropskih in svetovnih 
premier, kar je več kot lani, ko smo jih 
našteli 120. Elektrika še naprej ostaja v 
ospredju, čeprav se zdi, da 
elektromobilnost ta hip ne ponuja 
pravega nadaljevanja. Če je jesenski 
pariški salon prinesel prelomnico pri 
zmogljivosti baterij, letošnja razstava 
ob idiličnem jezeru pod Mont 
Blancom ni prinesla nič 
revolucionarno novega, razen nekaj 
konceptnih obljub. Pri tem, seveda, 
mislimo na serijske električne novince, 
ki bodo imeli doseg 500 in več 
kilometrov. Več kot očitno je, da je 
elektrika tu, vendar je v fazi tehnično-
tehnološkega razvoja in preizkušanja. 

Vse bolj pomembna postajata tudi 

avtonomna vožnja in povezljivost v 
avtomobilih, v katerih v povprečju 
preživimo 500 ur na leto. Za protiutež 
novim konceptom mobilnosti, ki nas 
oddaljujejo od pojmovanja avtomobila, 
kot smo ga poznali do sedaj, pa tudi 
letos ni manjkalo superšportnih 
modelov, ki ohranjajo dvanajstvaljnike, 
in razkošnih modelov, ki si jih lahko 
privošči le peščica, v pogledu nanje pa 
lahko uživamo vsi. Bleščeča razstava 
jeklenih konjičkov ob Ženevskem 
jezeru, ki je lahko dostopna tudi iz 
naših krajev, je letos potekala od 9. do 
19. marca, ogledalo pa si jo je več kot 
deset tisoč novinarjev in 700 tisoč 
obiskovalcev. Vsem, ki vas pot ni 
'zanesla' v deželo čokolade in ur, pa 
želimo prijeten sprehod po naslednjih 
straneh.  Anže Jamnik, Borut Fakin, Semo 
Sadikovič, foto: B. Fakin, P. Krištofelc, S. 
Sadikovič
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AUDI Q8
Koncept luksuznega 
križanca Q8 poganja 
priključni hibridni sklop s 
sistemsko močjo 330 kW 
(449 KM) ter navorom 700 
Nm. To obljublja pospešek 
do stotice v 5,4 sekunde, 
električni doseg 60 km in 

povprečno porabo 2,3 litra 
(izpust CO2 je 53 gramov), 
sicer pa tega luksuznega 
orjaka med drugim 
zaznamujejo mišičaste linije, 
velika kolesa in predvsem 
mogočna sprednja maska.

AUDI G-TRON,  se 
predstavlja z novima 
modeloma. To sta A4 avant 
in A5 sportback g-tron z 
motorjem 2.0 TSI s 125 kW 
(170 KM). Poleg 25-litrske 
posode za bencin sta 
opremljena še s po štirimi 
rezervoarji za skupaj 19 
kilogramov plina.

AUDI SQ5  kot najmočnejši 
Q5 vznemirja s prisilno 
polnjenim trilitrskim strojem 
V6 z 260 kW (354 KM) in 
pospeškom do 100 km/h v 
5,4 sekunde. Na ceste pa bo 
zapeljal sredi poletja.

AUDI RS3  s prisilno 
polnjenim petvaljnikom 
sedaj razvije okroglih 

294 kW (400 KM). Do 
stotice pospeši v le 4,1 

sekunde, na voljo pa je v 
limuzinski in petvratni 

(sportback) različici.

ASTON MARTIN 
VALKYRIE  Besede so meso 

postale in v živo smo lahko videli 
tudi hiperšportni avtomobil, plod 

sodelovanja Aston Martina in Red 
Bulla. Pri njegovem razvoju je 

sodeloval sam Adrian 
Newey, tako da zadeva vsekakor ni 

od muh!
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 VOZILI SMO

Pagani huayra BC

Č e imaš 800 'konjev' za 
petami, vsaka cesta hitro 
postane preozka. V 

hipnotičnem nizu zavojev hitro 
postane jasno, da si moramo 
nujno postaviti meje. Za 1.100 Nm 
navora bi lahko rekli, da 
predstavljajo izstrelitev v nek 
vzporedni svet, v svet huayre BC.

Paganijeva najnovejša stvaritev 

predstavlja plod šestih let 
tehnične evolucije modela 
huayra. Od leta 2011, ko je prišla 
na svet, je bila nenehno deležna 
izboljšav, ki so se sedaj zlile v 
različico BC. 

Če začnemo pri masi … Ta je za 
kar 132 kilogramov manjša kot pri 
dosedanjih različicah, kar je ob 
vedenju, da je do sedaj znašala 

1.350 kilogramov, impresivno. Za 
izboljšanje aerodinamike so štirim 
aktivnim usmernikom zraka 
dodali še aktivni zadnji spojler in 
paket aerodinamičnih dodatkov 
na sprednjem delu ter bokih 
avtomobila. Našteti dodatki 
močno izboljšujejo aerodinamiko 
in pri 250 km/h prinašajo 
dodatnih 300 kilogramov 

Preprosto pretirana
❱  Da bi dobil oznako BC, je hiperšportnik iz malega kraja San Cesario sul Panaro šel v fitnes  ❱  Pridobil je 
70 'konjev' in ob že tako zavidljivi formi shujšal še dodatnih 132 kilogramov  ❱  Da bi bil še hitrejši in bolj 
zanesljiv, je med drugim dobil prenovljen menjalnik in ESP zadnje generacije

❝
Novi aerodinamični 
dodatki so jocker,  
ki ga velja izkoristiti 
v najhitrejših 
ovinkih.

48
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navpične sile. To je jocker, ki ga 
velja izkoristiti v najhitrejših 
zavojih. S tem je avtomobil postal 
še bolj stabilen in se še lažje sooča 
z bočnimi pospeški. 

To so največje spremembe, a 
izjemnost tega avtomobila se 
kaže v detajlih. Nova sedeža iz 
ogljikovih vlaken tehtata le 12 
kilogramov, pri čemer 'hujšanje' ni 
vplivalo na udobje in končno 
obdelavo. Prečno vgrajeni 
sekvenčni menjalnik (ki omogoča 
prenos težišča proti sredini 
avtomobila) je zasnovan na novo. 
Ima nove aktuatorje, sinhrone iz 
ogljikovih vlaken in novo 
hidravliko. Menjalnik je po prenovi 
še hitrejši, ob tem pa ne žrtvuje 
udobja. Računalniška enota lahko 
namreč  za bolj sproščeno vožnjo 

med ovinki ukazuje 'mehkejše' 
delovanje sklopke.

Prenovljen je tudi motor V12, ki 
namesto 730 sedaj razvije 800 
'konjev' oziroma namesto 537 kar 
588 kilovatov. Cilj ni bil vrtoglavo 
povečanje moči, temveč bolj 
enakomerno podajanje le-te. 
Krivulja navora je sedaj bolj 
enakomerna, kar zagotavlja še 
večje užitke med ovinki. Čeprav 
avtomobil pri vožnji po omejitvah 
ostaja prijetno udoben, ima 
uživaštvo v genih. To se pokaže v 
trenutku, ko iz udobnega (prek 
gumba na desnem kraku 
volanskega obroča) vstopimo v 
športni način in začnemo 
napadati ovinke. Z vozniškega 
sedeža se vse zdi zelo ubrano in 
kompaktno. Videti je, kot da 

volan in menjalnik želita le, da bi 
se voznik čim bolj zabaval. Če je 
bila huayra 100-odstotno 
povezana z voznikom, različica BC 
pri tem dosega 110 odstotkov. 
Značilen analogni občutek na 
volanu je tu še bolj izrazit. Zasluga 
za to gre predvsem novim 
nastavitvam krmilnega 
mehanizma. Ta ni le bolj natančen 
pri večjih hitrostih, temveč je tudi 
bolj neposreden, kar omogoča še 
bolj suvereno in uživaško 
vstopanje v ovinke. Ne glede na 
to zadek ostaja stabilen in 
posreduje dober občutek 
nadzora, tudi ob zelo odločnem 
pritiskanju na plin. Za izboljšane 
vozne lastnosti je, poleg finih 
nastavitev podvozja, zaslužno 
novo vzmetenje, ki ga bodo v 

naslednjih mesecih v sklopu 
rednih servisov začeli vgrajevati 
tudi v druge različice huayre.

Horacio Pagani je povedal, da 
novi elementi različice BC 
nakazujejo, kaj bodo prinesli 
njihovi prihodnji avtomobili. Pri 
tem je imel v mislih tudi sistem za 
nadzor stabilnosti ESP zadnje 
generacije, ki so ga premierno 
vgradili v Paganijev model, in 
uspešno zadrži avtomobil ob 
grobih napakah voznika. Poleg 
tega uspešno ugotavlja, kdaj 
želimo biti hitri oziroma se želimo 
zabavati, in zadku dovoljuje 
nadzorovano ter varno drsenje 
proti zunanjemu delu ovinka. 
Sistem komunicira tudi z 
elektronsko nadzorovanim 
samozapornim diferencialom, ki 

❝
Če je bila huayra že do 

sedaj 100-odstotno 
povezana z voznikom, 
je različica BC pri tem 

110-odstotna.
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Volkwagen golf (slovenska predstavitev)

Golf je pri Volkswagnu 
avtomobil, na katerega se 
vedno lahko zanesejo, zato 

pri njem verjetno nikoli ne bomo 
videli zares revolucionarnih 
sprememb. To pa ne pomeni, da 
lahko nanj v razvojnem oddelku 
pozabijo, ampak ga morajo ves čas 
izboljševati. Za prenovo je bila 
tokrat zrela sedma generacija 
prodajne uspešnice. 

Sprememb pričakovano ni veliko, 
a se od starega na račun vpadljivih 
detajlov vseeno hitro loči. Nova je 
grafika luči, odbijača sta bolj 
vpadljiva, zadaj pa izpušne cevi (ali 
pa prostor, kjer bi jih pričakovali) 
obdajajo letvice v krom barvi. Kot 

prvi v svojem segmentu novi golf 
ponuja povsem digitalne merilnike 
oziroma kar en velikanski zaslon, 
kakršnega poznamo že iz passata. 
Nov mejnik pa je tudi osrednji 
zaslon na dotik, katerega diagonala 

meri 23 centimetrov. Prav tako 
novost v segmentu je možnost 
upravljanja z radiem in drugimi 
funkcijami z gestami rok. Z 
zamahom roke bo lahko voznik 
zamenjal radijsko postajo, 
prilagodil glasnost in še marsikaj 
drugega. Vse naštete posebnosti so 
del najboljših paketov opreme ali 
doplačilnega seznama. Kar zadeva 
voznikove pripomočke, bo na voljo 
funkcija samodejnega speljevanja 
in zaustavljanja v prometnih 
zamaških, in sicer do hitrosti 60 
km/h.

Največja novost pri motorjih je 
1,5-litrski bencinski TSI, ki bo na 
voljo od aprila dalje, ponujal pa bo 

funkcijo izklopa valjev ob manjših 
obremenitvah. Za izvedbo 
bluemotion z enakim, a manj 
zmogljivim motorjem pa Nemci 
obljubljajo še funkcijo 'jadranja', ki 
jo sicer poznamo le iz hibridnih 
modelov. Omenjeni motor bo na 
voljo v izvedbah s 96 in 110 kilovati 
(130 in 150 KM). Športni GTI bo 
prav tako na voljo v dveh 
različicah, in sicer s 169 ali 180 kW 
(230 ali 245 KM). Slednja bo prvič 
na voljo z izpušnim sistemom iz 
titana, katerega proizvodnja 
poteka v slovenskem podjetju 
Akrapovič, vgrajevali pa ga bodo v 
VW-ovi tovarni. Glavna novost 
e-golfa je večja baterija kapacitete 

Ostaja zanesljiv igralec

❝
Golf velja za enega 
najuspešnejših 
avtomobilov vseh časov; 
samo pri nas se jih po 
cestah vozi skoraj 
60.000!

  Malenkostni popravki karoserije so ustvarili vtis, da je golf nekoliko 
širši in bližji tlom.

❱  Glavne novosti so pametna elektronska pomagala in temeljito osvežena motorna paleta  ❱  Do hitrosti 
60 km/h zna v koloni voziti sam  ❱  Po tovarniških podatkih bo e-golf zmogel z enim polnjenjem prevoziti 
več kot 300 kilometrov
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 NAŠ 
IZBOR

  VW GOLF  
1.0 TSI TRENDLINE

M 999 ccm, 3 valji, bencinski, 81 kW (110 KM), 

200 Nm   B  4,8 l, 109 g CO2/km   

N  0–100 km/h v 9,9 s, 196 km/h  

D  D/Š/V: 4.258/1.790/1.492 mm   

P  / 380/1270 l  T  1.216 kg     

Cena: 16.657 €

  V osnovi kabina ostaja natančno izdelana, iz solidnih materialov, novi pa so predvsem razni 
pripomočki, vključno z večjim osrednjim barvnim zaslonom in barvnim zaslonom, ki za doplačilo 
nadomesti analogne merilnike.

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

35,8 kWh, ki naj bi omogočala 
doseg kar 300 kilometrov.

Ob upoštevanju popustov, ki so 
bili na voljo pri golfu pred prenovo, 
in sprememb pri serijsko vgrajeni 
opremi, naj bi cene ostale na bolj 
ali manj enaki ravni kot doslej. To 
pomeni, da je treba za najcenejšo 
bencinsko izvedbo 1.0 TSI z 81 kW 
odšteti 16.657 evrov, turbodizel z 
močjo 85 kW pa zahteva vsaj 
18.757 evrov. Solidna oprema in 
dobra cena sta glavna razloga, da v 
zadnjih nekaj letih golf uspe 
dosegati zares odlične prodajne 
rezultate. Zato ni čudno, da so ti 
prav tako ambiciozni tudi za leto 
2017. V tem letu naj bi na naše ceste 
zapeljalo kar 3.120 novih golfov.  
Gašper Stamač, foto: VW, GS
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Renault scenic dCi 130 bose 

S senika v mesto

❱ Scenic se v povsem 
spremenjeni podobi osvobaja 
okov družinskega 'voza' in 
postaja predmet poželenja  ❱ V 
slogu večine renaultov je zaprisežen 
udobju, a se med ovinki presenetljivo 
dobro znajde  ❱ Zmogljiv turbodizel mu 
je pisan na kožo, a je 2.500 evrov dražji od 
primerljivega turbobencinarja

❝
Takšen scenic kaže 
vse svoje dobrote in 
za to tudi zahteva 
zajeten kupček 
denarja, a lepo 
opremljeno dizelsko 
izvedbo lahko kupite 
tudi za dobrih 
dvajset tisočakov.

T estni primerek povsem 
novega scenica je nekako 
sam od sebe povedal, kaj 

želijo pri Renaultu z njim doseči. 
S spretnimi oblikovnimi prijemi, 
kjer je veliko vlogo igrala 
namestitev serijskih 20-palčnih 
platišč, so klasični enoprostorec 
na videz spremenili v danes tako 
priljubljeni križanec. Takšnega, 
ki ga človek hote ali nehote 
pogleda, saj pozornost 
enostavno zahteva in jo tudi 
dobi.

Oblikovalcem je bil prav 
gotovo za zgled espace, ki se je v 
zadnji reinkarnaciji prav tako 
prelevil iz enoprostorca v 
križanca. Podobnosti pa se ne 
končajo pri zunanjosti, temveč 
se nadaljujejo tudi v kabini. 
Naravnost iz espaca so namreč 
odlični, skoraj foteljasti sedeži, 
zaradi katerih je sedenje za štiri 
osebe naravnost odlično. Za 
tistega petega potnika pa raje ne 
sprašujte, saj zadaj niso več trije 
povsem ločeni sedeži, ampak 
deljiva klop. Ta na račun 

razkošnih zunanjih sedišč (ti sta 
kopiji tistih iz prestižnega 
espaca) precej zanemarja 
prostor na sredini. Treh otroških 
sedežev tja zagotovo več ne 
boste spravili, pa tudi isofix 
priključkov ni za vse, ampak le 
za zunanja dva. Prostora za 
kolena odraslih potnikov je sicer 
dovolj, a le, če je vzdolžno 
pomična klop nastavljena dovolj 

nazaj. V tem primeru je prtljagi 
namenjenih 506 litrov prostora, 
sicer pa sprejme do 572 litrov. 
Največ prostora za prtljago 
(1.554 litrov) ustvarijo podrti 
nasloni, za kar je treba le 
pritisniti gumb v prtljažniku. 
Nakladanje prtljage je zaradi 
široke odprtine razmeroma 
preprosto, nas je pa vseeno 
zmotil malce previsok spodnji 
rob, česar mlade mamice prav 
gotovo ne bodo vesele. K 
priročnosti pripomore dvojno 
dno prtljažnika, kamor se lahko 
pospravijo vsi predmeti, ki bi se 
sicer med vožnjo premetavali 
naokoli.

Za drobnarije je več kot dovolj 
prostora tudi v potniškem delu 
kabine, kjer že iz prejšnjih 
scenicov poznamo predale v dnu 
vozila, prav tako pa veliko opcij 
ponuja tudi pomičen sredinski 
predal z naslonom za roke. V 
slogu ostalih renaultov je s 
sodobno elektroniko opremljen 
tudi scenic. Glavno vlogo zopet 
igra velikanski barvni zaslon na 

sredinski konzoli, ki služi kot 
osrednji center za upravljanje z 
zabavnimi in udobju 
namenjenimi funkcijami. Velike 
in po lastnem okusu 
prilagodljive ikone na njem 
pomagajo, da voznik lahko hitro 
najde tisto, kar išče. Ne le 
priročno, ampak tudi bolj varno 
je tako.

Tudi sicer je varnosti 
namenjenih veliko 
najsodobnejših pripomočkov, 
kot so sistem za zaznavanje 
pešcev, ki deluje od sedem do 60 
km/h in opazi tudi žival ali 
fiksen predmet, pred oviro pa se 
zna celo povsem zaustaviti. 
Malce negodovanja je izzval 
aktiven radarski tempomat, 
katerega delovanje je sicer 
solidno, a omejeno na hitrosti 
med 50 in 160 km/h.

Testni scenic je poganjal že 
poznani 1,6-litrski turbodizel z 
močjo 96 kW (130 KM) v 
kombinaciji s šeststopenjskim 
ročnim menjalnikom. Z dobro 
tono in pol, kolikor v osnovi 
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⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: enoprostorec, 5 vrat, 5 sedežev; 
Motor: turbodizelski, vrstni štirivaljnik, 1598 
ccm, 96 kW (130 KM) pri 4000/min, 320 Nm 
pri 1750/min; Menjalnik: ročni, 6-stopenjski; 
Pogon: na sprednji kolesi; EuroNCAP: 5.
Velikosti: 4406 x 1866 x 1653 mm; Medos. 
razdalja: 2734 mm; Pnevmatike: 195/55 R20; 
Masa/nosilnost: 1540/583 kg; Prtljažnik: 
506–1554 l.
Največja hitrost: 194 km/h; Pospešek 
(0–100 km/h): 11,4 s; Poraba goriva (EU): 
5,1/4,1/4,5 l/100 km; Povprečje na testu: 
6,8 l/100 km; Izpust CO2: 116 g/km.
Cena: osnovni model (1.2 TCe life): 16.990 
€, testno vozilo: 28.910 €; Renault Nissan 
Slovenija, d. o. o., Ljubljana.
+ videz, serijska oprema 
– zadnja klop nima treh ločenih sedežev

tehta scenic, je motor odlično 
opravil in se zares zadihal le, ko 
smo ga do zadnjega kotička 
naloženega peljali na družinsko 
potepanje. Pri tem je ostal tudi 
skromen pri porabi goriva, saj je 
na našem preizkusu v povprečju 
zahteval le 6,8 litra dizelskega 
goriva.

Ker je pri vsaki stvari tako, da 
če nekje dodaš, drugje zmanjka, 
je tudi scenic moral iskati 
kompromis. S preobrazbo iz 
družinskega sluge v avtomobil, 
ki si ga že zaradi videza želijo 
tudi takšni, ki enoprostorca ne 
potrebujejo, se je moral 
nekaterim malenkostim odreči. 
V zameno pa je končno postal 
avtomobil, ki ga v mestu ne 
bomo videli le na poti od 
osnovne šole do plesnih vaj, 
ampak tudi pred trendovskim 
lokalom. Družinam pa tako ali 
tako še vedno ostane 
sedemsedežni grand scenic.  
Gašper Stamač, foto: Jernej 
Prelac

  Scenic je na račun 
nove zasnove 
zadnje klopi postal 
bolj avtomobil 
za družine z 
dvema majhnima 
otrokoma, s 63 
litri predalov in 
drugih odlagalnih 
mest pa bi brez 
težav oskrbel tudi 
kakšno nogometno 
ekipo.

 Tako kot navzven je 
tudi v kabini vzor espace, 

vključno z odličnimi 
sedeži, katerih zgradba 

iz pene dveh različnih 
trdot zagotavlja dober 

kompromis med 
udobjem in bočno oporo.

  Glede na položaj 
zadnje klopi 
prostornina 
prtljažnika znaša 
od 506 do 572 litrov, 
podrti nasloni zadnje 
klopi pa ga povečajo 
na zajetnih 1.554 
litrov.

  Serijska dvobarvna karoserija in ogromna kolesa poskrbijo za 
povsem nov videz scenica, a kar 20-palčne gume dodajo tudi višje 
stroške pri menjavi.
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Peugeot 3008 1.6 blueHDi 120 EAT6 allure

P eugeot 3008 prve generacije 
je bil nekakšen križanec 
med enoprostorcem, 

športnim terencem in 
kombilimuzino. Odlikovali so ga 
robustna oblika zunanjosti, 
dinamično oblikovana armaturna 
plošča in nekoliko posebna dvojna 
prtljažna vrata. 

Medtem so se trendi spremenili, 
športni terenci so postali še bolj 
priljubljeni in počasi osvajajo 
kupce, ki so se do sedaj odločali za 
enoprostorce. Zato je novi 3008 
na pogled pravi športni terenec, ki 
pa ne ponuja pravih terenskih 
lastnosti, saj ima pogon le na 
sprednji kolesi. A nič zato. Večina 
kupcev jih tako ali tako ne 
potrebuje. Bistveni so robusten 
videz, višji položaj sedenja in 
poudarjen občutek varnosti. 

Novi 3008 poleg naštetega 
ponuja še prostorno in 
futuristično oblikovano 
notranjost. Hvalimo atraktivne in 
drzne poteze armaturne plošče, 
kakršne smo še pred kratkim 
lahko videli le pri konceptih. Gre 
za evolucijo zasnove i-Cockpit, 
poznane iz modela 308, ki jo 
označujeta visok položaj 
instrumentne plošče in 
razmeroma majhen volanski 
obroč. Tokrat je klasične 
merilnike zamenjal barvni zaslon. 
Na vrhu armaturne plošče je 
nameščen prostostoječi 
20,3-centimetrski (8-palčni) 
zaslon na dotik, pod njim pa 
klasična stikala, ki smo jih 
pogrešali pri tristoosmici. Na 
visokem sredinskem grebenu je 
nenavadno oblikovana prestavna 

Kvantni preskok

❱ Novi 3008 ima šarm pravega športnega terenca, čeprav to ni  ❱ Z 1,6-litrskim turbodizlom z 88 kW (120 
KM) in samodejnim menjalnikom je poskočen in obenem udoben  ❱ Za dobrih 30 tisočakov ponuja bogato 
opremo, prostornost, uporabnost in kakovost s premijskim pridihom

❝
Novi 3008 ni med najcenejšimi, a z občutkom 
kakovosti, ki ga posreduje, premaga večino 
tekmecev.

  Novi 3008 je (vsaj na videz) postal pravi športni terenec, ki ga 
zaradi robustnega videza z ostrimi linijami in kromiranimi dodatki 
na cesti preprosto ni mogoče spregledati.
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ročica samodejnega menjalnika, 
ki dobro opravlja svojo nalogo.

Pohvaliti velja tudi kakovost 
materialov in izdelave, ki je 
praktično na premijski ravni. Vsi 
materiali so mehki in prijetni na 
otip. Svetlo oblazinjenje sedežev 
deluje zelo atraktivno, a 
sprašujemo se, kako se bo svetlo 
blago na vratnih oblogah in 
armaturni plošči upiralo 
umazaniji ter kako bo videti po 
nekaj letih uporabe. Kakor koli, 
sedaj je videti odlično. 
Ergonomija na sprednjih sedežih 
je zelo dobra, pritoževati pa se ne 
bi smeli niti potniki v drugi vrsti, 
saj je tam dovolj prostora za noge 
in glave, tudi tistih malce višje 
raslih. Brez pripomb jo odnese 
tudi prtljažnik, ki je pravilno 
oblikovan in lepo obdelan, ob 
zlaganju zadnjih sedežev pa 
ponuja praktično ravno dno.

Eden od elementov, ki močno 
vpliva na doživljanje tega 
avtomobila, je v uvodu omenjeni 
volanski obroč. Ta zaradi svoje 

majhnosti povečuje občutek 
okretnosti in kar vabi k dinamični 
vožnji. A na to, seveda, ne vpliva le 
videz. Tritisočosmica se pohvali z 
natančnim in komunikativnim 
volanskim mehanizmom, zaradi 
česar je lepo vodljiva, zaradi 
razmeroma trde nastavitve 
podvozja, ki ne dovoljuje veliko 
prečnega nagibanja karoserije, pa 
deluje zanesljivo, tudi če se 
ovinkov lotimo malo hitreje.

Temu se ne upira niti 1,6-litrski 
turbodizel z 88 kilovati (120 KM) 
in 300 Nm, ki po našem mnenju 
predstavlja najboljšo izbiro za 
večino uporabnikov. Moči in 
navora je za vsakdanje potrebe 
povsem dovolj. Šeststopenjski 
samodejni menjalnik, za katerega 
je treba doplačati 1.500 evrov, 
deluje hitro in logično ter v 
samodejnem načinu zagotavlja 
udobje, ki ga od takšnega izdelka 
pričakujemo. Poleg tega ponuja 
ročni način pretikanja z 
obvolanskima ročicama, ko si 
zaželimo bolj dinamične vožnje. 

Poraba na testu se je ustalila tik 
nad sedmimi litri na sto 
kilometrov, kar ni rekordno malo, 
a je glede na velikost, maso in 
zmogljivosti avtomobila povsem 
sprejemljivo.

Pod črto ugotavljamo, da je novi 
peugeot 3008 idealen družinski 
avtomobil, saj je prostoren, 
uporaben in udoben. Poleg tega 
ponuja trendovsko oblikovano 
zunanjost in zelo atraktivno ter 
futuristično notranjost, s serijsko 
digitalno instrumentno ploščo. Z 
naštetim predstavlja velik preskok 
v primerjavi s predhodnikom, ki 
kljub nekaterim posebnostim 
med tekmeci ni izstopal. S ceno, ki 
z nekaj dodatki preseže 30 
tisočakov, pa, žal, ni namenjen 
povprečnim slovenskim 
družinam, temveč tistim, ki si 
lahko privoščijo nekaj več.  Borut 
Fakin, foto: Jernej Prelac

⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: športni terenec, 5 vrat, 5 sedežev; 
Motor: turbodizelski, vrstni štirivaljnik, 1560 
ccm, 88 kW (120 KM) pri 3500/min, 300 Nm pri 
1750/min; Menjal.: samodejni, 6-stopenjski; 
Pogon: na prednji kolesi; EuroNCAP: 5.
Velikosti: 4447 x 1841 x 1624 mm; Medos. 
razd.: 2675 mm; Pnevmat.: 205/55 R16; Masa/
nosil.: 1390/600 kg; Prtljaž.: 520–1482 l.
Največja hitrost: 185 km/h; Pospešek 
(0–100 km/h): 11,6 s; Poraba goriva (EU): 
4,7/3,9/4,2 l/100 km; Povprečje na testu: 
7,1l/100 km; Izpust CO2: 108 g/km.
Cena: osnovni model (1.2 puretech 130 
access): 20.390 €, testno vozilo: 33.910 €; P 
Automobil Import, d. o. o., Ljubljana.
+ videz, prostornost, kakovost materialov 
– vzvratna kamera, dopl. za varnostne sisteme

Namesto klasičnih merilnikov 
je serijsko vgrajen 31,2-centimetrski 

(12,3-palčni) barvni zaslon. Armaturna 
plošča ni le drzno, temveč tudi 

funkcionalno oblikovana, saj med drugim 
ponuja prepotrebna odlagališča, ki smo 
jih v preteklosti pri nekaterih peugeotih 

pogrešali. Za razliko od modela 308 3008 
za upravljanje funkcij multimedijske in 
klimatske naprave ponuja kombinacijo 
ukazov na zaslonu na dotik in fizičnih 

gumbov, kar je veliko bolj priročno. Bravo, 
Peugeot!

  Prtljažnik zagotavlja od 
osnovnih 520 do razširjenih 1.482 
litrov prostora z ravnim dnom.



Avtomobilske zavore

 TEHNIKA

www.avto-fokus.si

Zavorna pot  
se je od leta 1935 
skrajšala za 63 %

❝
Težava z ročno zavoro je pomanjkljivost kolutov. Bobni so 

namreč samozaporni, zato ob zadnjih zavornih kolutih 
pogosto vgrajujejo manjše bobne, namenjene ročni zavori.

❱ Zavorni sistem je, poleg motorja in volana, najpomembnejši 
sklop vsakega avtomobila ❱ Njegova brezhibnost in 
zanesljivost sta temeljna elementa varnosti 

V loga zavor je ustaviti oziroma 
upočasniti avtomobil. Za to je nujno 
'izničiti' kinetično energijo, ki je 

sorazmerna kvadratu hitrosti in mase 
(pretvoriti jo je treba v toploto). Avtomobili 
imajo lahko kolutne ali bobnaste (redkeje in 
izključno zadaj) zavore. Zavorni sistem s 
pomočjo zavornih ploščic (oblog) poskuša 
zaustaviti vrtenje kolutov (bobnov), 
rezultat pa je intenzivnejše trenje in 

ustvarjanje toplote. Koluti (bobni) se 
segrevajo sorazmerno z večjo hitrostjo in 
maso vozila, pa tudi zaradi pogostosti 
zaviranja, kar neredko pripelje do žarenja. 
Zavorni sistem je pri avtomobilih praviloma 
hidravličen, medtem ko imajo težja vozila 
(tovornjaki in avtobusi) pnevmatskega. 
Voznik s pritiskom na zavorno stopalko 
premakne bat glavnega zavornega valja, s 
čimer ustvari tlak v hidravličnem sistemu, ta 

pa povzroči pomik batov v zavornih 
čeljustih, ki pritisnejo ploščice ob kolute. 
Odvisno od pritiska in koeficienta trenja se 
ustvari zavorna sila oziroma zavorni 
moment, katerega cilj je ustaviti kolo. 
Zavorna sila je odvisna tudi od oddaljenosti 
od središča vrtenja (velikost koluta). Pri 
zaviranju pomaga zračni upor, predvsem na 
začetku, ko je hitrost še visoka (v razmerju s 
kvadratom hitrosti). Ne zanemarite ga!
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  OPEL OLYMPIA z 18 kW (24 KM) je 
dosegal 100 km/h, pri največji 
hitrosti pa so ga bobnaste 
zavore lahko ustavile v 
84 metrih.

VOLKSWAGEN GOLF 
je v prvi seriji na vseh 

kolesih imel bobnaste 
zavore, kmalu pa so 

mu začeli spredaj 
vgrajevati kolutne. ŠKODA OCTAVIA se zaradi 

hlajenih kolutov 
premera 288 

milimetrov spredaj 
in 272 milimetrov 

zadaj ustavi v 
32 metrih.
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1895 Nemec Hugo Mayer je 
patentiral hidravlični zavorni sistem.

1902 Anglež Frederick 
Lanchester je patentiral zavorni 
sistem z jeklenimi koluti.

1910 Pojavili so se prvi 
avtomobili z zavorami na vseh štirih 
kolesih, ki so nosili danes že 
pozabljeno oznako 4WB (4 Wheel 

Brakes).

1924 V ZDA so začeli v 
avtomobile vgrajevati hidravlične 

zavore, v Evropi leta 1930.

1928 V dirkalni avtomobil 
znamke DKW so vgradili prve 
kolutne zavore.

1928 Nemec Karl Wessel je 
skonstruiral prvi regulator zavorne 
sile z namenom preprečevanja 
blokiranja pri zaviranju, ki ga ...

1936 ... je dodelal Robert 
Bosch.

1940 Nemški inženir Fritz 
Ostwald je prijavil patent 
'pnevmatsko-električnega 
zavornega regulatorja, pri katerem 
se zavorni tlak uravnava s pomočjo 
elektromagnetnega ventila'. To je 
bila osnova za prvi učinkovit sistem 
ABS.

1949 Chrysler je predstavil 
prvi serijski avtomobil s kolutnimi 
zavorami, leta 1955 pa je kolutne 
zavore dobil tudi prvi evropski 
avtomobil, citroën ID/DS.

1954 Chrysler 300L je uvedel 
prvi zavorni sistem s 
servoojačevalnikom.

1978 Predstavljen je bil 
mercedes 450 SE, prvi serijski 
avtomobil s sistemom ABS za 
preprečevanje blokiranja koles.

1997 Mercedes-Benz je 
uvedel sistem zavorne podpore BAS 
(Brake Assist), ki prepozna panično 
reakcijo voznika in takoj začne 
zavirati z največjo močjo.

2001 Predstavljen je bil 
mercedes-benz SLR, prvi avtomobil 
s koluti iz ogljikovih vlaken.

2002 Napovedan je bil prvi 
električni zavorni sistem.

2006 Bugatti 16.4 veyron je 
uvedel keramične kolute.

      ZAVORE  
    SKOZI ČAS

❝
1000 °C je temperatura kolutov pri ekstremnem zaviranju, zato je 

nujna uporaba posebnih jekel, pri dirkalnikih celo ogljikovih 
vlaken in keramike, ki delujejo tudi v razbeljenem stanju.

❝
Napredek pri tehnologiji zaviranja 
je večji kot pri drugih sistemih, saj 

se je težje ustaviti kot pospešiti.

■•  KOLUTNE ZAVORE JE LETA 1902 
iznašel angleški konstruktor 

Frederick W. Lanchester. Glavna 
prednost pred bobni je, da je ploščica v 
stalnem stiku s kolutom, ki je zato 
vedno čist. Tako je kolut ves čas 
pripravljen na takojšnje delovanje in 
zato ne prihaja do zamika, značilnega 
za bobne, zavorna pot je krajša. Kolut 
ima dve površini, ki odvajata toploto, 
zaradi česar je v primerjavi z bobni bolj 
odporen proti pregrevanju. Poleg 
prednosti pa imajo koluti tudi 
pomanjkljivosti: za zaviranje je 
potrebna velika sila, zato je vgradnja 
servoojačevalnika postala neizogibna. 
Ko so avtomobili postali vse težji in 
hitrejši, je rasla tudi potreba po 
zmogljivejših zavorah; pojemki, manjši 
od 1 g, veljajo za nezadostne. To je 
privedlo do vgradnje večjih kolutov.

PREDNOSTI IN 
POMANJKLJIVOSTI 
KOLUTOV

■•  GLAVNI VALJ VSEBUJE BAT, KI GA S 
pomočjo servoojačevalnika pomika pritisk 

noge na zavorno stopalko. Bat znotraj valja 
potiska zavorno tekočino, ki je nestisljiva, in 
pritisk noge se po ceveh prenaša do zavor na 
kolesih. Ob vsakem kolutu so zavorne klešče z 
zavornimi ploščicami. Tlak v cevi deluje na 
majhen hidravličen bat, ki ploščice z obeh strani 
močno pritisne ob kolut in s tem zaustavi 
kolesa ter vozilo. Pri tem so ploščice potrošni 
material. Pri avtomobilu, opremljenem z 
bobnastimi zavorami, je princip enak. Razlika je 
v tem, da je hidravlični valj nameščen znotraj 
bobna, ki zaradi tlaka zavorne tekočine 
razmakne zavorne elemente oziroma čeljusti in 
jih pritisne ob notranjo stran bobna, s čimer 
upočasni avtomobil.

HIDRAVLIČNI 
ZAVORNI 
SISTEM
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Tekmeci 
Tekmeci so bili izbrani s strani 
članov uredništva revije Avto 
fokus na podlagi številnih krite-
rijev kot so velikost, cena, na-
membnost ... Navedeni modeli 
ne predstavljajo nujno vseh 
tekmecev. 

Podatki o različicah 
Pri vsakem predstavljenem mo-
delu smo izbrali le najbolj prilju-
bljene in zanimive različice. V 
katalogu so torej izbrani ključni 
motorji in opremski paketi, ki 
dajejo grobo sliko ponudbe po-
sameznega modela.

Tehnični podatki

KATALOG IN CENIK 
vseh novih avtomobilov na slovenskem trgu
 •37 znamk•319 modelov•1.641 različic•več kot 13.000 podatkov

ABARTH

Abarth 595
Medosna razdalja: 230 cm, D x Š x V: 366 x 163 x 149 cm, teža: 
1035-1055 kg, prtljažnik: 185 litrov, rezervoar: 35 l, EuroNCAP: 
/, država proizvodnje: Italija.
Malo raketo na osnovi fiata 500 prežema dirkaški duh tako 
navzven kot v kabini. V skladu s filozofijo ena oprema z enim 
motorjem je na voljo s tremi paketi opreme in tremi različica-
mi 1,4-litrskega turbobencinskega motorja.   
Tekmeci: mini cooper S, opel adam S

Predstavljen: 2016 Kov. barva: 490 EUR Samod. menjalnik: 1790 EUR Različica 500C: 2000 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

595 18.990 B/4 1368 107/145 206 7,8 210 6 139
595 turismo 22.990 B/4 1368 121/165 230 7,3 218 6 139
595 competizione 25.990 B/4 1368 132/180 250 6,7 225 6 139

ALFA ROMEO 

Mito
Medosna razdalja: 251 cm, D x Š x V: 406 x 172 x 145 cm, teža: 
1145-1205 kg, prtljažnik: 270 l, rezervoar: 45 l, EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Italija.
Najmanjši model te znamke tehnično temelji na fiatu grande 
puntu, s številnimi dodelavami podvozja, kar poleg sistema 
DNA vpliva na športno poudarjeno lego na cesti.

Tekmeci: mini cooper, citroën DS3, audi A1
Predstavljen: 2008 Parkirni senzorji: 240 EUR Usnj. oblaz.: 1200 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.4 8V 78 13.990 B/4 1368 57/78 115 13 165 5,6 130
1.4 TB multiair 140 super TCT 18.990 B/4 1368 103/140 250 8,1 209 5,4 124

Giulietta
Medosna razdalja: 263 cm, D x Š x V: 435 x 180 x 145 cm, teža: 
1355-1395 kg, prtljažnik: 350 l, rezervoar: 60 l, EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Italija.
Privlačno oblikovana giulietta je naslednica alfe 147, pod 
legendarnim imenom pa skriva sodobno tehniko, zmogljive 
motorje ter s tem povezane športne vozne lastnosti.     

Tekmeci: VW golf, volvo V40, BMW serija 1, MB razred A, audi A3
Predstavljen: 2010 Kovinska barva: 460 EUR Električna sončna streha: 1450 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.4 TB 16V giulietta 18.990 B/4 1368 88/120 215 9,4 195 6,2 144
1750 TBi 16V TCT veloce 27.990 B/4 1742 177/241 340 6,8 244 6,8 157
1.6 JTDm 16V giulietta 19.990 D/4 1598 88/120 320 11,3 195 3,9 103

Giulia
Medosna razdalja: 282 cm, D x Š x V: 464 x 186 x 145 cm, teža: 
1449-1695 kg, prtljažnik: 480 l, rezervoar: 52-58 l, EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Italija.
Legendarno ime in vrnitev h klasični zasnovi s pogonom na 
zadnji kolesi sta razloga, da je marsikateri kupec pogled z 
Nemcev preusmeril k Italijanom. 

Tekmeci: lexus IS, volvo S60, BMW serija 3, MB razred C, audi A4
Predstavljen: 2016 Kovinska barva: 1060 EUR Aktivni tempomat: 1250 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 turbo 37.490 B/4 1995 147/200 330 6,6 235 6 138
2.9 bi-turbo QV 87.490 B/6 2891 375/510 600 3,9 307 8,5 198
2.0 JTDm 34.490 D/4 2143 110/150 380 8,4 220 4,2 109

4C
Medosna razdalja: 238 cm, D x Š x V: 399 x 186 x 118 cm, teža: 
970 kg, prtljažnik: 110 l, rezervoar: 40 l, EuroNCAP: /, država 
proizvodnje: Italija.
Italijanska žepna raketa je prava kombinacija vrhunskie 
vozniške izkušnje in brezčasne lepote. Pika na i sta sredinski 
motor in zadnji pogon. 

Tekmeci: Toyota GT86, subaru BRZ, audi TT
Predstavljen: 2014 Izvedba spider: 4000 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1750 TBi TCT 72.990 B/4 1742 177/240 350 4,5 258 6,8 157

AUDI 

A1 sportback
Medosna razdalja: 247 cm, D x Š x V: 397 x 174 x 142 cm, teža: 
1115-1215 kg, prtljažnik: 270/920 l, rezervoar: 45 l, EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Belgija.
Mestnim ulicam prijazen avtomobilček se ponaša s kakovostjo 
in vozno dinamiko ostalih audijev, žal pa ima temu primerno 
zasoljeno ceno. 

Tekmeci: mini, alfa romeo mito, citroën DS3
Predstavljen: 2010 Kovinska barva: 594 EUR Sportback: 500 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.0 TFSI basis 18.030 B/3 999 70/95 160 10,9 186 4,3 99
1.4 TFSI sport 21.960 B/4 1390 92/125 200 8,9 204 5,1 118
1.6 TDI basis 21.430 D/4 1598 85/116 250 9,5 200 3,5 92

A3
Medosna razdalja: 260 cm, D x Š x V: 424 x 178 x 142 cm, teža: 
1175-1350 kg, prtljažnik: 365/1110 l, rezervoar: 50 l,  EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Nemčija.
Tretja generacija modela A3 je razred kompaktnih premium 
vozil nadgradila z vrhunsko tehniko in neprekosljivo natančno-
stjo izdelave za ta segment.

Tekmeci: BMW serije 1, VW golf, alfa romeo giulietta, volvo V40
Predstavljen: 2012 Navig. sistem: 3171 EUR Park. senzorji: 465 EUR Sportback: 1150 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.4 TFSI CoD ambiente 27.760 B/4 1395 110/150 250 8,4 219 4,8 109
1.8 TFSI ambition 30.200 B/4 1798 132/180 250 7,2 242 5,8 135
1.6 TDI attraction 23.400 D/4 1598 81/110 250 10,9 198 3,8 99
S3 2.0 TFSI quattro 44.650 B/4 1984 221/301 380 5,3 250 7,0 162

A3 limuzina
Medosna razdalja: 264 cm, D x Š x V: 446 x 180 x 142 cm, 
masa: 1290-1505 kg, prtljažnik: 390 litrov, rezervoar: 55 l,  
EuroNCAP: /, država proizvodnje: Madžarska.
A3 je na voljo tudi v limuzinski izvedbi. Kupejevska oblika 
izboljšuje videz in aerodinamiko, a po drugi strani krni 
prostornost na zadnji klopi.

Tekmeci: mercedes-benz CLA
Predstavljen: 2013 Kov. barva: 370-2720 EUR Usnjeno oblazinjenje: 1065-2531 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.0 TFSI basis 24.850 B/4 999 85/115 200 9,7 206 4,5 104
1.6 TDI basis 26.280 D/4 1598 81/110 250 10,9 198 3,7 96
2.0 TDI sport 31.320 D/4 1968 110/150 320 8,7 220 4,1 107

A3 cabrio
Medosna razdalja: 260 cm, D x Š x V: 442 x 196 x 1440 cm,  
teža: 1545-1615 kg, prtljažnik: 320 litrov, rezervoar: 55 l, 
EuroNCAP: /, država proizvodnje: Nemčija.
Tretja generacija kabrioletske različice A3 zahvaljujoč daljšemu 
zadku deluje zelo elegantno. Ohranil je platneno streho, ki jo 
poganja elektrika.

Tekmeci: BMW serija 1 cabrio, opel cascada, peugeot 308 CC
Predstavljen: 2014 Kov. barva: 740 EUR Usnj. oblaz.: 1952 EUR Navig. sistem: 1373 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.4 TFSI attraction 31.470 B/4 1395 92/125 200 10,2 211 5,3 124
1.8 TFSI quattro ambiente 42.710 B/4 1798 132/180 250 7,6 234 6,6 154
1.6 TDI clean diesel attraction 31.470 D/4 1598 81/110 250 11,4 200 3,9 104
2.0 TDI quatto ambiente 39.000 D/4 1968 110/150 340 8,8 220 4,8 125

A4
Medosna razdalja: 282 cm, D x Š x V: 473 x 184 x 143 cm, teža: 
1395-1735 kg, prtljažnik: 480 l, rezervoar: 54 l, EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Nemčija.
Limuzina, ki je pod vprašaj postavila smiselnost nakupa večjih 
A6 in A8, saj so vozne lastnosti, udobje in tehnična dovršenost 
na najvišjem nivoju. 

Tekmeci: BMW serije 3, ford mondeo, VW passat, volvo S60
Predstavljen: 2015 Parkirni senzorji: 500 EUR Kovinska barva: 1120 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.4 TFSI basis 32.520 B/4 1395 110/150 250 8,7 210 5,2 123
2.0 TFSI quattro sport 49.400 B/4 1984 185/252 370 5,8 250 5,9 136
2.0 TDI basis 36.650 D/4 1968 110/150 320 8,9 221 3,8 99
2.0 TDI design 41.030 D/4 1968 140/190 400 7,7 240 4,3 111
3.0 TDI quattro sport 59.400 D/6 2967 200/272 600 5,3 250 4,9 129

A4 avant
Medosna razdalja: 282 cm, D x Š x V: 473 x 184 x 143 cm, teža: 
1505-1770 kg, prtljažnik: 505 l, rezervoar: 54 l, EuroNCAP: /, 
država proizvodnje: Nemčija.
Karavanska izvedba je izredno pomemben del zasedbe z oznako 
A4, saj je v kombinaciji z motorjem TDI avant zaslužen za slabo 
polovico prodanih modelov A4.   

Tekmeci: BMW serije 3, ford mondeo, VW passat, volvo V60
Predstavljen: 2015 Parkirni senzorji: 514 EUR Kovinska barva: 1242 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 TFSI S-tronic basis 43.780 B/4 1984 140/190 320 7,5 238 5 114
2.0 TFSI quattro sport 52.060 B/4 1984 185/252 370 6,3 250 5,7 129
2.0 TDI basis 39.150 D/4 1968 110/150 320 9,2 215 4 104
2.0 TDI design 43.340 D/4 1968 140/190 400 7,9 231 4,2 109
3.0 TDI quattro sport 63.750 D/6 2967 200/272 600 5,4 250 5,1 134

A4 allroad
Medosna razdalja: 282 cm, D x Š x V: 475 x 184 x 149 cm, teža: 
1655-1805 kg, prtljažnik: 505/1510 l, rezervoar: 54 l,  EuroNCAP: 
/, država proizvodnje: Nemčija.
Audi A4 allroad je terenski A4 avant, ki se zaradi štirikolesnega 
pogona, večji oddaljenosti od tal in dodatne zaščite podvozja 
ponaša s poudarjeno terensko prehodnostjo.

Tekmeci: subaru outback
Predstavljen: 2016 Matrična led žarometa: 2390 EUR Kovinska barva: 1120 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 TFSI quattro 53.270 B/4 1984 185/252 370 6,1 246 6,4 147
3.0 TDI quattro 61.800 D/6 2967 200/272 600 5,5 250 5,3 139
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Tekmeci 
Tekmeci so bili izbrani s strani 
članov uredništva revije Avto 
fokus na podlagi številnih krite-
rijev kot so velikost, cena, na-
membnost ... Navedeni modeli 
ne predstavljajo nujno vseh 
tekmecev. 

Podatki o različicah 
Pri vsakem predstavljenem mo-
delu smo izbrali le najbolj prilju-
bljene in zanimive različice. V 
katalogu so torej izbrani ključni 
motorji in opremski paketi, ki 
dajejo grobo sliko ponudbe po-
sameznega modela.

Tehnični podatki

KATALOG IN CENIK 
vseh novih avtomobilov na slovenskem trgu
 •37 znamk•318 modelov•1.635 različic•več kot 13.000 podatkov

ABARTH

Abarth 595
Medosna razdalja: 230 cm, D x Š x V: 366 x 163 x 149 cm, teža: 
1035-1055 kg, prtljažnik: 185 litrov, rezervoar: 35 l, EuroNCAP: 
/, država proizvodnje: Italija.
Malo raketo na osnovi fiata 500 prežema dirkaški duh tako 
navzven kot v kabini. V skladu s filozofijo ena oprema z enim 
motorjem je na voljo s tremi paketi opreme in tremi različica-
mi 1,4-litrskega turbobencinskega motorja.   
Tekmeci: mini cooper S, opel adam S

Predstavljen: 2016 Kov. barva: 490 EUR Samod. menjalnik: 1790 EUR Različica 500C: 2000 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

595 18.990 B/4 1368 107/145 206 7,8 210 6 139
595 turismo 22.990 B/4 1368 121/165 230 7,3 218 6 139
595 competizione 25.990 B/4 1368 132/180 250 6,7 225 6 139

ALFA ROMEO 

Mito
Medosna razdalja: 251 cm, D x Š x V: 406 x 172 x 145 cm, teža: 
1145-1205 kg, prtljažnik: 270 l, rezervoar: 45 l, EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Italija.
Najmanjši model te znamke tehnično temelji na fiatu grande 
puntu, s številnimi dodelavami podvozja, kar poleg sistema 
DNA vpliva na športno poudarjeno lego na cesti.

Tekmeci: mini cooper, citroën DS3, audi A1
Predstavljen: 2008 Parkirni senzorji: 240 EUR Usnj. oblaz.: 1200 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.4 8V 78 13.990 B/4 1368 57/78 115 13 165 5,6 130
1.4 TB multiair 140 super TCT 18.990 B/4 1368 103/140 250 8,1 209 5,4 124

Giulietta
Medosna razdalja: 263 cm, D x Š x V: 435 x 180 x 145 cm, teža: 
1355-1395 kg, prtljažnik: 350 l, rezervoar: 60 l, EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Italija.
Privlačno oblikovana giulietta je naslednica alfe 147, pod 
legendarnim imenom pa skriva sodobno tehniko, zmogljive 
motorje ter s tem povezane športne vozne lastnosti.     

Tekmeci: VW golf, volvo V40, BMW serija 1, MB razred A, audi A3
Predstavljen: 2010 Kovinska barva: 460 EUR Električna sončna streha: 1450 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.4 TB 16V giulietta 18.990 B/4 1368 88/120 215 9,4 195 6,2 144
1750 TBi 16V TCT veloce 27.990 B/4 1742 177/241 340 6,8 244 6,8 157
1.6 JTDm 16V giulietta 19.990 D/4 1598 88/120 320 11,3 195 3,9 103

Giulia
Medosna razdalja: 282 cm, D x Š x V: 464 x 186 x 145 cm, teža: 
1449-1695 kg, prtljažnik: 480 l, rezervoar: 52-58 l, EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Italija.
Legendarno ime in vrnitev h klasični zasnovi s pogonom na 
zadnji kolesi sta razloga, da je marsikateri kupec pogled z 
Nemcev preusmeril k Italijanom. 

Tekmeci: lexus IS, volvo S60, BMW serija 3, MB razred C, audi A4
Predstavljen: 2016 Kovinska barva: 1060 EUR Aktivni tempomat: 1250 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 turbo 37.490 B/4 1995 147/200 330 6,6 235 6 138
2.9 bi-turbo QV 87.490 B/6 2891 375/510 600 3,9 307 8,5 198
2.0 JTDm 34.490 D/4 2143 110/150 380 8,4 220 4,2 109

4C
Medosna razdalja: 238 cm, D x Š x V: 399 x 186 x 118 cm, teža: 
970 kg, prtljažnik: 110 l, rezervoar: 40 l, EuroNCAP: /, država 
proizvodnje: Italija.
Italijanska žepna raketa je prava kombinacija vrhunskie 
vozniške izkušnje in brezčasne lepote. Pika na i sta sredinski 
motor in zadnji pogon. 

Tekmeci: Toyota GT86, subaru BRZ, audi TT
Predstavljen: 2014 Izvedba spider: 4000 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1750 TBi TCT 72.990 B/4 1742 177/240 350 4,5 258 6,8 157

AUDI 

A1 sportback
Medosna razdalja: 247 cm, D x Š x V: 397 x 174 x 142 cm, teža: 
1115-1215 kg, prtljažnik: 270/920 l, rezervoar: 45 l, EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Belgija.
Mestnim ulicam prijazen avtomobilček se ponaša s kakovostjo 
in vozno dinamiko ostalih audijev, žal pa ima temu primerno 
zasoljeno ceno. 

Tekmeci: mini, alfa romeo mito, citroën DS3
Predstavljen: 2010 Kovinska barva: 594 EUR Sportback: 500 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.0 TFSI basis 18.030 B/3 999 70/95 160 10,9 186 4,3 99
1.4 TFSI sport 21.960 B/4 1390 92/125 200 8,9 204 5,1 118
1.6 TDI basis 21.430 D/4 1598 85/116 250 9,5 200 3,5 92

A3
Medosna razdalja: 260 cm, D x Š x V: 424 x 178 x 142 cm, teža: 
1175-1350 kg, prtljažnik: 365/1110 l, rezervoar: 50 l,  EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Nemčija.
Tretja generacija modela A3 je razred kompaktnih premium 
vozil nadgradila z vrhunsko tehniko in neprekosljivo natančno-
stjo izdelave za ta segment.

Tekmeci: BMW serije 1, VW golf, alfa romeo giulietta, volvo V40
Predstavljen: 2012 Navig. sistem: 3171 EUR Park. senzorji: 465 EUR Sportback: 1150 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.4 TFSI CoD ambiente 27.760 B/4 1395 110/150 250 8,4 219 4,8 109
1.8 TFSI ambition 30.200 B/4 1798 132/180 250 7,2 242 5,8 135
1.6 TDI attraction 23.400 D/4 1598 81/110 250 10,9 198 3,8 99
S3 2.0 TFSI quattro 44.650 B/4 1984 221/301 380 5,3 250 7,0 162

A3 limuzina
Medosna razdalja: 264 cm, D x Š x V: 446 x 180 x 142 cm, 
masa: 1290-1505 kg, prtljažnik: 390 litrov, rezervoar: 55 l,  
EuroNCAP: /, država proizvodnje: Madžarska.
A3 je na voljo tudi v limuzinski izvedbi. Kupejevska oblika 
izboljšuje videz in aerodinamiko, a po drugi strani krni 
prostornost na zadnji klopi.

Tekmeci: mercedes-benz CLA
Predstavljen: 2013 Kov. barva: 370-2720 EUR Usnjeno oblazinjenje: 1065-2531 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.0 TFSI basis 24.850 B/4 999 85/115 200 9,7 206 4,5 104
1.6 TDI basis 26.280 D/4 1598 81/110 250 10,9 198 3,7 96
2.0 TDI sport 31.320 D/4 1968 110/150 320 8,7 220 4,1 107

A3 cabrio
Medosna razdalja: 260 cm, D x Š x V: 442 x 196 x 1440 cm, 
teža: 1545-1615 kg, prtljažnik: 320 litrov, rezervoar: 55 l,  EuroN-
CAP: /, država proizvodnje: Nemčija.
Tretja generacija kabrioletske različice A3 zahvaljujoč daljšemu 
zadku deluje zelo elegantno. Ohranil je platneno streho, ki jo 
poganja elektrika.

Tekmeci: BMW serija 1 cabrio, opel cascada, peugeot 308 CC
Predstavljen: 2014 Kov. barva: 740 EUR Usnj. oblaz.: 1952 EUR Navig. sistem: 1373 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.4 TFSI attraction 31.470 B/4 1395 92/125 200 10,2 211 5,3 124
1.8 TFSI quattro ambiente 42.710 B/4 1798 132/180 250 7,6 234 6,6 154
1.6 TDI clean diesel attraction 31.470 D/4 1598 81/110 250 11,4 200 3,9 104
2.0 TDI quatto ambiente 39.000 D/4 1968 110/150 340 8,8 220 4,8 125

A4
Medosna razdalja: 282 cm, D x Š x V: 473 x 184 x 143 cm, teža: 
1395-1735 kg, prtljažnik: 480 l, rezervoar: 54 l, EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Nemčija.
Limuzina, ki je pod vprašaj postavila smiselnost nakupa večjih 
A6 in A8, saj so vozne lastnosti, udobje in tehnična dovršenost 
na najvišjem nivoju. 

Tekmeci: BMW serije 3, ford mondeo, VW passat, volvo S60
Predstavljen: 2015 Parkirni senzorji: 500 EUR Kovinska barva: 1120 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.4 TFSI basis 32.520 B/4 1395 110/150 250 8,7 210 5,2 123
2.0 TFSI quattro sport 49.400 B/4 1984 185/252 370 5,8 250 5,9 136
2.0 TDI basis 36.650 D/4 1968 110/150 320 8,9 221 3,8 99
2.0 TDI design 41.030 D/4 1968 140/190 400 7,7 240 4,3 111
3.0 TDI quattro sport 59.400 D/6 2967 200/272 600 5,3 250 4,9 129

A4 avant
Medosna razdalja: 282 cm, D x Š x V: 473 x 184 x 143 cm, teža: 
1505-1770 kg, prtljažnik: 505 l, rezervoar: 54 l, EuroNCAP: /, 
država proizvodnje: Nemčija.
Karavanska izvedba je izredno pomemben del zasedbe z oznako 
A4, saj je v kombinaciji z motorjem TDI avant zaslužen za slabo 
polovico prodanih modelov A4.   

Tekmeci: BMW serije 3, ford mondeo, VW passat, volvo V60
Predstavljen: 2015 Parkirni senzorji: 514 EUR Kovinska barva: 1242 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 TFSI S-tronic basis 43.780 B/4 1984 140/190 320 7,5 238 5 114
2.0 TFSI quattro sport 52.060 B/4 1984 185/252 370 6,3 250 5,7 129
2.0 TDI basis 39.150 D/4 1968 110/150 320 9,2 215 4 104
2.0 TDI design 43.340 D/4 1968 140/190 400 7,9 231 4,2 109
3.0 TDI quattro sport 63.750 D/6 2967 200/272 600 5,4 250 5,1 134

A4 allroad
Medosna razdalja: 282 cm, D x Š x V: 475 x 184 x 149 cm, teža: 
1655-1805 kg, prtljažnik: 505/1510 l, rezervoar: 54 l,  EuroNCAP: 
/, država proizvodnje: Nemčija.
Audi A4 allroad je terenski A4 avant, ki se zaradi štirikolesnega 
pogona, večji oddaljenosti od tal in dodatne zaščite podvozja 
ponaša s poudarjeno terensko prehodnostjo.

Tekmeci: subaru outback
Predstavljen: 2016 Matrična led žarometa: 2390 EUR Kovinska barva: 1120 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 TFSI quattro 53.270 B/4 1984 185/252 370 6,1 246 6,4 147
3.0 TDI quattro 61.800 D/6 2967 200/272 600 5,5 250 5,3 139

Audi - BMW
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Tekmeci 
Tekmeci so bili izbrani s strani 
članov uredništva revije Avto 
fokus na podlagi številnih krite-
rijev kot so velikost, cena, na-
membnost ... Navedeni modeli 
ne predstavljajo nujno vseh 
tekmecev. 

Podatki o različicah 
Pri vsakem predstavljenem mo-
delu smo izbrali le najbolj prilju-
bljene in zanimive različice. V 
katalogu so torej izbrani ključni 
motorji in opremski paketi, ki 
dajejo grobo sliko ponudbe po-
sameznega modela.

Tehnični podatki

KATALOG IN CENIK 
vseh novih avtomobilov na slovenskem trgu
 •35 znamk•310 modelov•1.646 različic•več kot 13.000 podatkov

ALFA ROMEO 

Mito
Medosna razdalja: 251 cm, D x Š x V: 406 x 172 x 145 cm, teža: 
1145-1205 kg, prtljažnik: 270 l, rezervoar: 45 l, EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Italija.
Najmanjši model te znamke tehnično temelji na fiatu grande 
puntu, s številnimi dodelavami podvozja, kar poleg sistema 
DNA vpliva na športno poudarjeno lego na cesti.

Tekmeci: mini cooper, citroën DS3, audi A1
Predstavljen: 2008 Parkirni senzorji: 240 EUR Usnj. oblaz.: 1200 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.4 8V 70 essential 12.490 B/4 1368 51/69 115 14 160 5,8 134
1.4 8V 78 progression 14.290 B/4 1368 57/78 115 13 165 5,6 130

Giulietta
Medosna razdalja: 263 cm, D x Š x V: 435 x 180 x 145 cm, teža: 
1355-1395 kg, prtljažnik: 350 l, rezervoar: 60 l, EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Italija.
Privlačno oblikovana giulietta je naslednica alfe 147, pod 
legendarnim imenom pa skriva sodobno tehniko, zmogljive 
motorje ter s tem povezane športne vozne lastnosti.     

Tekmeci: VW golf, volvo V40, BMW serija 1, MB razred A, audi A3
Predstavljen: 2010 Kovinska barva: 460 EUR Električna sončna streha: 1450 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.4 TB 16V impression 16.350 B/4 1368 77/105 206 10,6 186 6,4 148
1750 TBi 16V quadrifoglio verde 26.900 B/4 1742 177/241 340 6 244 7 162
1.6 JTDm 16V progression 18.250 D/4 1598 88/120 320 11,3 195 3,9 103

AUDI 

A1 sportback
Medosna razdalja: 247 cm, D x Š x V: 397 x 174 x 142 cm, teža: 
1115-1215 kg, prtljažnik: 270/920 l, rezervoar: 45 l, EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Belgija.
Mestnim ulicam prijazen avtomobilček se ponaša s kakovostjo 
in vozno dinamiko ostalih audijev, žal pa ima temu primerno 
zasoljeno ceno. 

Tekmeci: mini, alfa romeo mito, citroën DS3
Predstavljen: 2010 Kovinska barva: 594 EUR Sportback: 500 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.0 TFSI 17.860 B/3 999 70/95 160 10,9 186 4,3 99
1.4 TFSI sport 21.750 B/4 1390 92/125 200 8,9 204 5,1 118
1.6 TDI 21.230 D/4 1598 85/116 250 9,5 200 3,5 92

A3
Medosna razdalja: 260 cm, D x Š x V: 424 x 178 x 142 cm, teža: 
1175-1350 kg, prtljažnik: 365/1110 l, rezervoar: 50 l,  EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Nemčija.
Tretja generacija modela A3 je razred kompaktnih premium 
vozil nadgradila z vrhunsko tehniko in neprekosljivo natančno-
stjo izdelave za ta segment.

Tekmeci: BMW serije 1, VW golf, alfa romeo giulietta, volvo V40
Predstavljen: 2012 Navig. sistem: 3171 EUR Park. senzorji: 465 EUR Sportback: 1150 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.4 TFSI CoD ambiente 28.080 B/4 1395 110/150 250 8,4 219 4,8 109
1.8 TFSI ambition 30.200 B/4 1798 132/180 250 7,2 242 5,8 135
1.6 TDI attraction 23.400 D/4 1598 81/110 250 10,9 198 3,8 99
S3 2.0 TFSI quattro 44.650 B/4 1984 221/301 380 5,3 250 7,0 162

A3 limuzina
Medosna razdalja: 264 cm, D x Š x V: 446 x 180 x 142 cm, 
masa: 1290-1505 kg, prtljažnik: 390 litrov, rezervoar: 55 l,  
EuroNCAP: /, država proizvodnje: Madžarska.
A3 je na voljo tudi v limuzinski izvedbi. Kupejevska oblika 
izboljšuje videz in aerodinamiko, a po drugi strani krni 
prostornost na zadnji klopi.

Tekmeci: mercedes-benz CLA
Predstavljen: 2013 Kov. barva: 370-2720 EUR Usnjeno oblazinjenje: 1065-2531 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.4 TFSI attraction 25.780 B/4 1395 92/125 200 9,4 212 5,3 122
1.8 TFSI ambition 32.230 B/4 1798 132/180 250 7,2 242 5,8 135
1.6 TDI attraction 25.390 D/4 1598 77/105 250 10,9 198 3,8 99
2.0 TDI ambition 31.410 D/4 1968 110/150 320 8,7 220 4,1 107

A3 cabrio
Medosna razdalja: 260 cm, D x Š x V: 442 x 196 x 1440 cm, 
teža: 1545-1615 kg, prtljažnik: 320 litrov, rezervoar: 55 l,  EuroN-
CAP: /, država proizvodnje: Nemčija.
Tretja generacija kabrioletske različice A3 zahvaljujoč daljšemu 
zadku deluje zelo elegantno. Ohranil je platneno streho, ki jo 
poganja elektrika.

Tekmeci: BMW serija 1 cabrio, opel cascada, peugeot 308 CC
Predstavljen: 2014 Kov. barva: 740 EUR Usnj. oblaz.: 1952 EUR Navig. sistem: 1373 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.4 TFSI attraction 31.470 B/4 1395 92/125 200 10,2 211 5,3 124
1.8 TFSI quattro ambiente 42.710 B/4 1798 132/180 250 7,6 234 6,6 154
1.6 TDI clean diesel attraction 31.470 D/4 1598 81/110 250 11,4 200 3,9 104
2.0 TDI quatto ambiente 39.000 D/4 1968 110/150 340 8,8 220 4,8 125

A4
Medosna razdalja: 282 cm, D x Š x V: 473 x 184 x 143 cm, teža: 
1395-1735 kg, prtljažnik: 480 l, rezervoar: 54 l, EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Nemčija.
Limuzina, ki je pod vprašaj postavila smiselnost nakupa večjih 
A6 in A8, saj so vozne lastnosti, udobje in tehnična dovršenost 
na najvišjem nivoju. 

Tekmeci: BMW serije 3, ford mondeo, VW passat, volvo S60
Predstavljen: 2015 Parkirni senzorji: 500 EUR Kovinska barva: 1120 EUR

 
Model

Cena 
€

Gorivo
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.4 TFSI basis 31.900 B/4 1395 110/150 250 8,7 210 5,2 123
2.0 TFSI quattro sport 48.510 B/4 1984 185/252 370 5,8 250 5,9 136
2.0 TDI basis 35.900 D/4 1968 110/150 320 8,9 221 3,8 99
2.0 TDI design 40.280 D/4 1968 140/190 400 7,7 240 4,3 111
3.0 TDI quattro sport 56.020 D/6 2967 200/272 600 5,3 250 4,9 129

A4 avant
Medosna razdalja: 282 cm, D x Š x V: 473 x 184 x 143 cm, teža: 
1505-1770 kg, prtljažnik: 505 l, rezervoar: 54 l, EuroNCAP: /, 
država proizvodnje: Nemčija.
Karavanska izvedba je izredno pomemben del zasedbe z oznako 
A4, saj je v kombinaciji z motorjem TDI avant zaslužen za slabo 
polovico prodanih modelov A4.   

Tekmeci: BMW serije 3, ford mondeo, VW passat, volvo V60
Predstavljen: 2015 Parkirni senzorji: 514 EUR Kovinska barva: 1242 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 TFSI S-tronic basis 42.940 B/4 1984 140/190 320 7,5 238 5 114
2.0 TFSI quattro sport 51.150 B/4 1984 185/252 370 6,3 250 5,7 129
2.0 TDI basis 38.360 D/4 1968 110/150 320 9,2 215 4 104
2.0 TDI design 47.700 D/4 1968 140/190 400 7,9 231 4,2 109
3.0 TDI quattro sport 59.410 D/6 2967 200/272 600 5,4 250 5,1 134

A4 allroad
Medosna razdalja: 281 cm, D x Š x V: 472 x 184 x 150 cm, teža: 
1630-1765 kg, prtljažnik: 490/1430 l, rezervoar: 64 l,  EuroNCAP: 
/, država proizvodnje: Nemčija.
Audi A4 allroad je terenski A4 avant, ki se zaradi štirikolesnega 
pogona, večji oddaljenosti od tal in dodatne zaščite podvozja 
ponaša s poudarjeno terensko prehodnostjo.

Tekmeci: subaru outback
Predstavljen: 2009 Parkirni senzorji: 514 EUR Kovinska barva: 1027 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 TFSI quattro 48.380 B/4 1984 165/225 350 6,7 234 7 164
3.0 TDI quattro 58.680 D/6 2967 180/245 500 6,2 240 6,2 161

A5
Medosna razdalja: 275 cm, D x Š x V: 463 x 186 x 137 cm, teža: 
1395-1630 kg, prtljažnik: 455 l, rezervoar: 63-65 l,  EuroNCAP: /, 
država proizvodnje: Nemčija.
A5 je bil narejen kot odgovor na izredno uspešen BMW-jev 
kupe serije 3 in ga odlikujeta tehnološka dovršenost in pogon 
quattro. 

Tekmeci: BMW serije 3, mercedes razred E coupe
Predstavljen: 2007 Navig. sistem: 2720 EUR Park. senzorji: 518 EUR Streš. okno: 1463 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.8 TFSI 39.370 B/4 1798 125/170 320 7,9 230 5,7 134
2.0 TFSI quattro 49.090 B/4 1984 165/225 350 6,4 250 6,6 152
2.0 TDI 41.640 D/4 1968 140/190 380 8,2 230 4,7 252
3.0 TDI quattro 58.980 D/6 2967 180/245 500 5,8 250 5,7 149

V PRENOVLJENI 
PODOBI ZAJEMA 
CELOTEN TRG

V prenovljeni obliki cenik 
novih avtomobilov zajema 
vse modele na našem 
trgu. Vse informacije 
so kataloško urejene in 
pregledne, predvsem pa na 
enem mestu. Tako je izbor 
novega avtomobila lažji kot 
kdajkoli doslej.

Vse navedene cene, ki smo jih prejeli od uradnih zastopnikov posamezne znamke, so informativne in vsebujejo DMV, ekološko takso ter DDV. Pridržujemo si pravico do morebitnih napak. Cenik je bil zaključen 6.11.2015.

POSKRBIMO ZA VAŠO VARNO MOBILNOST 
amzs.si

V PRENOVLJENI 
PODOBI ZAJEMA 
CELOTEN TRG

V prenovljeni obliki cenik 
novih avtomobilov zajema 
vse modele na našem 
trgu. Vse informacije 
so kataloško urejene in 
pregledne, predvsem pa na 
enem mestu. Tako je izbor 
novega avtomobila lažji kot 
kdajkoli doslej.

Vse navedene cene, ki smo jih prejeli od uradnih zastopnikov posamezne znamke, so informativne in vsebujejo DMV, ekološko takso ter DDV. Pridržujemo si pravico do morebitnih napak. Cenik je bil zaključen 9. 12. 2016.

V PRENOVLJENI 
PODOBI ZAJEMA 
CELOTEN TRG

V prenovljeni obliki cenik 
novih avtomobilov zajema 
vse modele na našem 
trgu. Vse informacije 
so kataloško urejene in 
pregledne, predvsem pa na 
enem mestu. Tako je izbor 
novega avtomobila lažji kot 
kdajkoli doslej.

Vse navedene cene, ki smo jih prejeli od uradnih zastopnikov posamezne znamke, so informativne in vsebujejo DMV, ekološko takso ter DDV. Pridržujemo si pravico do morebitnih napak. Cenik je bil zaključen 9. 3. 2017.
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Audi - BMW
A5

Medosna razdalja: 276 cm, D x Š x V: 467 x 185 x 137 cm, teža: 
1465-1680 kg, prtljažnik: 465 l, rezervoar: 40-58 l,  EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Nemčija.
A5 je odgovor na izredno uspešen BMW-jev kupe serije 4 in 
ga odlikujeta tehnološka dovršenost ter preizkušen pogon 
quattro.

Tekmeci: BMW serije 3, mercedes razred E coupe
Predstavljen: 2016 Navigacijski sistem: 1890 EUR Kovinska barva: 1121 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 TFSI quattro basis 52.380 B/4 1984 185/252 370 5,8 250 5,9 136
2.0 TDI basis 44.500 D/4 1968 140/190 400 7,7 240 4,3 111
3.0 TDI quattro sport 58.580 D/6 2967 160/218 400 6,2 250 4,7 123

A5 sportback
Medosna razdalja: 282 cm, D x Š x V: 473 x 184 x 139 cm, 
teža: 1545-1715 kg, prtljažnik: 480/1283 l, rezervoar: 40-58 l,  
EuroNCAP: HHHHH, država proizvodnje: Nemčija.
Gre za petvratno izvedenko modela A4, a s to izjemo, da je 
zadnji del kabine zaradi padajoče strehe malenkost prikrajšan 
za prostor pri glavah potnikov.

Tekmeci: VW passat CC, BMW serije 4 grancoupe
Predstavljen: 2016 Navigacijski sistem: 1890 EUR Kovinska barva: 1121 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 TFSI quattro basis 52.380 B/4 1984 185/252 370 6 250 5,9 136
2.0 TDI basis 44.500 D/4 1968 140/190 400 7,9 235 4,4 114
3.0 TDI quattro sport 58.580 D/6 2967 160/218 400 6,4 250 4,8 124

A6
Medosna razdalja: 291 cm, D x Š x V: 493 x 187 x 146 cm, teža: 
1610-1970 kg, prtljažnik: 530 litrov, rezervoar: 73 l,  EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Nemčija.
Prenovljeni audi A6 se lahko pohvali z malce spremenjenim vi-
dezom ter učinkovitejšimi motorji, dobil pa je tudi nadgrajene 
asistenčne in komunikacijske sisteme ter opcijske matrične 
led žaromete.
Tekmeci: BMW serija 5, mercedes razred E, lexus GS

Predstavljen: 2011 Kov. barva: 1290 EUR Usnj. oblaz.: 2540 EUR LED žarometa: 1940 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.8 TFSI 45.480 B/4 1798 140/190 320 7,9 233 5,9 138
S6 102.180 B/8 3993 331/450 550 4,4 250 9,2 214
2.0 TDI ultra 45.050 D/4 1968 110/150 350 9,5 214 4,4 114
3.0 TDI quattro 63.000 D/6 2967 200/272 500 6,6 244 5,1 133

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

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

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 TFSI 50.200 B/4 1984 185/252 370 6,9 250 6 140
RS6 146.560 B/8 3993 412/560 700 3,9 250 9,6 223
2.0 TDI ultra 49.610 D/4 1968 140/190 400 8,7 226 4,6 119
3.0 TDI quattro 62.100 D/6 2967 160/218 500 6,8 234 5,3 138

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

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

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

3.0 TDI quattro 64.940 D/6 2967 140/190 400 7,9 221 5,5 145
3.0 TDI quattro 76.830 D/6 2967 200/272 580 6,2 250 5,6 149

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

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

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 TFSI quattro 57.880 B/4 1984 185/252 370 6,9 250 6 139
3.0 TDI quattro 73.170 D/6 2967 200/272 580 5,7 250 5,2 138

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

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

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

6.3 FSI quattro 209.340 B/12 6301 368/500 625 4,6 250 11,3 264
3.0 TDI quattro 95.100 D/6 2967 193/262 580 5,9 250 5,9 155
4.2 TDI quattro 126.930 D/8 4134 283/385 850 4,7 250 7,4 194

Q2
Medosna razdalja: 260 cm, D x Š x V: 419 x 179 x 150 cm, teža: 
1545-1555 kg, prtljažnik: 405 litrov, rezervoar: 50 l,  EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Nemčija.
Q2 je najmanjši iz Audijeve terenske družine, a ponuja enako 
tehniko in opremo kot večji modeli. Ena od njegovih glavnih 
vrlin so številne možnosti personalizacije tako zunanje kot 
notranje podobe.
Tekmeci: mini countryman

Predstavljen: 2016 Kov. barva: 730 EUR Media paket: 2310 EUR Park. senzorji: 460 EUR

 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.0 TFSI basis 24.600 B/3 999 85/116 / / / / 117
1.4 TFSI sport 29.520 B/4 1395 110/150 250 8,5 212 5,6 124
1.6 TDI basis 25.900 D/4 1598 85/116 250 10,3 197 4,4 114
2.0 TDI quattro sport 32.930 D/4 1968 110/150 340 8,1 211 5,8 125
2.0 TDI quattto design 36.370 D/4 1968 140/190 400 7,3 218 5 132

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

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

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

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

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

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

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

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

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

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

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

3.0 TDI quattro 71.090 D/6 2967 200/272 600 6,3 234 5,7 149

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

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

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

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

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

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

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

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

BMW 

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

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

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

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

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

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

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

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

Serija 2  
cabrio

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

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

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

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

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

Serija 2  
active tourer

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

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

Predstavljen: 2014 Kov. barva: 689 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

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

Serija 2  
gran tourer

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

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

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

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

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

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

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

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

318i 32.600 B/3 1499 100/136 220 8,9 210 5,1 119
340i 54.250 B/6 2979 240/326 450 5,5 250 7,4 172
320d 39.700 D/4 1995 140/190 400 7,3 235 4 106

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

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

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

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

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

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

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

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

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

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

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

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

 MOTOCIKLIZEM

■• Motocikli, zlasti če jih 
gledamo skozi oči 

motorista, ki v njih vidi užitek, 
ne le prevozno sredstvo, 
pogosto pomenijo tisto 
svobodo, ki jo nudi vožnja na 
dveh kolesih, pa tudi neposre-
den stik s prvinskostjo stroja 
oziroma tesno povezanost med 
njim in človekom. Kljub temu se 
številne sodobne inovacije iz 
avtomobilov, seveda ustrezno 

prilagojene, znajdejo tudi na 
motociklih. Razlog za kasnejši 
prodor teh sistemov so manjše 
serije motociklov in manjše koli-
čine, kar pomeni višjo ceno teh 
sistemov (ta z ekonomijo 
obsega ustrezno pade), poleg 
tega morajo ti skozi generacijo 
ali dve razvoja postati dovolj 
majhni in lahki, da so za 
uporabo na motociklih sploh 
primerni.

Aktivna in pasivna 
varnost

V zadnjih letih so motocikli 
močno napredovali predvsem 
na področju varnosti – ne le 
zaradi trdnejših okvirjev, 
zanesljivejšega vzmetenja in 
zavor ali druge opreme, temveč 
tudi z aktivnimi in pasivnimi 
varnostnimi pripomočki. Eden 
izmed teh je prav gotovo 
zavorni sistem ABS, ki pri 

motociklu dejansko prinaša še 
več prednosti kot pri avtomobi-
lu. S preprečevanjem blokiranja 
koles pri močnem zaviranju na 
spolzki podlagi je pravi angel 
varuh, saj prepreči, da bi kolesa 
zdrsnila in v veliki večni 
primerov prepreči tudi padec 
motorista. Prav tako se vse bolj 
uveljavlja sistem za prepreče-
vanje zdrsa zadnjega (pogon-
skega) kolesa pri močnem 

Blago lahko naročite elektronsko ali se oglasite osebno pri nas,
VSE je na zalogi v prodajalni.

MOTOCENTER PROMOTOR, Drešinja vas 18 Petrovče, 041/73 44 40, 03/5707 151

Od kvalitetne 
motoristične opreme 

ste oddaljeni  
le en klik …

www.promotor.siB

Vse več udobja in varnosti
Sodobni motocikli se ponašajo s številnimi tehničnimi rešitvami, pripomočki in sistemi, 
ki prispevajo k večji varnosti in udobju, a po mnenju nekaterih motoristov tudi ubijajo 
tisto prvinskost motocikla kot takega. 

  Sodobni motocikli, še 
posebej veliki potovalniki, 
so lahko opremljeni tudi 
s klimatsko napravo, 
zmogljivim avdio 
sistemom, navigacijsko 
napravo in številnimi 
drugimi elementi za večje 
udobje.

Zračna blazina je svoje mesto  
našla tudi na motociklih. 

Njena učinkovitost je 
precej omejena, zato 

se je razvoj usmeril 
v izpopolnjevanje 
zaščitne opreme.
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pospeševanju, ki pa ima 
običajno več možnosti nastavi-
tev in vozniku omogoča 
individualno nastavljanje 
delovanja. Tretji steber 
varnosti je zračna blazina – tu 
je ledino zaorala Honda z 
modelom gold wing, ki je zaradi 
svoje narave in velikosti prav 
gotovo najprimernejši za to. 
Rešitev se ni prijela, saj je v 
primeru prometne nesreče 
gibanje motorista precej težje 
predvideti kot pri avtomobilu, 
kjer so voznik in potniki pripeti 
na svojem sedežu.

Varnostno vse bolj 
učinkovita oprema

Zato se je kot veliko boljša 
rešitev pokazal nadaljnji razvoj 
zaščitne opreme – poleg 
varnostne čelade in ustrezne 
obleke ter rokavic z zaščitnimi 
elementi je praktično nepogre-
šljiv kos opreme vsakega 
odgovornega motorista tudi 
zaščita za hrbet, tako imenova-
na želva, ki v primeru padca 
prepreči ali vsaj močno 
zmanjša možnost hujših 
poškodb hrbtenice. Motorista 
danes ne ščiti več le tanek sloj 
usnja, temveč so sodobne 
jakne in kombinezoni opremlje-
ni z dodatnimi zaščitnimi 
elementi iz ogljikovih vlaken, 
kevlarja in drugih materialov, 
nekateri med njimi pa tudi z 
dodatnimi napihljivimi komora-
mi, ki kot zračne blazine v 
primeru padca zagotovijo še 
dodatno varnost. Med varno-
stno opremo naj omenimo še 
možnost dodatne zavorne luči 
na čeladi, ki jo zaradi višjega 
položaja drugi prometni 
udeleženci lažje opazijo, 
zanimiv poskus pa je bila tudi 
varnostna kletka – gre za 
BMW-jev skuter C1, čigar 
konstrukcija je v primeru padca 

prevzela vlogo zaščitnega 
elementa, z avtomobilskimi 
varnostnimi pasovi pripet 
voznik pa zato ni potreboval 
varnostne čelade. Sicer 
zanimiva in inovativna rešitev 
se ni prijela.

Samodejni menjalniki 
tudi pri večjih 
motociklih

V zadnjem času je precejšen 
poudarek na udobju in enostav-
nejšem upravljanju motocikla. 
Tako so, na primer, nekateri 
motocikli opremljeni s samo-
dejnim izklapljanjem smernih 
utripalk, tempomatom 
(predvsem veliki potovalni 
motocikli) in podobnimi 
sistemi, prav kmalu pa morda 
lahko pričakujemo tudi 
nekatere druge sodobne 
varnostne pripomočke, kot so 
nadzor mrtvega kota, aktivni 
tempomat in podobno. Veliki 
potovalniki (honda gold wing) 
so opremljeni z dodatno 
električno vzvratno prestavo 
(kar je pri skoraj pol tone mase 
bolj kot ne nujno), vse bolj pa se 
uveljavljajo tudi samodejni 
menjalniki – ti so bili sprva 
rezervirani le za skuterje, 
danes pa so z njim lahko 
opremljeni tudi številni večji 
motocikli. S tem vsekakor 
postajajo dostopnejši širšemu 
krogu ljudi oziroma nagovarja-
jo nove kupce, a pravi motoristi 
stare šole na njih gledajo 
precej postrani.

Elektrika še ni rekla 
zadnje besede

Ne nazadnje pa na motocikle 
vse bolj vpliva tudi ekologija – 
ne le z zaostrovanjem Euro 
standardov in zahtevami po 
izpolnjevanju le-teh, ki so 
botrovale elektronskemu 
vbrizgu goriva, temveč na vrata 

vse močneje trkajo tudi 
elektrika in druge oblike 
alternativnega pogona. 
Električni pogon se je pri 
manjših skuterjih že uveljavil, 
pri večjih motociklih pa je še v 
povojih. Enako velja za hibridni 
pogon oziroma kombinacijo 

bencinskega in električnega 
motorja. Razlog je v velikosti in 
masi baterij ter dosegu, a 
razvoj magnezijevih baterij, ki 
so lažje in zmogljivejše od 
litij-ionskih, odpira nove 
možnosti.  AJ, foto: arhiv AF

Klekl Kristjan s.p. 
Obrtna ulica 39 

9000 Murska Sobota
 02 530 44 80   041 694 041

 trgovina@k-motors.eu
 servis@k-motors.eu

Pooblaščeni prodajalec in serviser.  
Velika ponudba rabljenih vozil!

www.k-motors.eu
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  Pred desetimi 
leti je Yamaha 
predstavila enduro 
motocikel WR 
450f 2 trac, ki je 
bil opremljen s 
pogonom na obe 
kolesi (moč se 
je na sprednje 
kolo prenašala 
s pomočjo 
hidravlike).

  K večji varnosti pripore dodatna zavora luč, ki je bodisi serijsko vgrajena v 
zaščitno čelado bodisi jo je mogoče namestiti naknadno.

  Elektrika je 
za enkrat 
rezervirana 
predvsem 
za mestne 
skuterje; 
pri večjih 
motociklih 
je poleg 
dosega 
največji 
izziv razvoj 
manjših 
in lažjih 
baterij.
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F1 – vodnik 2017

 FORMULA 1

Hamilton pravi: 
Ferrari je favorit! 
❱ Manor se je poslovil, Sauber ostaja, Haas se uveljavlja ...  ❱ Rdeči 
dirkalniki bodo izzivali srebrne puščice, rdeča bika pa obe skupaj

S prememba tehničnih 
pravil F1 ni edina 
sprememba na 

prelomu tekmovalne 
sezone, pač pa le njen 
najbolj viden zunanji del: 
dirkalniki so končno videti 
'hudo', spet so nazaj 
'valjarji', omejitve razvoja 
motorjev so padle in 
turbo-hibridni motorji V6 
dosegajo že tudi 1000 KM 
(736 kW!). Bo F1 spet 
spektakel z akcijo in vrsto 
dvobojev in prehitevanj na 
stezi? Na testih so bili 
dirkalniki res kakih štiri do 
pet sekund hitrejši (kot 
lani na testih), a so gume 
trše in vse se bo vrtelo 
okoli taktike enega 
postanka, povratnik Felipe 
Massa pa celo trdi: 
"Prehitevanje bo sedaj 
težje, zaradi drugačne 
taktike pa redkejše!"

Tehnika v F1 je s to 
spremembo pravil doživela 
morda največji zasuk v 
zadnjih dveh desetletjih, a 
je sprememb še veliko več: 
od F1 se je poslovil Ron 
Dennis, ki je izgubil 
kontrolo nad (nekdaj) 
njegovim poslovnim 
imperijem. Ostal mu je 
četrtinski delež, a je 
izgubil mesto na čelu 
uprave grupacije in 
dirkalne ekipe McLaren. 
McLaren brez Rona? Bo 
McLaren kljub resnemu 
zaledju in velikim 
poslovnim dimenzijam še 
sploh kdaj dosegel raven iz 
zlatih časov, ko sta bila v 
ekipi ob Ronu še 
legendarna Alain Prost in 
Ayrton Senna?

Celoten biznis holdinga, 
ki poslovno obvladuje 
organizacijsko in poslovno 
plat F1 z grozdom 
podrejenih podjetij, je © GRAPHIC NEWSVir: F1, wire sources Slike: Getty Images

Nova tehnična pravila FIA za 2017 predstavljajo največjo spremembo v zadnjih dveh desetletjih: 
zaradi spremenjene aerodinamike in povečane stopnje mehanskega oprijema s cestiščem bodo 
dirkalniki hitrejši in težje vodljivi.

Pokrov motorja v obliki krila 
morskega psa poveča zračni 
tok na zadnje krilo.

GUME

405 mm
305 mm

25%
širše
25%
širše

325 mm
20172016

Zadaj Zadaj

Večja oprijemna površina bo zagotavljala 
boljši oprijem in višje hitrosti v ovinkih.

Čas kroga se bo 
zaradi boljšega oprijema 

izboljšal za 2,5 sekunde.

Čas kroga se bo zaradi 
večjega pritiska k tlom 
podaljšal za dve sekundi.

P R I T I S K  K  T L O M

M E H A N S K I  O P R I J E M

SpredajSpredaj 245 mm

Bolj vzdržljive 
(trše) mešanice 
gum bodo prinesle 
manj postankov 
v boksih in krajši 
skupni čas dirk.

Motor: Enaki V6 hibridni 
agregati, a z višjimi vrtljaji 
in večjim hrupom.

Prehitevanje: Turbulenca (vrtinčenje zraka) 
spredaj vozečega vozila bo slabo vplivala 
na silo oprijema vozila zadaj.

AERODINAMIKA:  povečan zračni tok v srednjem in spodnjem delu trupa bo povečal pritisk vozila k tlom 
  in aerodinamični oprijem.

2016

Zadnje krilo:
Višina omejena na
800 mm (150 mm manj)

200 mm
bolj nazaj

950 mm 
(povečano za 
200 mm)

Prednje krilo: 
pomaknjeno je bolj nazaj, 
kar zmanjšuje vpliv 
turbulenc vozila spredaj.

Širina
1.800 mm
(povečano 
za 150 mm)

Nos vozila bo 
200 mm daljši.

Difuzor bo imel večjo moč zaradi večje višine, 
širine in dolžine, kar bo pospešilo zračni tok 
pod vozilom in povečalo pritisk k tlom. 

Širše dno 
(največ 1.600 mm) 
povečuje prostornino 
zraka pod vozilom.

Krajše 
‘tea tray’ krilce

2.000 mm

Najvišja teža: 
722 kg (20 kg več) 

in kolesa.

Večji stranski usmerniki zraka 
bodo bolje usmerjali zračni tok.

Dovoljena večja količina 
goriva (za 5 kg na skupaj 
105 kg) bo nadomestek za 
večji zračni upor. 

F1 letnik 2017: večji, hitrejši in bolj agresiven
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FORMULA 1 

Mercedes – AMG
Nekdanja ekipa Brawn v osmem letu svojega obstoja kot Mercedes 
po osvojenih šestih naslovih v treh letih velja za poglavitnega 
favorita. Ekipo je zapustil naveličani svetovni prvak Nico Rosberg, na 
njegovem mestu v popolnoma prenovljenem hibridnem FW-08  
bo sedel Valtteri Bottas ... Skupaj s Hamiltonom sta to kar dva 
favorita za zmago.

Red Bull – TAG Heuer
Lanskoletni viceprvaki med konstruktorji so tudi letos prvi izzivalci 
Mercedesa. Renault je v razvoju hibridnega motorja V6 naredil veliki 
korak navzgor. Neweyjeva stvaritev RB-13 bo znova odlična pri 
aerodinamiki in legi na stezi. Skupaj z izkušenim, a vedno  
hitrim Ricciardom  in lačnim Verstapnom pa je Red Bull  
zmožen presenečenja – ali celo preobrata!

Lewis Hamilton

 
Rojen:  7. januar 1985 

Stevenage, Anglija
Višina: 175 cm Teža: 66 kg

Prvi nastop: marec 2007, McLaren

Št. nastopov/zmag: 188/53 28,2 %
Zmagovalni oder: 104 55,3 %
Prvi štartni položaj: 61 32,4 %

2016: 2. mesto, 380 točk Odstopi: 2

Valtteri Bottas

 
Rojen:  28. avgust 1989 

Nastola, Finska
Višina: 173 cm Teža: 70 kg

Prvi nastop: marec 2013, Williams

Št. nastopov/zmag: 77/0 0 %
Zmagovalni oder: 9 11,7 %
Prvi štartni položaj: 0 0 %

2016: 8. mesto, 85 točk Odstopi: 2

Daniel Ricciardo

 
Rojen:  1. julij 1989 

Perth, Avstralija
Višina: 175 cm Teža: 64 kg

Prvi nastop: julij 2011, Hispania

Št. nastopov/zmag: 109/4 3,7 %
Zmagovalni oder: 18 16,5 %
Prvi štartni položaj: 1 0,9 %

2016: 3. mesto, 256 točk Odstopi: 0

Max Verstappen

 
Rojen:  30. september 1997 

Hasselt, Belgija
Višina: 180 cm Teža: 67 kg

Prvi nastop: marec 2015, Toro Rosso

Št. nastopov/zmag: 40/1 2,5 %
Najvišja uvrstitev na dirki: 7 17,5 %
Prvi štartni položaj: 0 0 %

2016: 5. mesto, 204 točk Odstopi: 3

prodan, plačan in sprememba 
lastništva potrjena s strani FIA 
(ki je imela še vedno pravico 
veta). 

Bernie Ecclestone, oče 
sodobne F1, je po polovici 
stoletja degradiran v častnega 
svetovalca, ki se bo v F1 vračal le 
na obisk k starim prijateljem – 
ko mu bo dolgčas. Novi ameriški 
lastniki želijo svet F1 odpreti 
novim trgom, družbenim 
medijem in novim virom 
zaslužka. Nameni so dobri, a 
bodo velike spremembe 
obveljale šele po preteku 
obstoječih pogodb ob koncu leta 
2020. 

No, ja, pa še to: Manor se je 
poslovil, Sauber je preživel, 
Haas se je uveljavil ...

Pred nami je prenovljeni svet 
F1. Novi dirkalniki, napovedi in 
upi. Le ambicije so položaju in 
vložku primerne: vsi bi radi 
zmagovali, a to ni dostopno 
vsem. Namenjeno je le peščici 
izbrancev, drugi pa bodo zbirali 
točke in iskali dostojne nastope 
med elito F1. 

Po zimskih testih v Barceloni 
kaže na dvoboj ali celo troboj in 
spopad rdečih dirkalnikov, ki 
bodo izzivali srebrne puščice, 
rdeča bika pa oba skupaj. Celo 
Hamilton je prebrisano 
napovedal: "Ferrari je favorit!" 
Je res?!  Veljko Jukič, ilustracije: 
Graphic News, arhiv AF

© GRAPHIC NEWS
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Avstralija
Kitajska
Bahrajn
Rusija
Španija
Monako
Kanada
Azerbajdžan
Avstrija
V. Britanija
Madžarska
Belgija

Melbourne
Shanghai

Sakhir
Soči

Barcelona
Monte Carlo

Montreal
Baku

Spielberg
Silverstone
Budimpešta

Spa

26. marec
9. april
16. april
30. april
14. maj
28. maj
11. junij
25. junij
9. julij
16. julij
30. julij
27. avgust

Italija
Singapur
Malezija
Japonska

Monza
Marina Bay
Kuala Lumpur
Suzuka

3. sep
17. sep
1. okt
8. okt

ZDA
Mehika
Brazilija
Abu Dabi

Austin
Mexico City
Sâo Paulo
Yas Marina

22. okt
29. okt
12. nov
26. nov
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Znani za volanom: Ilka Štuhec

Naslednja številka izide v soboto, 15. aprila 2017

VOZILI SMO 
Mazda CX-5  Sodeč po prvih vtisih in 
na podlagi uspeha prejšnje generaci-
je, bo tudi mazda CX-5 zadetek v 
polno. Privlačno oblikovan križanec 
se namreč lahko pohvali z zelo dobro 
tehniko, ki jo dopolnjuje sistem 
G-vectoring control, pa tudi z voznimi 
lastnostmi se uvršča v sam vrh 
segmenta. Na voljo bo z dvolitrskim bencinskim in 2,2-litrskim turbodizel-
skim motorjem ter pogonom na sprednji ali vsa štiri kolesa.

Opel insignia  Opel je ob razkritju nove insignie obljubil ogromen napredek 
v primerjavi s predhodnim modelom. 
Tega naj bi novinki prinesli večja 
medosna razdalja, skoraj 200 
kilogramov manjša masa, večja 
aerodinamična učinkovitost in nova 
tehnika. Zato smo se na prvo vožnjo 
odpravili z velikim zanimanjem. Kaj 
smo ugotovili, pa že prihodnji mesec. 

TEST
BMW 540i  Nova petica je pravza-
prav sedmica v malce bolj racional-
nih merskih in cenovnih okvirih – če 
pri ceni skoraj sto tisočakov lahko o 
tem sploh govorimo. Za ta denar 
uspešnemu poslovnežu ponudi 
praktično vse, kar potrebuje, 
navdušil pa nas je tudi šestvaljni 
bencinar z močjo 250 kW (340 KM) 
in pospeškom do stotice v petih sekundah. Katere konkurenčne prednosti 
in pomanjkljivosti ima – da, tudi te ima – si preberite v prihodnji številki.

■•  DESETLETJE NAZAJ 
smo naslovnico 

namenili takrat še konceptni 
opel vectri, ki je kmalu 
potem dobila svoje današnje 
ime insignia. To je bil za 
Opel zelo pomemben model, 
saj je znamko popeljal v 
nekoliko bolj prestižne vode. 
Recept se je izkazal za 
uspešnega, zdaj pa se 
njegova zgodba nadaljuje že 
z drugo generacijo, ki bo 
kmalu pripeljala tudi na 
slovenske ceste. 
Seveda smo se tudi leta 2007 
ustavili v Ženevi, ki se je 
zdela nekako ujeta v udobje 
presežkov pred svetovno 
gospodarsko krizo. Vse 
skupaj smo posneli in 
objavili na brezplačno 
priloženem DVD-ju.
Alternativnih pogonov in 
drugih futurističnih 

konceptov tam namreč 
skorajda ni bilo. Danes je 
slika na račun tektonskih 
sprememb v avtomobilski 
industriji popolnoma 
drugačna.

    PRED DESETIMI LETI 
    (AF92 – april 2007)

www.avto-fokus.si

Ilka ne potrebuje posebnega predstavljanja, saj je trenutno 
ena najbolj vročih in hitrih smučark na svetu. Ker ogromno 
potuje, so ji na kožo pisani veliki avtomobili. Kot tipična 
ženska jih namreč z opremo vselej povsem napolni, pravi 
pa, da so ji še posebej na kožo pisani kombiji.

Rada ima  
   hitrost

Kdo vas je naučil voziti in v katerem avtomobilu? 
Mislim, da ata. V stari hondi CR-V. 

Kateri avtomobil vozite trenutno?
Ford S-max! Najboljši. (smeh) Ko je treba kam z več stvarmi (beri: 
vso opremo za smučanje), pa Fordov transit custom.

Kako bi vaš slog vožnje primerjali z vašim poklicem?
Bi rekla, da je dokaj podobno. Navajena sem hitrosti, tako da se 
moram večino časa na cesti brzdati. 

Če bi za en dan postali prometna ministrica, kaj bi spre-
menili?
Uvedla bi vinjeto za levi pas.

Najbolj zanimiva stvar, ki ste jo doživeli v avtomobilu?
Hm ... Odvisno od teme, o kateri govorimo. ☺ Glede na to, da kar 
nekaj časa letno preživim v avtomobilu, se skoraj vedno najde kaj 
zabavnega. Recimo, ko se spomniš, da imaš potni list na dnu do 
vrha naloženega prtljažnika v kombiju. Res fajn.

Kakšna je vaša zbirka prometnih prekrškov?
Ne prav velika, pa tudi že tako zastarela, da so se kazenske točke 
že izbrisale.

Koga bi na sovozniškem sedežu vzeli na pot okoli sveta?
Pravzaprav sem trenutno na poti okoli sveta, s seboj pa imam 
celoten ženski svetovni pokal. ☺ 

Kateri vozniki so boljši – moški ali ženske?
Ženske. Sploh pri parkiranju. 

Raje zavijate levo ali desno?
Naravnost. Je običajno hitreje. 

Ali pojete v avtomobilu?
Ne le, da pojem, včasih imam skoraj pravi koncert. Večinoma brez 
občinstva. 

Kateri sedeži v avtomobilu so bolj zabavni, sprednji ali 
zadnji?
Odvisno, spredaj več vidiš, zadaj pa je malo bolj 'komot'. Razen pri 
nas v zelo naloženem kombiju. 

Katera rubrika vam je v reviji Avto fokus najbolj všeč? 
Od zdaj naprej vsekakor 'Zvezde za volanom'. ☺

Kateri avtomobil bi najraje videli na naslovnici Avto 
fokusa?
Svojega Goldija, tj. S-maxa. ☺ Je zelo lepo dekoriran. 

Gašper Stamač, foto: Foto Anka
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