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

 MAZDA2 MASERATTI GRANTURISMO MERCEDES-BENZ C T

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

Citroën C4 picasso 1.6 HDi
Audi Q7 3.0 TDI quattro

BMW X3 2.0d

Vozili smo: 
  Mazda2

Mercedes-Benz C T
BMW M3

Renault laguna
Volkswagen tiguan

Lexus
Lancia musa

Audi A4
Maserati granturismo

Seat altea freetrack
Subaru impreza

Škoda praktik
Peugeot 308
Kia sportage
Toyota hiace

scirocco
volkswagen

Audi A4

Novi Fiatov malček!

Caravan, d.o.o., Ljubljana znova organizira Hišni sejem. Vabijo, da jih obiščete od četrtka, 
28.03.2019 do vključno sobote, 30.03.2019. Izkoristite ugodnosti, ki so jih za vas 

pripravili ob svoji 30. obletnici delovanja. 
Navdihujemo vaša doživetja že od leta 1965.

AVTODOMI VANI PRIKOLICE

Toliko dogodivščin
in toliko zgodb.

Adria Plus d.o.o.
Podbevškova 13, 
8000 Novo mesto 

07 39 35 311   
www.adria-plus.si

Caravan d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 9, 

1000 Ljubljana  
01 518 36 36 

www.caravan.si

VANI PRIKOLICE

ADRIA-MOBIL.COM#INSPIRINGADVENTURES

DISCOVER MORE
adria-mobil.com/inspirations
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 NOVICE

TOP MESECA

 Začetek gradnje tretjega 
pasu na izjemno 

obremenjeni zahodni ljubljanski 
obvoznici se umika v prihodnost 
– predvidoma v leto 2021.

 Novi peugeot 208 ne bo 
dobil športne izvedbe z 

legendarno oznako GTi – bojda 
zaradi prevelikih emisij.

 Mercedes je v limuzino 
AMG S65 final edition še 

zadnjič vgradil 12-valjnik.

 Raziskava ameriške 
nevladne organizacije 

ICCT je ugotovila, da je 
onesnaženje s prašnimi delci leta 
2015 prispevalo k smrti 385 tisoč 
ljudi.

 Pri Porscheju so se odločili, 
da bo prihodnja generacija 

macana imela zgolj električni 
pogon.

 Nemčija v nekaterih mestih, 
kjer raven dušikovih oksidov ne 

presega 50 mg na kubičen meter, 
odpravlja prepovedi za dizle.

 Pri Tesli so predstavili »pasji 
način«, ki ustvari ugodne 

pogoje, da lahko psi v avtomobilu 
varno počakajo na lastnika.

 Iz Jeepa so sporočili, da bo 
njihov pick-up gladiator na 

voljo tudi evropskim kupcem. 
Prodaja na stari celini bo stekla v 
prvem četrtletju prihodnjega leta.

 Koenigseggov nov 
hiperšportnik jesko, ki zmore 

kar 1.600 »konjev«, uporablja tudi 
Akrapovičevo znanje.

 Petrol je na Tržaški cesti v 
Ljubljani postavil prvo 

polnilnico za električne avtomobile, 
ki bo omogočila moč polnjenja z več 
kot 100 kW.

Nobena stvar ne naredi človeka srečnejšega kot njegovo 
lastno prepričanje, da je naredil najboljše, kar je mogel.

Mihajlo Pupin  (1858 – 1935) 

www.avto-fokus.si

REKORD V 
AVTONOMNI 
VOŽNJI

Mini s 300 konji!
Mini za prihodnje leto napoveduje še bolj 
razgrajaškega malčka, ki ga bodo v 
delavnici Johna Cooperja navili na kar 
220 kW (300 KM) moči. Nadeli mu bodo 
oznako GP, namestili posebej zanj 
nastavljeno vzmetenje, z velikim zadnjim 
spojlerjem izpilili aerodinamiko, opravili 
še nekatere spremembe in posebno serijo 
omejili na 3.000 primerkov.

 15 
avtomobilskih 
proizvajalcev je, 
zaradi visokih 
stroškov najemnin, že 
odpovedalo jesenski 
salon v Frankfurtu. Na 
nedavnem salonu v 
Ženevi (podrobna 
reportaža na straneh 
34-43) je bila 
udeležba veliko bolj 
številčna.

Prenovljeni Thor

Volvo je prenovil svojega 
zastavonošo XC90, ki mu je 
navzven namenil drobne 
popravke v obliki nove maske, 
platišč in novih karoserijskih 
barv, večjo pozornost pa 
namenil tehniki. Novosti sta 

namreč sistem za rekuperacijo 
pri zaviranju sproščene 
energije, ki obljublja 
15-odstotni prihranek pri 
porabi goriva, in oznaka B za 
izvedbe s priključno-hibridnim 
pogonskim sklopom oziroma 
aktualni T8. Z naprednimi 
sistemi zaznavanja nevarnosti 
in asistence krmiljenja je 
nadgrajena varnost švedskega 
zastavonoše, ki ga v kratkem 
lahko pričakujemo tudi pri nas.

Popolnoma avtonomna vozila, 
primerna za običajne ceste, so še 
vedno precej v povojih, a to ne 
pomeni, da se ne znajdejo na 
poligonu. In to celo več vozil 
skupaj! Kitajska družba Chang'an 
Automobile se je namreč v 
Guinnessovo knjigo rekordov 
vpisala s konvojem 55 avtonomnih 
terencev SC55, ki so devet minut in 
sedem sekund neprekinjeno vozili 
s hitrostjo 30 km/h ter v tem času 
prevozili 3,2 kilometra.
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NOVICE 

STE VEDELI ...
… da imajo nekateri člani 
japonskega zločinskega 
podzemlja prav poseben 
okus za lamborghinije? 
Posebna oblika predelav se 
imenuje bosozoku, japonska mafija – jakuze pa namesto 
motociklov ali poceni japonskih avtomobilov na ta način 
ozaljša kar prestižne lamborghinije. Si ga predstavljate na 
naših cestah?

… da je imel Ford kmalu po drugi svetovni 
vojni možnost brezplačno dobiti v last 
podjetje Volkswagen? Leta 1948 so 
Američani presodili, da je podjetje 
popolnoma brez vrednosti, in se odločili, 

da radodarno ponudbo zavrnejo. Danes 
koncern Volkswagen velja za največjega avtomobilskega 
proizvajalca na svetu. 

… da je bil Pablo Escobar v 
času svojih začetkov 
narko-trgovine tudi 
nadobuden avtomobilski 
dirkač? Še bolj zanimivo je, 
da je bil njegov izbrani 
avtomobil renault 4, ki je bil 
v Kolumbiji izjemno 
priljubljen. Seveda se je Escobar tudi v dirkanju posluževal 
umazanih taktik, ki so mu tako dobro služile v poslu.

… da imajo zavorni diski dirkalnika 
formule 1 več kot 1.400 hladilnih 
kanalov? Izdelani so iz ogljika, 
število kanalčkov pa je toliko bolj 
impresivno, ker je disk širok le 32 
milimetrov. Za primerjavo, diski 
dirkalnikov serije Le Mans imajo le 
dobrih 400 kanalčkov.

… da so imeli semaforji sprva le zeleno in rdečo 
luč, rumeno so začeli uporabljati šele leta 
1923? Leto poprej je idejo za opozorilno luč 
dobil južnoafriški izumitelj Garrett Morgan, ki je 
bil priča nezgodi med kočijo s konjsko vprego in 
avtomobilom. Patent je nato prodal podjetju 
General Electric.

Promet malo drugače …

april 2019 | številka 236

Bodo hitrost omejili  
bruseljski birokrati?!
Evropski parlament predlaga pravilo o 
obveznem samodejnem omejevalniku 
hitrosti v vseh novih vozilih. Ta bo z lokacijo 
vozila in omejitvijo hitrosti na določenem 
delu ceste samodejno omejil moč motorja in 
s tem prilagodil hitrost vozila. Kljub temu jo 
bo voznik po želji lahko še vedno za krajši 
čas presegel, a bo sistem podatke o tovrstnih 
kršitvah shranjeval. Če bo predlog potrjen, 
naj bi bil sistem uveden čez tri leta.

Vonj novega avtomobila  je 
največji razlog, ki Kitajce moti pri 
nakupu. Kot najbolj moteč faktor ga 
izpostavlja desetina kupcev – celo 
več kot porabo goriva ali ceno!

Fiat 500

V Nemčiji je mogoče 
Fiat 500 kupiti tudi v 
Lidlu. Izvedba 1.2 pop 
star pri tem diskontnem 
trgovcu stane le 89 
evrov na mesec, 
financiranje pa je 
mogoče urediti v 15 
minutah.
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Napovedujemo: Novi modeli BMW

 RAZKRIVAMO

Bavarski premik 
v nižje razrede
❱ Prednji pogon prinaša prihranke, uporabnost in prostor za električni motor in baterije  ❱ BMW 2 
grancoupe bo skušal ujeti kupce, ki so doslej posegali po mercedesu CLA  ❱ Od osveženega BMW-ja X1 
ne pričakujte preveč sprememb, pri nas bo že jeseni

OSVEŽITEV 
NAJMANJŠEGA 

Konec poletja bo kupce 
kompaktnih SUV-ov 

razveselil osveženi BMW 
X1, ki je kot prvi v družini 

X vzpostavil zasnovo 
prednjega pogona in 

prečno postavljenega 
motorja. Spremembe 

bodo bolj kozmetične 
narave.

PRESENEČENJE 
Po seriji 4 grancoupe bo 
prihodnje leto sledila še 
serija 2 grancoupe, torej 
limuzinski kupe s petimi 

vrati kompaktnega razreda, 
ki bo postavljen na osnovo 

s prednjim pogonom 
in prečnim motorjem. 

Najmanjši grancoupe te 
znamke bo pomenil most 

med kompaktnimi BMW-ji 
in novo serijo 3.
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RAZKRIVAMO 

P o prenovi večjih modelov se 
BMW seli v ključni nižji razred. 
Tja, kjer zdaj domujejo X1, 1 in 2. 
Torej modeli, ki čast in slavo 
velikanov pretvarjajo v evre in 

velike prodajne številke nekaj razredov 
nižje. BMW je na ofenzivo, kot kaže, dobro 
pripravljen.

V razburljivih časih za avtomobilsko 
industrijo tudi BMW igra na več kart hkrati. 
To je potrebno in nujno, da ohrani visok, 
čeprav ne najvišji položaj med prestižnimi 
znamkami na svetu in poskrbi za 
zadovoljstvo delničarjev, ki vsako leto 
pričakujejo vsaj osemodstotno dobičkovno 
maržo. To pomeni, da jim na približno sto 
milijard evrov letnih prihodkov v žepu 
ostane vsaj osem milijard evrov zaslužka.

Začnimo na vrhu. Tu se je BMW v zadnjih 

nekaj letih dobro izkazal. Predstavil je 
novo serijo 5, osvežil serijo 7, med kupce 
ravnokar poslal serijo 3, ki odpira vrata v 
prestižni svet BMW-ja, in poskrbel še za 
modele X – X3, X4, X5, celo največji X7, 
jeseni pa prihaja še kupejevski X6, 
zasnovan na osnovi modela X5. Ne smemo 
pozabiti na prelesten kupe serije 8 in na 
Z4, ki bo prav kmalu zapeljal med kupce. 
Naloga je torej opravljena.

Zato so zdaj na vrsti modeli, ki v svet 
BMW-ja vabijo nove kupce. Tiste, ki morda 
ne sežejo do zgoraj omenjenih ali se jim 
preprosto zdijo predragi, premalo 
praktični in preveč tipični. Ti kupci so zdaj 
iskali v razredu nižje, v serijah 1 in 2, kjer so 
imeli res veliko izbiro in širok cenovni 
razpon. BMW je z vstopnimi serijami v 
svoje vrste privabil veliko novih kupcev, z 

njimi je presegel letno prodajo dva 
milijona vozil, zato so še kako pomembni 
za münchensko znamko. 

Vstopna serija BMW-ja, ki je med kupce 
sicer kapljala počasi, je zdaj pripravljena 
na novo generacijo, ki prinaša velik 
tehnični preskok. Osnovni model serije 1, ki 
ga bomo ugledali konec letošnjega leta, se 
namreč seli iz zasnove zadnjega pogona in 
vzdolžno nameščenega motorja na 
novodobno zasnovo, znano iz minija 
countrymana, serije 2 active tourer in 
modela X1 – na platformo UKL II, ki 
pomeni prečno nameščen motor in prednji 
pogon. 

Zveni kot revolucija, a to vsekakor ni. 
Dejansko je premik na prednji pogon korak 
nazaj v smislu ekskluzivnosti in užitkov v 
vožnji, po katerih slovi bavarska znamka. 

REVOLUCIJA 
Največja kompaktna 

novost bo osnovna serija 
1, ki bo predstavljena 

konec letošnjega leta. 
To bo še zadnji BMW 

s prednjim pogonom, 
zgrajen na novi osnovi 

FAAR, ki ji za osnovo 
služi platforma UKL II.
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Letne pnevmatike 215/65 R16 C (za lahka gospodarska vozila)

Letne pnevmatike 185/65 R15 H (do 210 km/h)

Delež

Bridgestone 
Turanza  

T005

Vredestein 
Sportrac 5

Michelin 
Crossclimate+

Goodyear 
EfficientGrip 
Performance

Firestone 
Roadhawk

Kumho  
Ecowing  

ES01

Maxxis  
Mecotra 3

Toyo  
Proxes  

CF2

Continental 
ContiPremium-

Contact 5

Falken  
Ziex ZE310 

Ecorun

Semperit 
Comfort-Life 2

Giti  
GitiSynergy E1

Petlas 
Imperium 

PT515

Hankook 
Kinergy  

Eco 2

Pirelli 
Cinturato P1 

Verde

Linglong 
Green-Max 

HP010
SUHA CESTA 20 % 1,5 2,3 2,6 1,9 1,5 2,8 1,9 2,2 2,2 1,8 2,9 2,8 3,0 2,4 2,3 3,0

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

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

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

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

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

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

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

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

Krožna vožnja - bočna vodljivost 10 % 1,5 1,5 3,0 3,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 2,5 3,5 2,0 3,0 2,5 3,0 3,5

GLASNOST/UDOBJE 10 % 2,9 2,5 2,6 2,9 2,9 2,8 2,4 2,3 2,5 2,8 2,8 2,1 2,7 2,4 2,5 2,5

Hrup v potniški kabini 50 % 2,0 2,0 2,0 2,3 2,3 2,0 2,0 1,8 1,8 2,3 2,0 1,8 2,3 2,0 2,0 2,5

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

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

Poraba goriva 10 % 2,3 2,1 2,4 1,7 2,5 2,0 1,4 2,0 2,3 2,2 2,3 1,6 2,3 1,7 2,0 2,1

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

SKUPNA OCENA 100 % 2,0 2,1 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 3,0 3,0 3,0 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5

PRIPOROČILO HHHH HHHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH

 zelo 
uravnotežena 
pnevmatika, 
najboljša na suhem 
in mokrem

 zelo 
uravnotežena 
pnevmatika, posebej 
dobra na mokrem, 
majhna obraba

 dobra na 
mokrem, najmanjša 
obraba

 posebej dobra 
na suhem, majhna 
poraba goriva

 najboljša na 
suhem

 majhna obraba  posebej dobra na 
suhem, najmanjša 
poraba goriva

 dobra na suhem  dobra na suhem 
in mokrem

 posebej dobra na 
suhem, zelo majhna 
obraba

 /  majhna poraba 
goriva, tiha

 /  dobra na suhem, 
posebej majhna 
poraba goriva

 relativno dobra 
na suhem

 /

 /  /  nekaj slabša na 
suhem

 nekaj slabša na 
mokrem

 nekaj slabša na 
mokrem, nekaj večja 
poraba goriva

 nekaj slabša na 
suhem in mokrem

 nekaj slabša na 
mokrem

 nekaj slabša na 
mokrem

 relativno velika 
obraba

 relativno slaba 
na mokrem

 relativno slaba 
na suhem in mokrem

 relativno slaba 
na suhem in mokrem

 relativno slaba 
na suhem in mokrem

 slaba na mokrem  relativno slaba 
na mokrem

 relativno slaba 
na suhem, največja 
obraba

Delež

Apollo  
Altrust

Goodyear 
EfficientGrip 

Cargo

Pirelli  
Carrier

Nokian  
cLine

Continental 
ContiVan-

Contact 200

Maxxis 
Vansmart 

MCV3+

Kumho  
PorTran  

KC53

Falken  
Linam  
Van01

Uniroyal 
RainMax3

Michelin  
Agilis+

Fulda  
Conveo Tour 2

Nexen  
Rodian CT8

Sava  
Trenta 2

Semperit  
Van-Life 2

Hankook  
Vantra LT

Kleber  
Transpro

SUHA CESTA 20 % 2,1 2,3 2,8 3,0 3,4 2,2 3,2 2,8 3,4 2,9 2,4 2,3 2,3 3,0 2,3 3,6

Vozne lastnosti 35 % 2,0 2,3 3,0 3,3 4,0 1,8 3,3 2,8 3,8 3,0 2,5 2,0 2,3 3,3 2,0 3,8

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

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

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

Zaviranje 30 % 3,0 3,0 3,3 3,5 3,0 4,3 4,3 4,5 4,3 4,3 4,8 4,5 4,8 4,8 4,5 5,5

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

Splavanje - prečno 10 % 2,0 3,0 2,0 2,0 2,5 2,0 3,0 2,5 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,5 2,0 3,0

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

Krožna vožnja - bočna vodljivost 10 % 3,0 3,5 4,0 3,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 4,5 4,0 4,5 4,5 5,0

GLASNOST/UDOBJE 10 % 2,9 3,0 3,1 2,9 3,1 3,0 2,7 3,2 3,1 3,3 3,3 2,7 3,1 2,9 2,9 2,9

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

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

Poraba goriva 10 % 2,4 2,0 2,1 2,1 1,8 2,3 2,0 2,0 1,9 2,2 1,9 1,7 2,1 2,2 2,0 2,3

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

SKUPNA OCENA 100 % 2,8 3,1 3,1 3,3 3,4 3,7 3,8 4,6 4,6 4,9 5,0 5,0 5,0 5,1 5,5 5,5

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

 najboljša na 
suhem

 dobra na suhem, 
zelo majhna obraba

 majhna obraba  /  posebej majhna 
poraba goriva

 posebej dobra na 
suhem, zelo majhna 
obraba

 najtišja  zelo majhna 
obraba

 majhna poraba 
goriva

 zelo majhna 
obraba

 dobra na suhem, 
zelo majhna obraba

 dobra na suhem, 
najmanjša poraba 
goriva

 dobra na suhem, 
zelo majhna obraba

 majhna obraba  dobra na suhem  /

 nekaj slabša na 
mokrem, relativno 
velika poraba goriva 
in obraba

 nekaj slabša na 
mokrem

 nekaj slabša na 
mokrem

 relativno 
slaba na suhem in 
mokrem, relativno 
velika obraba

 slaba na suhem 
in mokrem

 slaba na mokrem, 
relativno velika 
poraba goriva

 slaba na mokrem  zelo slaba na 
mokrem

 zelo slaba na 
mokrem, slaba na 
suhem

 zelo slaba na 
mokrem, relativno 
glasna

 zelo slaba na 
mokrem, relativno 
glasna

 zelo slaba na 
mokrem, relativno 
velika obraba

 zelo slaba na 
mokrem

 zelo slaba na 
mokrem, relativno 
slaba na suhem

 zelo slaba na 
mokrem, relativno 
velika obraba

 zelo 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)

Test letnih pnevmatik 2019

Za kombije 
porazne!

❱ Preizkušenih je bilo 32 letnih pnevmatik dveh 
velikosti  ❱ Večina pnevmatik za lahka gospodarska 
vozila je zelo slabih

ADAC je v sodelovanju s še 
nekaterimi evropskimi 
avtomobilskimi klubi 

preizkusil 32 letnih pnevmatik. 16 
od teh je namenjenih osebnim 
avtomobilom, strokovnjaki pa so 
tokrat prvič preizkusili 16 
pnevmatik za lahka gospodarska 
vozila oziroma potniške kombije.

Med pnevmatikami velikosti 
185/65 R15 hitrostnega razreda H 
(do 210 km/h), kakršne 
uporabljajo majhni osebni 
avtomobili (preizkusni avtomobil 
je bil volkswagen polo), sta po 
štiri zvezdice oziroma oceno zelo 
priporočljivo prejeli dve 
pnevmatiki (bridgestone turanza 
T005 in vredestein sportrac 5), 
preostale so bile ocenjene kot 
priporočljive oziroma so prejele 
po tri zvezdice.

Pnevmatike velikosti 215/65 R16 
C so namenjene lahkim 

gospodarskim vozilom oziroma 
njihovim potniškim različicam za 
osebno rabo (C v oznaki pomeni 
commercial ali cargo). 
Uporabljajo jih vozila, kot so ford 
transit, iveco daily, opel vivaro, 
renault trafic ali volkswagen 
transporter, ki so ga uporabili za 
preizkusno vozilo.

Te pnevmatike še posebej 
odlikujeta majhna poraba goriva 
in majhna obraba, a močno trpijo 
vozne lastnosti na mokrem. 
Ravno zaradi zelo slabih 
rezultatov v tej kategoriji je bilo 
kot nepriporočljivih oziroma z 
eno samo zvezdico ocenjenih kar 
devet pnevmatik, dve sta 
priporočljivi z omejitvami, oceno 
priporočljivo oziroma po tri 
zvezdice pa je prejelo le pet 
pnevmatik.  Anže Jamnik, vir: 
ADAC
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AKTUALNO 

Letne pnevmatike 215/65 R16 C (za lahka gospodarska vozila)

Letne pnevmatike 185/65 R15 H (do 210 km/h)

Delež

Bridgestone 
Turanza  

T005

Vredestein 
Sportrac 5

Michelin 
Crossclimate+

Goodyear 
EfficientGrip 
Performance

Firestone 
Roadhawk

Kumho  
Ecowing  

ES01

Maxxis  
Mecotra 3

Toyo  
Proxes  

CF2

Continental 
ContiPremium-

Contact 5

Falken  
Ziex ZE310 

Ecorun

Semperit 
Comfort-Life 2

Giti  
GitiSynergy E1

Petlas 
Imperium 

PT515

Hankook 
Kinergy  

Eco 2

Pirelli 
Cinturato P1 

Verde

Linglong 
Green-Max 

HP010
SUHA CESTA 20 % 1,5 2,3 2,6 1,9 1,5 2,8 1,9 2,2 2,2 1,8 2,9 2,8 3,0 2,4 2,3 3,0

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

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

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

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

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

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

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

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

Krožna vožnja - bočna vodljivost 10 % 1,5 1,5 3,0 3,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 2,5 3,5 2,0 3,0 2,5 3,0 3,5

GLASNOST/UDOBJE 10 % 2,9 2,5 2,6 2,9 2,9 2,8 2,4 2,3 2,5 2,8 2,8 2,1 2,7 2,4 2,5 2,5

Hrup v potniški kabini 50 % 2,0 2,0 2,0 2,3 2,3 2,0 2,0 1,8 1,8 2,3 2,0 1,8 2,3 2,0 2,0 2,5

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

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

Poraba goriva 10 % 2,3 2,1 2,4 1,7 2,5 2,0 1,4 2,0 2,3 2,2 2,3 1,6 2,3 1,7 2,0 2,1

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

SKUPNA OCENA 100 % 2,0 2,1 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 3,0 3,0 3,0 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5

PRIPOROČILO HHHH HHHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH

 zelo 
uravnotežena 
pnevmatika, 
najboljša na suhem 
in mokrem

 zelo 
uravnotežena 
pnevmatika, posebej 
dobra na mokrem, 
majhna obraba

 dobra na 
mokrem, najmanjša 
obraba

 posebej dobra 
na suhem, majhna 
poraba goriva

 najboljša na 
suhem

 majhna obraba  posebej dobra na 
suhem, najmanjša 
poraba goriva

 dobra na suhem  dobra na suhem 
in mokrem

 posebej dobra na 
suhem, zelo majhna 
obraba

 /  majhna poraba 
goriva, tiha

 /  dobra na suhem, 
posebej majhna 
poraba goriva

 relativno dobra 
na suhem

 /

 /  /  nekaj slabša na 
suhem

 nekaj slabša na 
mokrem

 nekaj slabša na 
mokrem, nekaj večja 
poraba goriva

 nekaj slabša na 
suhem in mokrem

 nekaj slabša na 
mokrem

 nekaj slabša na 
mokrem

 relativno velika 
obraba

 relativno slaba 
na mokrem

 relativno slaba 
na suhem in mokrem

 relativno slaba 
na suhem in mokrem

 relativno slaba 
na suhem in mokrem

 slaba na mokrem  relativno slaba 
na mokrem

 relativno slaba 
na suhem, največja 
obraba

Delež

Apollo  
Altrust

Goodyear 
EfficientGrip 

Cargo

Pirelli  
Carrier

Nokian  
cLine

Continental 
ContiVan-

Contact 200

Maxxis 
Vansmart 

MCV3+

Kumho  
PorTran  

KC53

Falken  
Linam  
Van01

Uniroyal 
RainMax3

Michelin  
Agilis+

Fulda  
Conveo Tour 2

Nexen  
Rodian CT8

Sava  
Trenta 2

Semperit  
Van-Life 2

Hankook  
Vantra LT

Kleber  
Transpro

SUHA CESTA 20 % 2,1 2,3 2,8 3,0 3,4 2,2 3,2 2,8 3,4 2,9 2,4 2,3 2,3 3,0 2,3 3,6

Vozne lastnosti 35 % 2,0 2,3 3,0 3,3 4,0 1,8 3,3 2,8 3,8 3,0 2,5 2,0 2,3 3,3 2,0 3,8

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

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

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

Zaviranje 30 % 3,0 3,0 3,3 3,5 3,0 4,3 4,3 4,5 4,3 4,3 4,8 4,5 4,8 4,8 4,5 5,5

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

Splavanje - prečno 10 % 2,0 3,0 2,0 2,0 2,5 2,0 3,0 2,5 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,5 2,0 3,0

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

Krožna vožnja - bočna vodljivost 10 % 3,0 3,5 4,0 3,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 4,5 4,0 4,5 4,5 5,0

GLASNOST/UDOBJE 10 % 2,9 3,0 3,1 2,9 3,1 3,0 2,7 3,2 3,1 3,3 3,3 2,7 3,1 2,9 2,9 2,9

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

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

Poraba goriva 10 % 2,4 2,0 2,1 2,1 1,8 2,3 2,0 2,0 1,9 2,2 1,9 1,7 2,1 2,2 2,0 2,3

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

SKUPNA OCENA 100 % 2,8 3,1 3,1 3,3 3,4 3,7 3,8 4,6 4,6 4,9 5,0 5,0 5,0 5,1 5,5 5,5

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

 najboljša na 
suhem

 dobra na suhem, 
zelo majhna obraba

 majhna obraba  /  posebej majhna 
poraba goriva

 posebej dobra na 
suhem, zelo majhna 
obraba

 najtišja  zelo majhna 
obraba

 majhna poraba 
goriva

 zelo majhna 
obraba

 dobra na suhem, 
zelo majhna obraba

 dobra na suhem, 
najmanjša poraba 
goriva

 dobra na suhem, 
zelo majhna obraba

 majhna obraba  dobra na suhem  /

 nekaj slabša na 
mokrem, relativno 
velika poraba goriva 
in obraba

 nekaj slabša na 
mokrem

 nekaj slabša na 
mokrem

 relativno 
slaba na suhem in 
mokrem, relativno 
velika obraba

 slaba na suhem 
in mokrem

 slaba na mokrem, 
relativno velika 
poraba goriva

 slaba na mokrem  zelo slaba na 
mokrem

 zelo slaba na 
mokrem, slaba na 
suhem

 zelo slaba na 
mokrem, relativno 
glasna

 zelo slaba na 
mokrem, relativno 
glasna

 zelo slaba na 
mokrem, relativno 
velika obraba

 zelo slaba na 
mokrem

 zelo slaba na 
mokrem, relativno 
slaba na suhem

 zelo slaba na 
mokrem, relativno 
velika obraba

 zelo slaba na 
mokrem, slaba na 
suhem



 SALON

89. avtomobilski salon v Ženevi (7.–17. 3. 2019)
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ALFA ROMEO GIULIA IN STELVIO
Italijani so jima 
namenili nove športne 
verzije; poleg izvedbe Ti 
tudi QV racing v barvah 
dirkalnika formule 1. 
Namenili so jima 
dirkaške sedeže in 
volanski obroč, 
20-palčna platišča, 
zavorni sistem iz 
keramike in ogljikovih 
vlaken ter Akrapovičev 
izpušni sistem iz titana. 
2,9-litrski V6 stroj s 375 
kW (510 KM) ostaja 
nespremenjen.

ALFA  
ROMEO 
TONALE
Eno izmed največjih presenečenj 
letošnjega avtomobilskega salona v 
Ženevi je prav gotovo Alfin tonale, 
koncept kompaktnega križanca, ki je ime 
dobil po slavnem gorskem prelazu. 
Tehnično temelji na platformi s sprednjim 
pogonom, tako da učinek štirikolesnega 
pogona predstavljajo hibridne 

komponente oziroma električni motor za 
pogon zadnjega para koles. Oblikovno jo 
zaznamujejo izrazita trikotna maska, 
ostro urezani sprednji žarometi in kar 
21-palčna kolesa, notranjost pa precej 

K ljub izostanku nekaterih 
znamk – Ford, Hyundai, 
Opel in Volvo – se 

najvplivnejši avtomobilski salon 
na svetu ni izneveril svoji 
tradiciji. Ženevski salon je jasno 
pokazal, kako se bo avtomobilski 
svet vrtel v bližnji prihodnosti. 
Razstavljeni avtomobili so 
pokazali začrtane smernice, kjer 
še vedno občutno prevladujejo 
klasične oblike pogona.

A eno je jasno: elektrika je 
tukaj. Trend elektrifikacije je 
močnejši kot kdaj koli prej, kar 
govori o tem, da elektrika že 
dolgo ni več muha enodnevnica. 
Poleg zanimivih električnih 
konceptov, kot sta kitajski arcfox 
GT ali švicarsko-nemški koncept 
piëch marko zero, se nam do 
konca leta obeta še šest novih, 
cenovno dostopnih električnih 
modelov: od električnega minija, 
peugeota e-208, volkswagna I.D., 
honde urban EV, opel corse do 
osveženega renaulta zoe.

Drugih alternativnih pogonov 
praktično ni bilo. Da nekoč 
opevane gorivne celice še 
obstajajo, je spomnila le Toyota s 
svojim modelom mirai. 

Temelje majhnim 
avtomobilom in križancem so za 
naslednjih nekaj let postavili 
peugeot 208, renault clio in 
škoda kamiq.

Po drugi strani se je s svojega 
piedestala najdražjega novega 
avtomobila vseh časov, kot v 
posmeh racionalnemu vsakdanu, 
bleščal en in edini bugatti, ki je 
ob bahaški ceni 16,5 milijona 
evrov zgolj neposrečena 
predelava chirona brez pravega 
okusa in karizme.  Anže Jamnik, 
Semo Sadiković, foto: AJ, SaS

Naelektrena prihodnost!
❱ V soju ženevskih 
žarometov smo videli 
več kot 150 svetovnih 
in evropskih premier, 
vse skupaj pa je bilo 
razstavljenih več kot 900 
različnih avtomobilov. 
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klasično zasnovan volanski obroč ter 
sodobna armaturna plošča z digitalnimi 
merilniki in velikim večnamenskim 
zaslonom na sredinski konzoli. V serijski 
obliki jo lahko pričakujemo prihodnje leto.

Aston martin lagonda  se 
pridružuje luksuznim 
športnim terencem, kot so 
bentley bentayga, 
lambroghini urus ali rolls 
royce cullinan. Za enkrat še 
v konceptni fazi.

Aston martin vanquish 
vision concept 
 napoveduje oblikovne linije 
novega superšportnika s 
sredinsko vgrajenim 
motorjem V6 in lahko 
aluminijasto zgradbo.

Audi TFSI e  oznako so 
dobili modeli A6, A7, A8 in 
Q5. Gre za priključne 
hibride z baterijo 
kapacitete 14,1 kWh in 40 
kilometri električnega 
dosega.

BMW M850i night sky  je 
še posebej ekskluzivna 
različica programa 
individual, saj se poleg 
posebnih vzorcev v 
notranjosti lahko pohvali 
tudi z drobci pravega 
pravcatega meteorita.

AUDI E-TRON GT
Ta tik pod pet metrov dolg kupe je tako po 
merah kot videzu podoben modelu A7 
sportback, tehnično osnovo, torej 
električni pogon, pa si deli s porschejem 
taycanom. Baterije kapacitete 90 kWh 
obljubljajo doseg več kot 400 kilometrov, 
dva elektromotorja z močjo 434 kW pa 
pospešek do stotice v le 3,5 sekunde.

BMW X3 XDRIVE30E
Priključno-hibridne izvedbe 330e, X3 
xDrive30e in X5 xDrive45e dopolnjujejo 
ponudbo teh treh modelov. Trojka 
obljublja 60 kilometrov, X3 50 
kilometrov, X5 pa 80 kilometrov 
električnega dosega.

BENTLEY 
BENTAYGA SPEED

S tem modelom Bentley znova prevzema 
žezlo najhitrejšega luksuznega terenca, 
saj šestlitrski W12 stroj s 466 kW (634 
KM) poleg pospeška do stotice v 3,9 
sekunde omogoča doseganje največje 
hitrosti 306 km/h. Poleg tega se ponaša z 
aktivnim zračnim vzmetenjem, 
aerodinamičnimi dodatki in kar 
22-palčnimi kolesi.

AUDI Q4 E-TRON
Za pogon tega kompaktnega, kupejevsko 
urezanega križanca skrbi električni pogonski 
sklop z baterijo kapacitete 82 kWh, ki omogoča 
450 kilometrov dosega, pospešek do stotice v 6,3 
sekunde in največjo hitrost 180 km/h.
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 VOZILI SMO

Lexus UX (mednarodna predstavitev)

❱ Štiri metre in pol dolg križanec bo za Lexus igral ključno vlogo na evropskem trgu  ❱ Hibridu najnovejše 
generacije družbo dela klasičen bencinski pogonski sklop  ❱ Na novo razvita platforma GA-C zagotavlja 
suverene vozne lastnosti

Č eprav si je Lexus v Evropi 
uspel izboriti svoj delež 
kupcev, se z najmočnejšimi 

prestižnimi znamkami še vedno ne 
kosa enakovredno. Ključ do 
uspeha številnih tekmecev so bili 
manjši avtomobili, še posebej 
crossoverji. Zato ni čudno, da so 
tudi Japonci, v želji po preseženi 
meji 100.000 letno prodanih vozil, 
naredili najmanjši nežni terenski 
lexus.

Narejen je na platformi GA-C (tej 
pri Toyoti pravijo TNGA) in kljub 
dolžini štirih metrov in pol v živo 

daje vtis še manjšega avtomobila. 
Za to so v prvi vrsti odgovorne 
spretno začrtane linije, ki so sicer 
zveste videzu večjih bratov UX-a, 
na primer modelov NX in RX. A 
novinec s kompaktnostjo vseeno 
obljublja nekoliko več dinamike.

Po večjih bratih se, seveda, 
zgleduje tudi v notranjosti, 
predvsem pri uporabljenih 
materialih in obsesivno natančni 
končni obdelavi. Hudič je v 
malenkostih, pravijo, in tem so 
inženirji posvetili ogromno časa. 
Le en primer tega je perforacija 

usnja s posebnim vzorcem, ki je 
sicer tipičen pri uniformah za 
kimono.

Položaj za volanom je nalašč 
utesnjen, a ne neudoben, le 
voznika armatura in sredinska 
konzola nekako objameta, 
podobno kot v BMW-jih. Všečna je 
razporeditev na armaturni plošči, 
ki v slogu ostalih lexusov na prvi 
pogled spominja na precej bolj 
zapleten kokpit kakšnega 
vojaškega stroja, a je v resnici 
uporaba logična in preprosta. Vse 
skupaj je razporejeno bolj 

❝
UX je, predvsem 
na evropskem 
trgu, Lexusov 
veliki up za 
doseganje letne 
prodajne meje 
100.000 vozil.

Skrivnost je v detajlih
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+ SEDEM POSEBNOSTI

ZARADI KATERIH UX 
IZSTOPA IZ MNOŽICE
Pri Lexusu trdijo, da vrhunski izdelek 

naredijo malenkosti. Tu je sedem na prvi 
pogled nepomembnih, a ne za avtomobil 
premijskega razreda.

❶ Zvok ob zapiranju vrat so dodelali 
znanstveniki, ki so dognali ušesom najbolj 
prijetno kombinacijo.

❷ Tehnika šivanja sašiko krasi 
usnjene sedeže, povzeta pa je 
po tradiciji šivanja uniform 
za judo in kendo.

❸ Električno pomična 
stekla imajo nadzorovan 
pomik za čim boljše 
zmanjšanje hrupa med 
delovanjem. 

❹ Najbolj vljudni brisalci se ustavijo, ko se 
za vstop ali izstop potnikov odprejo vrata, in 
s tem preprečijo neprijetno špricanje.

❺ Prtljažno pokrivalo je možno zložiti v 
kompakten paket in ga pospraviti, 
da ob neuporabi ni moteče.

❻ Brezžične led žarnice 
so vgrajene v ročice 
zračnikov na armaturni 
plošči. Električno 
energijo jim zagotavlja 
indukcija.

❼ Prtljažna vrata 
namestijo visoko izurjeni 
mojstri, ki ob tem izvedejo 
približno 200 naprednih meritev, 
da je delovanje res brezhibno.

  Oblika je imela 
prednost 
pred 
prostornostjo, 
saj silhueta 
modela 
UX precej 
spominja na 
kupejevsko.
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Mazda3 (mednarodna predstavitev)

S premijskim duhom 
proti vrhu razreda
❱ Četrta generacija prinaša še več dinamike in bolj izrazit premijski duh  ❱ Sprva le z enim bencinskim in 
enim dizelskim motorjem, kasneje tudi novi bencinar in štirikolesni pogon  ❱ Za osnovni model je treba 
odšteti najmanj 19.990 evrov

❝
Nova japonska trojka 
nas je navdušila s 
premijsko kakovostjo 
materialov in izdelave 
ter vrhunskimi voznimi 
lastnostmi. 

K o smo videli prve fotografije četrte 
generacije mazde3, smo pomislili, 
da so bili Japonci morda tokrat celo 

preveč drzni in so pretiravali z ostrimi 
linijami ter gladkimi površinami. Precej 
boljši vtis je nato trojka na nas naredila na 
statični premieri, teorijo o predrznosti 
japonskih oblikovalcev pa smo dokončno 
ovrgli, ko smo jo spoznali v naravnem 

okolju. Avtomobil nedvomno deluje 
dinamično, a bolj prijazno in vsakdanje 
kot na določenih fotografijah. Malce za 
kombilimuzino bo prispela tudi 
limuzinska različica, ki je videti kot 
pomanjšana šestica in bo predstavljala 
bolj umirjeno in elegantno izbiro. 
Predvsem pa bo z dodatnimi 20 
centimetri dolžine prinesla nekaj več 
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prostora za prtljago v zadku. Njen 
prtljažnik v osnovni postavitvi meri 450 
litrov, medtem ko kombilimuzina sprejme 
le 358 litrov prtljage, s čimer se ne more 
ravno hvaliti. Kombilimuzinska trojka prav 
tako ni pretirano družinsko naravnana niti 
v drugi vrsti, kjer se bodo potniki, ki merijo 
več kot 1,80 metra v višino, z glavo hitro 
dotaknili stropa, otroci pa zaradi oblike 
zadnjih vrat ne bodo videli ven toliko, kot 
bi si želeli.

Da bi spoznali najboljše lastnosti tega 
avtomobila, je treba sesti na sprednja 
sedeža. Tu odkrijemo, da so se Japonci zelo 
potrudili, da bi ustvarili preprosto in 
prijetno okolje. To jim je uspelo s 
prečiščenimi linijami armaturne plošče in 
zelo kakovostnimi materiali, ki dajejo 
premijski občutek. Sedeža sta zelo dobra, 
udoben položaj za volanom se zlahka 
najde, stikala in gumbi so na pravem 
mestu. Vodoravno nameščen zaslon 
multimedijske naprave meri 23,35 
centimetra (8,8-palca), upravljanje pa  

+ DIMITRIJ VUŠNIK, MAZDA MOTORS SLOVENIJA

ŽE PRI NAS OD ...
Nova trojka je že na voljo tudi pri nas. 

Osnovni model je nekoliko dražji od 
predhodnika, predvsem zaradi izjemno 
bogate serijske opreme. Ta poleg 
osnovnega šteje paket plus, s prihajajočim 
motorjem skyactiv-X pa še GT in GT plus. 
Vstopna izvedba med drugim prinaša 
sistem za preprečevanje naleta s 
prepoznavanjem pešcev, sistem za 
prepoznavanje prometnih znakov, sistem 
za zaznavanje vozil v mrtvem kotu, 
sprednje in zadnje luči v tehniki led, 
navigacijsko napravo, projekcijski zaslon in 
ozvočenje z osmimi zvočniki. Cene se 
začnejo pri 19.990 evrih, kolikor je treba 
odšteti za osnovni bencinski model G122. 
Osnovni dizelski model z oznako D116 
stane 22.090 evrov, medtem ko je treba za 
najdražji serijsko opremljen model z 
bencinskim motorjem in samodejnim 

menjalnikom odšteti 
27.790 evrov. Znane 
so tudi cene za model 
z novim bencinskim 
motorjem skyactiv X, 
ki bo prispel 
predvidoma jeseni in bo (z opremo GT) 
stal najmanj 23.090 evrov. Limuzinski 
model bo prispel maja, na voljo pa bo po 
enaki ceni kot kombilimuzina. Dimitrij 
Vušnik, vodja za stike z javnostmi pri 
podjetju Mazda Motors Slovenija, nam je 
povedal, da bodo s kombilimuzino, ki je še 
nekoliko bolj dinamična od predhodnika, 
tokrat nagovarjali malce mlajše občinstvo. 
Za ta model se bo predvidoma odločalo 
80 odstotkov kupcev, 20 odstotkov pa za 
elegantnejšo limuzino. Več kot 90 
odstotkov naj bi izbralo za bencinske 
modele.

  Kombilimuzinska trojka je atraktivno oblikovana, a zaradi majhnih steklenih površin 
ponuja razmeroma slabo preglednost pri vzvratni vožnji.
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Toyota corolla (mednarodna predstavitev)

Rekorderka v najboljši   luči

Imenska rekorderka gor ali 
dol, kljub 46 milijonom 
prodanih primerkov po svetu 

mora corolla v enem najbolj 
tekmovalnih segmentov 
pokazati zelo veliko. Za 
raznolikost ponudbe skrbijo tri 
karoserijske različice, in sicer 
kombilimuzina s prisekanim 
zadkom, karavanski touring 
sports in vzhodnjaška klasika – 
štirivratna limuzina.

Novost ni le obujeno ime, 
temveč skorajda vse, od občutno 
drznejše zunanje podobe do 
elegance in kakovostnega 
občutka v kabini, od preskoka 

pri elektroniki, tako varnostni 
kot zabavni, do dodatne 
hibridne alternative z nekoliko 
bolj športno dinamičnimi 
aspiracijami. Na to opozarjajo že 
zunanje mere, ki so v primerjavi 
s prejšnjim modelom manjše le v 
višino, v vseh drugih pogledih so 
se nekoliko povečale. 

Posledica centimetrskega 
pribitka v medosju 
(kombilimuzina je pridobila 40, 
karavan pa 100 milimetrov) je 
več prostora v notranjosti, 
predvsem za zadaj sedeče 
potnike in v prtljažniku. Ta pri 
petvratni corolli meri 361 litrov, 

  Vse tri izvedenke tehnično temeljijo na platformi TNGA, ki 
zagotavlja več svobode pri oblikovanju, boljši izkoristek prostora 
in prepričljivejše vozne lastnosti.

❱ Po večletni odsotnosti se ime corolla vrača tudi na kombilimuzini in karavanu, auris je 
zgodovina  ❱ Zanesljivost in napredno pogonsko tehniko nadgrajujeta drzen dizajn in kakovostni preskok 
v notranjosti  ❱ Znanemu hibridnemu sklopu se je pridružil še močnejši z dvolitrskim motorjem; dizelskih 
motorjev ne bo v ponudbi
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Rekorderka v najboljši   luči

pri karavanski pa kar 598. Pri 
dvolitrski hibridni različici sta 
zaradi dodatne baterije oba 
nekoliko manjša (313 in 581 
litrov).

Poleg drznejšega oblikovanja je 
prav gotovo največji napredek v 
primerjavi z aurisom v 
notranjosti. Ta je po novem 
dodelana do stopnje, ko lahko 
trdimo, da se spogleduje s 
premijskimi avtomobili. 
Armaturna plošča je lepo 
prečiščena in urejena, tako 
funkcionalno kot oblikovno, saj 
so vse ukazne tipke lepo zbrane 
okoli velikega osrednjega 
zaslona. Prevladuje občutek 
kakovosti, prav tako je s spretnim 
oblikovanjem, med drugim je 
armaturna plošča za 24 
milimetrov nižja, dosežen 
občutek prostornosti. 

Zanimivo, corolla ponuja 
največji projekcijski zaslon na 

trgu, saj meri kar 25,4 centimetra, 
torej več kot dobrih 20 
centimetrov velik osrednji ali pa 
17,8-centimetrski pred volanom. 
Seveda ne manjka bogat nabor 
asistenčnih sistemov, za katere 

  V primerjavi s predhodnikom je karoserija nižja, širša in daljša, ima pa tudi daljšo medosno razdaljo. 
Razkošje prostora ponuja karavan, katerega prtljažnik meri 598 litrov.

❝
Corolla je v svoji zavidljivi 

zgodovini po svetu prepričala že 
več kot 46 milijonov kupcev!
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Audi A6 50 TDI quattro sport

N emška trojica Audi, BMW 
in Mercedes z vsakim 
novim ali prenovljenim 

modelom nenehno tekmuje. 
Praviloma je tako, da najnovejši 
model nato (vsaj za nekaj 
mesecev, do prihoda 
naslednjega) postane vladar 
svojega razreda, tako kot je to v 
družbi poslovnih limuzin uspelo 
novemu audiju A6.

Oblikovno je tudi novi A6 
zvest trendu, ki ni značilen le za 
Audi, temveč za večino 
prestižnih znamk. Razlike med 
modeli so zelo majhne, če ne 
upoštevamo velikosti in 
vgrajene tehnike. Večina se 
najbolj zmede pri pogledu na 
zadnji konec, saj močno 
spominja na tistega pri večjem 

A8. Oblikovna monotonost 
znotraj znamke pa ne pomeni, 
da ti avtomobili na cesti niso 
opazni. Na 21-palčnih platiščih 
in z dodatki, ki že v osnovi 
pripadajo paketu opreme sport, 

se za pomanjkanje zavistnih 
pogledov ni treba bati. 

Na neki način je notranjost 
pravo nasprotje tistemu, kar 
sicer počnejo pri oblikovanju. 
Ekstremna digitalizacija je lahko 
za marsikoga velik šok in ovira 
pri uporabi, zlasti če ni vešč 
uporabe zaslonov na dotik. 
Velik del sredinske konzole 
namreč zasedata kar dva 
velikana, prek njiju pa se 
ukazuje praktično vsem 
sistemom in pripomočkom. 
Veliko pove dejstvo, da je več 
gumbov na volanu, med 
drugim tudi sklop, namenjen 
prilagajanju še tretjega velikega 
barvnega zaslona. Ta zaseda 
prostor, kjer so bili nekoč 
klasični analogni merilniki. 

Delovanje vsega skupaj, 
ergonomija in logika so prav 
gotovo vrhunski, manj niti 
nismo pričakovali, poraja se le 
dvom o primernosti tovrstne 
zasnove, predvsem če 
upoštevamo, da mora marsikdo 
zaradi tega pogled s ceste 
odmakniti za malce dlje časa.

Ker je A6 malce zrasel v 
dolžino in meri 4.939 
milimetrov, njegovo medosje pa 
šteje 2.924 milimetrov, je v 
notranjosti na voljo nekaj 
dodatnega prostora. Predvsem 
za noge potnikov v drugi vrsti in 
v višini ramen, kjer je dodatnih 
sedem milimetrov prostora. 
Prtljažnik je s 530 litri nekako v 
sredini razreda, za kaj več je 
treba izbrati karavan.

Petnajst minut slave
❱ A6 ponuja dovršeno kombinacijo, ki dela preglavice ostalemu nemškemu luksuzu  ❱ Za 120 tisočakov je 
avtomobil vzor prestiža in udobja, ki se jima ne odreka niti na račun športnosti  ❱ Trilitrski turbodizel je 
blagi hibrid in prava tovarna moči, ki avtomobil do stotice požene v le 5,5 sekunde

❝
Del krivde za 
visoko ceno nosijo 
številni asistenčni 
sistemi, ki nad 
avtomobilom in 
okolico bdijo kot 
angel varuh.
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Področje, kjer je A6 zagotovo 
močno napredoval, so vozne 
lastnosti. Agilnost je posledica 
štirikolesnega volana, medtem 
ko učinkovitost prenosa moči na 
cesto zagotavlja vrhunski 
štirikolesni pogon. A področje, 
kjer nas je morda še najbolj 
navdušil, je vsestranskost 
podvozja, ki po zaslugi zračnega 
vzmetenja obvlada udobje in 
športno trdoto. Brez 
kompromisov, česar pri prejšnji 
generaciji na enako velikih 
platiščih nismo mogli trditi.

Eden od glavnih krivcev za 
užitek za volanom je prav 
gotovo pogonski sklop. Oznaka 
50 TDI pomeni, da gre za blagi 
hibrid s kombinacijo trilitrskega 
šestvaljnega turbodizla z 210 
kilovati (286 KM) in 620 Nm 
navora in jermenskega 
zagonskega alternatorja (BAS) z 
močjo 12 kW, ki deluje v sklopu 

48-voltnega električnega 
omrežja. Sistem je, seveda, 
namenjen varčevanju oziroma 
pogostejšemu izklapljanju 
dizelskega motorja, med drugim 
s funkcijo jadranja do 160 km/h. 
Poraba je tako vselej v območju 

zmernega – le stežka preseže 
devet litrov, najraje je pri osmih. 
Za skoraj dvotonski avtomobil, 
ki do stotice pospeši v le 5,5 
sekunde, to prav gotovo ni slab 
rezultat. Pa deci gor ali dol niti 
ni tako pomemben, ko je za 

takšen avtomobil, kot je testni 
(in pripadajočih 15 minut slave), 
treba odšteti skoraj 120 
tisočakov!  Gašper Stamač, foto: 
Jernej Prelac

⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: limuzina, 4 vrat, 5 sedežev; Motor: 
turbodizelski, šestvaljnik V-oblike, 2967 ccm, 
210 kW (286 KM) pri 3500/min, 620 Nm pri 
2250/min; Menjalnik: samodejni, 8-stopenjski; 
Pogon: na vsa štiri kolesa; EuroNCAP: 5.
Velikosti: 4933 x 1886 x 1457 mm; Medos. 
razd.: 2924 mm; Pnevmat.: 255/35 R21; 
Masa/nosil.: 1900/575 kg; Prtljaž.: 530–995 l.
Največja hitrost: 250 km/h; Pospešek 
(0–100 km/h): 5,5 s; Poraba goriva (EU): 
6,2/5,2/5,6 l/100 km; Povprečje na testu: 
8,8 l/100 km; Izpust CO2: 146 g/km.
Cena: osnovni model (45 TFSI): 57.250 €, 
testno vozilo: 118.220 €; Porsche Slovenija, 
d. o. o., Ljubljana.
+ udobje, motor, menjalnik, asistenčni sistemi 
– cena, zunanji videz

  Sprednji sedeži 
so udobni 
in športni 
obenem, pravo 
razodetje 
je njihova 
masažna 
funkcija. Tudi 
zadaj se sedi 
po direktorsko 
udobno.

  Pri zadnjem delu vozila so oblikovalci briljirali, škoda le, da so pri 
delu »plonkali« od večjega brata.

Lahko rečemo, 
da A6 v polni meri 

in na najboljši 
način izkorišča vse, 

kar komercialna 
sodobna 

elektronika 
trenutno ponuja. 

Pa so na to 
pripravljeni vsi 

uporabniki?
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Ko je santa fe pred 20 leti 
prišel na svet, je bil 
Hyundaiev prvi športni 

terenec. Medtem je korejski 
proizvajalec zrasel v vseh pogledih 
in tudi na stari celini postal ugledna 
znamka. Santa fe četrte generacije 
je tu trenutno njegov zastavonoša 
in lepo kaže, kaj Korejci zmorejo.

Oblika njihovih avtomobilov se je 
v zadnjem času zelo približala 
okusu evropskih kupcev. Kar je, če 
malce posplošimo, prineslo bolj 
tradicionalistične in preprostejše 
oblikovne poteze. To velja tudi za 
novi santa fe, pri katerem so si 
oblikovalci dali duška predvsem na 
sprednjem delu, ki ga krasijo bolj 
drzne linije z žarometi v dveh 
višinah (podobno kot pri koni) in 
kromirano letvico čez celo širino 
avtomobila. Bočna linija je 
impozantna, streha pa ravna 
praktično do zadka, kar jasno kaže, 
da je avtomobil oblikovan z mislijo 
na notranjo prostornost in možnost 
tretje vrste sedežev.

In res, zadaj se nad prostornostjo 
ne moremo pritoževati. Prostora je 
dovolj v vse smeri, dovolj udobno se 
sedi tudi na sredini, saj so tla skoraj 

popolnoma ravna. Sedeži so 
vzdolžno pomični, imajo nastavljiv 
naklon naslona in ponujajo 
ogrevanje, ki je pri usnjenih sedežih 
vedno dobrodošlo. Tu sta nas 
zmotila le razmeroma težko 
dostopna in zato precej nepraktična 
pritrdišča isofix za otroške sedeže. 

Testni primerek ni imel tretje 
vrste sedežev, temveč le velik 
prtljažnik, ki v osnovni postavitvi 
meri zelo solidnih 625 litrov. Zaradi 

blatniških košev, ki se zajedata vanj 
v spodnjem delu, ni čisto pravilno 
oblikovan. Poleg tega je zaščita 
blatnikov izdelana iz trde plastike, 
ki je videti precej občutljiva na 
praske.

Vlogo zastavonoše santa fe bolj 
suvereno upraviči spredaj, kjer 
dobimo vtis premijskega izdelka. 
Praktično vsi materiali so 
kakovostni in prijetni na otip. Tršo 
plastiko najdemo le na delu 
sredinske konzole. Ergonomija 
voznikovega prostora je zelo dobra, 
gumbi in stikala so logično 
razporejeni, oprema je na premijski 
ravni. Veliki korejec z 
najbogatejšim paketom opreme 
impression namreč serijsko ponuja 
praktično vse, kar si lahko 
zamislimo pri avtomobilih za 
navadne smrtnike, od 
multimedijske naprave z navigacijo 
in zelo odzivnim zaslonom na 
dotik, projiciranja podatkov na 
vetrobransko steklo in aktivnih 
bi-led žarometov do ogrevanih, 
hlajenih in električno nastavljivih 
sprednjih sedežev. Omeniti velja 
tudi bogato varnostno opremo, ki 
že pri paketu nižje (limited) med 

Hyundai santa fe 2.2 CRDi 8AT 4WD impression

 TEST

Pravi 
zastavonoša

❱ Četrti santa fe je napredoval v vseh pogledih  ❱ Napredek se kaže tako pri materialih in ergonomiji kot 
pri asistenčnih sistemih  ❱ Z močnejšim turbodizlom in opremo na premijski ravni je treba zanj odšteti 52 
tisočakov

❝
S prostornostjo, 
kakovostjo izdelave in 
bogato opremo diha za 
ovratnik dražjim 
premijskim modelom.

  Z bolj navpičnim zadnjim steklom v primerjavi s predhodnikom so 
oblikovalci poskrbeli za zelo prostorno notranjost.
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⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: športni terenec, 5 vrat, 5 sedežev; 
Motor: turbodizelski, vrstni štirivaljnik, 2199 
ccm, 147 kW (200 KM) pri 3800/min, 440 Nm 
pri 1750/min, Nm; Menjalnik: samodejni, 
8-stopenjski; Pogon: na vsa štiri kolesa; 
EuroNCAP: 5.
Velikosti: 4770 x 1890 x 1705 mm; Medos. 
razd.: 2765 mm; Pnevmat.: 235/55 R19; Masa/
nosil.: 1930/477 kg; Prtljaž.: 625–1695 l.
Največja hitrost: 203 km/h; Pospešek 
(0–100 km/h): 9,4 s; Poraba goriva (EU): 
7,5/5,6/6,3 l/100 km; Povprečje na testu: 
9,1 l/100 km; Izpust CO2: 165 g/km.
Cena: osnovni model (2.0 CRDi style): 34.900 
€, testno vozilo: 52.120 €; Hyundai Auto Trade, 
d. o. o., Ljubljana.
+ prostornost, oprema, kakovost izdelave  
– poraba goriva

drugim vključuje sisteme smart 
sense z opozarjanjem na prečni 
promet zadaj in sistemom za varno 
izstopanje zadaj, ki zaklene zadnja 
vrata, če zazna prihajajoče vozilo. 
Paket impression varnost še 
dodatno poveča s sistemom za 
opozarjanje na potnike na zadnjih 
sedežih, ki lahko prepreči 
nepotrebne tragedije. Z izbiro 
opcijskega samodejnega 
menjalnika, za katerega je treba 
odšteti 2.800 evrov, pa avtomobil 
dobi še prilagodljivi tempomat s 
funkcijo samodejne zaustavitve in 
speljevanja, aktivni sistem za 
ohranjanje smeri in sistem 
surround view monitor s 
360-stopinjskim pogledom okoli 
vozila. Z naštetim je santa fe varen, 
udoben in uporabniku prijazen 
tako na avtocesti, kjer omogoča 
sproščena križarjenja, kot v mestu, 
kjer kljub zajetnim meram poskrbi, 

da parkiranje ne postane nočna 
mora.

Kaj pa ostalo? Podvozje je 
naklonjeno udobju, a je obenem 
dovolj čvrsto, da v ovinkih ne 
dovoljuje pretiranega nagibanja 
karoserije. Osemstopenjski 
samodejni menjalnik z 
obvolanskima ročicama za ročno 
pretikanje deluje hitro in logično. 
Turbodizelski stroj z 2,2-litra 
prostornine in 147 kilovati (200 
KM) je primerno zmogljiv in 
suveren že pri nizkih vrtljajih. Pri 
pospeševanju se začuti nekaj 
dizelske grobosti, ki v potovalnem 
režimu popolnoma izzveni. Navor 
se na vsa štiri kolesa prenaša 
popolnoma samodejno, kar 
omogoča sproščeno vožnjo tudi na 
bolj spolzkih podlagah. Poleg tega 
je za vožnjo po strmih klancih na 
voljo sistem za nadzorovani spust. 
Pri predhodnem modelu nas je 

zmotila razmeroma velika poraba 
goriva. Novinec je malce bolj 
gospodaren, a se z devetimi litri 
testnega povprečja kljub vsemu ne 
more ravno hvaliti.

Z dobrimi 50 tisočaki, kolikor je 
treba odšteti za popolno opremljen 
primerek, se santa fe morda res ne 
zdi poceni, a za ta znesek ponuja 
veliko več kot marsikateri 

primerljiv premijski model in 
lahko brez težav igra vlogo 
zastavonoše svoje znamke v 
Evropi.  Borut Fakin, foto: Jernej 
Prelac

Kabina posreduje zelo dober občutek 
kakovosti, glede opreme pa bi si težko  

želeli kaj več.

  Prtljažnik v osnovni postavitvi 
meri pohvalnih 625 litrov, s 
pritiskom na gumb pa lahko 
pridobimo do 1.695 litrov 
prostora z ravnim dnom.

  Na voljo so različni vozni načini, med drugim 
pametni – smart, ki prilagaja delovanje 
različnih sistemov glede na vaš slog vožnje.
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Honda CR-V 1.5 2WD elegance navi

P ri nas je precej sveža novost, 
čez lužo pa se je Honda 
CR-V pete generacije 

predstavila že pred kakšnima 
dvema letoma. Za evropski trg so 
ji, seveda, ustrezno prilagodili 
podvozje, volanski mehanizem in 
še nekatere druge elemente ter 
tako poskrbeli za zelo dobre 
vozne lastnosti – takšne, kakšnih 
smo pri Hondi že od nekdaj 
vajeni.

Seveda ne pričakujte civicove 
ostrine, a za velik, družinski 
križanec (ki je, mimogrede, lahko 
opremljen s sedmimi sedeži), se 
pelje izjemno dobro. V ovinkih se 
malo nagiba in zvesto sledi 
začrtani smeri, vse skupaj 
podkrepi natančen volan oziroma 
nasploh dober celoten paket 
prepriča z vodljivostjo v vseh 
pogojih vožnje. Zaradi odlično 
uravnoteženega podvozja je tudi 
udobje na primerno visoki ravni. 

CR-V je na voljo bodisi s 
sprednjim bodisi s štirikolesnim 
pogonom – preizkusili smo 
prvega, ki ob običajni vožnji 
popolnoma zadošča, ob večjih 
vozniških apetitih in predvsem 

na spolzki podlagi pa ima nekaj 
težav pri prenašanju moči na 
cesto. Prisilno polnjen 1,5-litrski 
bencinski stroj namreč razvija vse 
prej kot zanemarljivih 127 kW 
(173 KM) največje moči in 220 
Nm navora, gre pa za praktično 
enak stroj kot v športnem civicu. 
Kakšne pretirane športnosti tu ne 
gre pričakovati, čeprav pri 
priganjanju v višje vrtljaje zna 
poskrbeti tudi za več kot dovolj 

dinamike. Obenem je ustrezno 
prožen, da med vožnjo lahko 
malce lenarite z desno roko, saj ni 
treba prav pogosto posegati po 
ročici sicer odličnega 
šeststopenjskega menjalnika. Ob 
umirjeni vožnji je zmeren pri 
porabi, zlahka se zadovolji z okoli 
osmimi litri na sto prevoženih 
kilometrov, priganjanje porabo 
brez težav približa desetim. 
Terenske zmogljivosti so omejene 
s pogonom na sprednji kolesni 
par, a je oddaljenost od tal dovolj 
velika, da na malce globljem 
kolovozu ne boste s trebuhom 
takoj podrsali po tleh.

Prisilno polnjen bencinar je ob 
hibridni verziji edini motor v 
ponudbi (dizel ni predviden), ima 
pa eno neprijetno nerodnost – za 
zagon morate obvezno vklopiti 
parkirno zavoro. To prav gotovo 
prispeva k varnosti, a gre za 
nepotrebno in moteče opravilo, 
saj bi se zavora lahko, tako kot pri 
avtomobilih drugih znamk, ob 
izklopu motorja aktivirala 
samodejno. Se pa samodejno 
sprosti, ko speljete (in ste pripeti 
z varnostnim pasom, sicer ne).

Zvest svojim 
vrednotam
❱ CR-V pete generacije se spet lahko pohvali z zelo dobro tehniko in voznimi lastnostmi  ❱ S prostorno 
notranjostjo in radodarnim prtljažnikom ustreza družinskim potrebam  ❱ Prisilno polnjen 1,5-litrski 
bencinar s 127 kW (173 KM) botruje dobrim zmogljivostim

❝
Izvedba s sprednjim 
pogonom je na voljo 
zgolj z ročnim 
menjalnikom, 
štirikolesna tudi s 
samodejnim.

  Zunanje mere so na ravni predhodnika, tri centimetre daljše 
medosje pa občutno pripomore k notranji prostornosti.
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Zasnova armaturne plošče ni 
ravno najbolj posrečena, saj 
nekatera stikala ne puščajo prav 
svežega vtisa, tudi sistem 
infotainment ni med 
najsodobnejšimi. Funkcij je sicer 
veliko, navigacija z malce bolj 
preprosto grafiko deluje solidno, 
odzivnost zaslona in logika 
menijev bi bila lahko boljša. 
Zanimiv ocvirek – za omejitev 
hitrosti na določenem odseku 
ceste navigacija pogosto prikaže 
drugačne vrednosti od sistema za 
prepoznavanje prometnih 
znakov.

Precej bolj prepričljivi so 
udobni, ravno prav čvrsti in 
izdatno nastavljivi sedeži, tako da 
skupaj s prav tako radodarno 
nastavljivim volanskim obročem 
ni težko najti ergonomsko 
učinkovitega vozniškega 
položaja. Še posebej CR-V 
navduši s prostorno notranjostjo, 
saj je zaradi tri centimetre daljše 
medosne razdalje na zadnjih 
sedežih pet centimetrov več 
prostora kot pri predhodniku. 
Prtljažni prostor že na papirju 
obljublja veliko (kar 561 oziroma 

1.756 litrov), še bolj pa prepriča v 
praksi, saj se je v primerjavi s 
tekmeci – vsaj tistimi, ki smo jih 
preizkusili v zadnjem času – 
izkazal kot eden najbolj 
radodarnih in najbolj uporabnih. 

Oprema elegance navi je sicer 
srednji, a v kombinaciji s 
sprednjim pogonom najvišji 
paket v ponudbi. Poleg že 
omenjenega navigacijskega 
sistema obsega še celotno paleto 

varnostnih in asistenčnih 
sistemov (združenih pod imenom 
honda sensing), kamero za 
pomoč pri vzvratni vožnji, 
soliden avdio sistem, led 
žaromete, 18-palčna platišča … 
Skratka, za 30 tisočakov 
praktično vse, kar potrebujete.  
Anže Jamnik, foto: Jernej Prelac

❝
Honda CR-V je eden izmed 

najbolje prodajanih 
športnih oziroma cestnih 

terencev na svetu.

⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: športni terenec, 5 vrat, 5 sedežev; 
Motor: bencinski, vrstni štirivaljnik, 1498 ccm, 
127 kW (173 KM) pri 5600/min, 220 Nm pri 
1900–5000/min; Menjalnik: ročni, 6-stopenjski; 
Pogon: na sprednji kolesi; EuroNCAP: /.
Velikosti: 4600 x 1855 x 1679 mm; Medos. 
razd.: 2663 mm; Pnevmat.: 235/60 R18; Masa/
nosil.: 1.501/627 kg; Prtljaž.: 561–1.756 l.
Največja hitrost: 210 km/h; Pospešek 
(0–100 km/h): 9,2 s; Poraba goriva (EU): 
7,4/5,6/6,3 l/100 km; Povprečje na testu: 
8,1 l/100 km; Izpust CO2: 143 g/km.
Cena: osnovni model (CR-V 1.5 2WD comfort): 
27.900 €, testno vozilo: 31.157 €; AC-Mobil, 
d. o. o., Ljubljana.
+ prostornost, motor, vozne lastnosti 
– zagon motorja, infotainment sistem

  Arhitekturno razgibana armaturna plošča je odeta v kakovostne 
materiale, digitalni merilniki so povzeti po civicu. Infotainment je 
povprečen in ne popolnoma usklajen z ostalimi elementi ali sistemi.

  Pred vsakim zagonom 
motorja morate s stikalom, 
nameščenim ob prestavni 
ročici, vedno znova aktivirati 
parkirno zavoro.
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Porsche 911 carrera S (992)

 TEHNIKA

Zadnji hura pred 
elektrifikacijo?
❱ Bokserski šestvaljnik v osmi generaciji športne legende zmore 
331 kW (450 KM)  ❱ Med glavnimi novostmi sta večja, zrcalno 
postavljena turbopolnilnika  ❱ Solenoidne so zamenjali 
injektorji piezo, ki gorivo dovajajo pod pritiskom 200 barov

❝
Na papirju popolnoma 
napačno zasnovo Porsche 
pili že več kot pol stoletja in 
vsakič znova uspe narediti enega 
najboljših športnih avtomobilov na svetu. 

P red nami je nova doba 
avtomobilizma, o tem ni več 
nobenega dvoma, modeli z 

dolgoletno tradicijo pa se s tem 
spopadajo na različne načine. Za 
porsche 911 je bila bogokletna že 
ukinitev zračnega hlajenja 
motorja, kaj šele bo, ko ga bodo 
poganjali elektromotorji. Na srečo 
tega odgovora še ne bomo tako 
kmalu dobili, saj je najnovejši, že 
osmi po vrsti, ostal zvest klasični 
zasnovi. No ja, če smo za klasično 
vzeli prisilno polnjenje, ki je pri 
več ali manj vseh različicah 
modela 911 prisotno od zadnje 
prenove prejšnje generacije dalje.

Prostornina motorja je ostala 
trilitrska, tudi vrtina in gib sta 
enaka kot prej, je pa velika 
sprememba oblika bata, ki 
omogoča doseganje večjega 
kompresijskega razmerja. Prej je 
to znašalo 10,0 : 1, zdaj pa 10,2 : 1. 

Tega niso storili že prej zato, ker je 
»zaostajala« tehnologija vbrizga 
goriva. Solenoidni injektorji goriva 
mešanice niso dovolj temeljito 
razpršili, zato je obstajala 
nevarnost predčasnega vžiga. Zdaj 
to preprečujejo injektorji piezo z 
delovnim pritiskom do 200 barov. 
Druga novost je različna stopnja 
odpiranja sesalnih ventilov za 
učinek vrtinčenja, kar spet 
pripomore k boljši mešanici zraka 
in goriva. Stranski produkt tega je 
tudi čistejše zgorevanje in 
posledično izpuh. Ta je čistejši 
tudi na račun izpušnega 
kolektorja, ki je po novem 
litoželezen, ne varjen iz kosov 
pločevine. 

Ena od bistvenih novosti prisilno 
polnjenega motorja sta večja 
turbopolnilnika. Rotorja plinske 
turbine merita 48 milimetrov, kar 
je za tri več kot prej, medtem ko 

  Vrtinčenje 
zmesi goriva 
in zraka v 
valju povzroči 
različna 
stopnja 
odpiranja 
sesalnih 
ventilov. To 
je posledica 
asimetričnih 
odmičnih gredi. 
Prej sta se 
sesalna ventila 
odpirala za 
3,6 milimetra, 
zdaj se eden 
odpre za 2,0 
in drugi za 4,5 
milimetra.

  Ena od bistvenih novosti 
prisilno polnjenega 
motorja sta večja 
turbopolnilnika. Rotorja 
plinske turbine merita 48 
milimetrov, kar je za tri 
več kot prej, medtem ko 
55-milimetrska rotorja 
kompresorjev merita štiri 
milimetre več.

Zaradi prostorske stiske 
je motor zapakiran v zelo 

kompaktno velikost. To 
so inženirji v primeru 

katalizatorja uporabili 
v svojo korist, saj je ta 

nameščen zelo blizu 
vročih turbopolnilnikov, 
kar pomaga pri boljšem 

zgorevanju nabranih saj.
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55-milimetrska rotorja kompresorjev 
merita štiri milimetre več. Nekaj malega 
razlike je, a to še ni vse. Ključna je 
zrcalna postavitev namesto postavitve v 
enako smer, kar je prej pomenilo, da 
turbopolnilnik na eni strani motorja ni 
delal s polnim potencialom. Zadnji del 
turbo sestavljanke je obtočni ventil 
(wastegate), ki se ne odpira na principu 
vakuuma, temveč z elektromotorčkom. 
S tem je nadzor nad tlakom polnitve 
(maksimalno 1,1 bara) toliko 
natančnejši.

Stroge evropske zahteve glede 
izpustov škodljivih snovi v ozračje so od 
inženirjev iz Zuffenhousna zahtevale 
dodatno pozornost. Rešitev je bila 
preprostejša, kot so pričakovali, saj je 
izpuh zaradi omenjenih izboljšav 
čistejši, pa še postavitev katalizatorja je 
tako blizu turbopolnilnikov, da je 
toplota za zgorevanje saj vedno pri roki.

Zadnji kamen v mozaiku izjemno 
kompleksnega pogonskega sklopa je 
nov 8-stopenjski dvosklopčni menjalnik 
PDK. Prejšnji model je imel stopnjo 
prenosa manj in je najvišjo hitrost 
dosegel v šesti prestavi. Tudi novi 
menjalnik ima prestavna razmerja 
razporejena tako, da model carrera S 
najvišjo hitrost 308 km/h doseže v šesti 
prestavi, medtem ko sta nadaljnji dve 
namenjeni predvsem udobju in 
varčnosti. Po drugi strani so prve štiri 
prestave namenjene brutalnim 
pospeškom in imajo za izjemno hitro 
prestavljanje trojno sinhronizacijo. 
Rezultat? Pospešek do stotice v le 3,5 
sekunde! Resda bo električni 911 te 
številke še izboljšal, a vprašanje je, ali bo 
boljša tudi celotna vozniška izkušnja.  
Gašper Stamač, foto: Porsche

+ TA ZASNOVA JE UNIKUM

MOTOR  
ZA ZADNJO 
OSJO

Na tej fotografiji se 
lepo vidi, da je motor še 
vedno postavljen za 
zadnjo os. To je nekoč 
za neizkušene voznike 
lahko pomenilo 
popolno katastrofo, po 
desetletjih milimetrskih 
izboljšav, vključno s 
podporo pametne 
elektronike, pa je danes 
zgodba popolnoma 
drugačna. Ni veliko 
športnih avtomobilov, 
ki se peljejo bolje kot 
sodobni porsche 911. 

  Prej sta 
bila nosilca 
motorja 
pritrjena 
na ohišje 
glavne 
gredi, zdaj 
pa tej 
funkciji 
služita kar 
ohišji glav 
motorja, ki 
sta bližje 
težišču 
motorja. 
Posledica 
so še 
izboljšane 
vozne 
lastnosti, 
tako v 
imenu 
športnosti 
kot 
udobja.

991

992
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 GOSPODARSTVO

Statistika prodaje novih avtomobilov

Februarja – manj in več

V
ir:

 A
C

EA

❱ Po polletnem 
negativnem trendu je 
prodaja spet višja kot 
lani  ❱ Ob spodbudnem 
začetku je prodaja v 
prvih dveh mesecih 
znova zabeležila rast

V
ir:

 A
rd

i

Prikaz gibanja prodaje novih avtomobilov v Sloveniji

2017/2018 2018/2019

Marec 6.487 7.804

April 5.903 6.561

Maj 6.671 7.250

Junij 7.452 7.332

Julij 5.210 6.183

Avgust 4.475 5.611

September 5.251 4.874

Oktober 6.411 5.497

November 6.278 5.164

December 4.025 3.616

Januar 6.821 6.558

Februar 5.636 5.998
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F ebruarja je bila prodaja 
novih osebnih avtomobilov 
pričakovano nižja kot 

januarja. Na to vplivata predvsem 
manjše število delovnih dni in 
zatišje po januarski rasti števila 
registracij, saj so nekateri kupci 
zaradi »novega letnika« svoje 
vozilo raje registrirali v prvih 
dneh novega leta, namesto v 
zadnjih dneh starega.

Februarja je bilo tako v 
Sloveniji prodanih oziroma na 
novo registriranih šest tisoč 
novih osebnih vozil, kar je 8,5 
odstotka manj kot januarja, a po 
drugi strani 6,4 odstotka več (v 
absolutnih številkah 362 vozil) 
kot februarja lani. S tem se 
končuje obdobje negativnega 
trenda, ki je bil na trgu prisoten 
zadnjega pol leta, saj je bila od 
lanskega septembra do 
letošnjega januarja prodaja novih 
osebnih avtomobilov manjša kot 
leto pred tem. Razlog je v 
septembrski uvedbi standarda 
WLTP za merjenje porabe goriva 

in izpustov emisij, zaradi 
katerega so številni kupci in 
trgovci pohiteli ter avtomobile 
kupili oziroma registrirali še 
pred omenjenim datumom, 
posledica pa je manjša prodaja v 
kasnejših mesecih.

Pod črto je tako prodaja prvih 
dveh mesecev letošnjega leta 
skoraj enaka oziroma za nekaj 
manj kot odstotek večja kot v 
enakem obdobju lanskega leta. 
Vodilno mesto z več kot 
15-odstotnim tržnim deležem 
zaseda Renault, na drugem 
mestu je s 14,7 odstotka trga 
Volkswagen, na tretjem z 
enajstimi odstotki Škoda. Med 
premium znamkami je leto 
najbolje začel BMW, na drugem 
mestu je Audi, na tretjem 
Mercedes.  AJ, foto: arhiv AF m
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1 VW 137.412  137.412 11,5
2 Peugeot 80.602  80.602 6,7
3 Ford 77.222  77.222 6,5
4 Renault 71.215  71.215 6,0
5 Opel 69.079  69.079 5,8
6 Mercedes 63.943  63.943 5,3
7 Toyota 59.780  59.780 5,0
8 Škoda 58.633  58.633 4,9
9 BMW 56.478  56.478 4,7

10 Audi 52.546  52.546 4,4
11 Citroën 51.237  51.237 4,3
12 Fiat 47.644  47.644 4,0
13 Dacia 43.784  43.784 3,7
14 Hyundai 43.276  43.276 3,6
15 Kia 37.517  37.517 3,1
16 Seat 35.971  35.971 3,0
17 Nissan 31.141  31.141 2,6
18 Volvo 25.851  25.851 2,2
19 Mazda 18.358  18.358 1,5
20 Mini 14.464  14.464 1,2

Ostali 119.512  119.512 10,0

SKUPAJ 1.195.665 1.195.665 100,0
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1 Renault 930  1.930 15,4
2 Volkswagen 886  1.847 14,7
3 Škoda 616  1.371 10,9
4 Dacia 363  692 5,5
5 Opel 335  668 5,3
6 Hyundai 307  644 5,1
7 Peugeot 274  641 5,1
8 Citroën 271  562 4,5
9 Kia 277  540 4,3

10 Seat 237  425 3,4
11 Toyota 214  409 3,3
12 Nissan 194  378 3,0
13 Fiat 221  340 2,7
14 Ford 132  332 2,6
15 Suzuki 145  323 2,6
16 BMW 116  274 2,2
17 Audi 93  227 1,8
18 Mazda 89  204 1,6
19 Mercedes 73  204 1,6
20 Jeep 61  163 1,3
21 Volvo 40  92 0,7
22 Honda 43  76 0,6
23 Mitsubishi 27  68 0,5
24 Jaguar 11  51 0,4
25 Land Rover 17  31 0,2

Ostali 26  64 0,5
SKUPAJ 5.998  12.556 100,0

PRODAJA V SLOVENIJI

PO ZNAMKAH
Prodaja februarja 2019 in 
sprememba glede na januar 
2019 (po znamkah)

0,8 %
je prodaja januarja in 

februarja v Sloveniji višja v 
primerjavi s prvima dvema 

mesecema lanskega leta.

4,6 %
je letos januarja 
prodaja v Evropi 
nižja v primerjavi z 
lanskim januarjem.

  BMW je z 274 osebnimi 
vozili oziroma 
2,2-odstotnim tržnim 
deležem letos najbolje 
prodajana premium znamka 
v Sloveniji. Na drugem 
mestu je AUDI z 227 
avtomobili in 1,8-odstotnim 
tržnim deležem, na 
tretjem pa MERCEDES, 
ki je prodal 204 osebne 
avtomobile in si odrezal 
1,6 odstotka slovenskega 
avtomobilskega trga.

PRODAJA V EVROPI

SKROMNEJŠI 
ZAČETEK
Januarska prodaja novih 

avtomobilov v EU pomeni 
skromen vstop v letošnje leto, 
saj je bilo prodanih 4,6 odstotka 
osebnih vozil manj kot januarja 
lani. Ne glede na to je letošnji 
januar s skoraj 1,2 milijona 
registracijami drugi najboljši 
januar po prodajno rekordnem 
letu 2009. Povpraševanje po 
novih avtomobilih je upadlo 
praktično na vseh evropskih 
trgih, vključno z največjimi 
petimi. Tako se je prodaja v 
prvem mesecu letošnjega leta v 
Španiji zmanjšala za 8,0 
odstotka, v Italiji za 7,5, v Veliki 
Britaniji za 1,6, v Nemčiji za 1,4 
in v Franciji za 1,1 odstotka v 
primerjavi z začetkom leta 2018.
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 FORMULA 1

Predstavitev moštev in dirkačev 2019

© GRAPHIC NEWSVir: Formula One World Championship, Giorgio Piola

Nove stranske plošče
Drugačen položaj, manjše, manj 
vplivne na aerodinamične tokove.
Zmanjšanje višine: 150 mm
Pomik naprej: za 100mm 
Izboljšajo zračni tok od prednjega krila in 
zmanjšujejo vrtinčenje zračnega toka z 
zadnje strani vozila.

Nova pravila v sezoni 2019
FIA, svetovna avtomobilska organizacija, ki nadzoruje dirke F1, je v želji po zanimivejših dirkah z več 

prehitevanja za 2019 spremenila pravila, ki najbolj vplivajo na aerodinamiko in videz dirkalnikov.
Novo zadnje krilo

Višje, širše in enostavnejše krilo naj  
bi omogočilo bolj napeto dirkanje.
Sprememba višine: 20 mm
Povečana širina: 100 mm
Večje zadnje krilo v zraku ustvari 
večjo »luknjo«, kar koristi 
avtomobilom zadaj, ki iščejo zavetrje.

Luči na zadnjem krilu
Na vsaki strani stranskih plošč krila bodo vgrajene 
dodatne LED luči (ob luči na sredini) za večjo 
vidljivost v slabem vremenu. Voznik jih mora 
prižgati, ko uporablja dežne ali vmesne pnevmatike.

Novo prednje krilo
Enako kot zadnje krilo – je širše, 
višje in ima enostavnejšo strukturo
Povečana širina: 200 mm
Povečana višina: 20 mm
Pomik naprej: 25 mm
Stranske plošče, ki so s svojo 
ukrivljeno obliko usmerjale zračni 
tok mimo koles, so prepovedane. 
Enostavnejša oblika pomeni, da je 
skoraj vsa širina krila spredaj 
usmerjena v večji pritisk vozila k tlom.

Odprtina DRS je povečana za 20 mm
Poveča dodatno moč do 25 %.

20192018

Večplastna dodatna krilca 
so omejena na dva na vsaki strani.

20192018

20192018

Močnejša čelada
Pomembne varnostne izboljšave 
vključujejo dodatno balistično zaščito 
in večjo absorpcijo energije pri trku.
Znižana odprtina vizirja: 10 mm
Zmanjšuje tveganje poškodbe ob 
nesreči zaradi letečih delcev.
Školjka čelade: napredni kompozitni 
materiali zagotovijo povečano 
odpornost ob udarcu ali preboju.

20192018

2019

2018

Nove zavorne odprtine
Poenostavljena oblika zmanjšuje vpliv 
na zahtevnejše aerodinamične funkcije 
– zmanjšuje pritisk k tlom in ustvarja 
manjše vrtinčenje za vozilom.

2,000 mm1,800 mm

950 mm 1,050 mm

Biometrične rokavice: senzorji 
spremljajo srčni utrip in raven kisika v 
krvi v primeru nesreče.
Povečana količina goriva: 110 kg 
(do zdaj 105 kg); to bo omogočilo 
več vožnje s polnim plinom.
Teža: voznik se tehta posebej in 
mora skupaj s sedežem in vozniško 
opremo tehtati vsaj 80 kg. 
Najmanjša teža vozila (brez goriva) 
se dvigne s 733 na 740 kg.

DODATNE SPREMEMBE

Barva gum: devet vrst mešanic (in 
barv) iz leta 2018 se zmanjša na pet, 
na vsaki dirki so na voljo le tri 
mešanice:

Rdeča: mehka 
Rumena: srednja
Bela: trda

Brexit 
in F1
❱ Izstop Velike Britanije 
iz EU bi ekipam F1 s 
sedeži v Angliji prinesel 
vrsto težav  ❱ Ferrari 
izziva Mercedes, Red 
Bull oba, med izzivalci 
so Renault, Alfa Romeo, 
Point Racing in Haas-
Ferrari; odpisati ne 
smemo niti McLarna, 
Toro Rosso Honde in celo 
Williamsa ...

V boju za absolutni prestiž 
prvaka formule 1 in enega 
najboljših dirkačev vseh 

časov je lani (znova) prepričljivo 
zmagal Lewis Hamilton. Z 
odlično taktiko, zrelostjo in večno 
prisotno hitrostjo je s precejšnjo 
lahkoto osvojil novi naslov prvaka 
in se s tem pred Vettlom izenačil z 
legendarnim petkratnim 
prvakom Juanom Manuelom 
Fangiem. Hkrati je izenačil tudi 
Vettlov rekord štirih naslovov 
prvaka v isti ekipi (Sebastian: 
2010–2014 v Red Bullu) z vrsto 
zmagoslavij v Mercedesu (Lewis: 
2014–2015 ter 2017–2018). 
Hamiltonu ni uspelo osvojiti 
štirih naslovov zapored, saj mu je 
to veselje leta 2016 speljal Nico 
Rosberg, a se je tolažil z dodatnim 
naslovom prvaka, ki ga je kot 
novinec v F1 osvojil leta 2008, 
tedaj še za krmilom mclaren-
mercedesa.

Lewis je zadnji čas zapustil 
potapljajoči se McLaren in leta 
2013 prestopil v Mercedes v 
vzponu ter ga skupaj z 
Rosbergom popeljal do vrste 
doslej največjih zgodovinskih 
zaporednih zmag: skupaj 10 
naslovov prvaka v petih letih 
– med dirkači in konstruktorji. 
Mercedes je veliki vladar obdobja 
hibridnih turbo motorjev oziroma 
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Scuderia Ferrari
Zadnji prvak Ferrarija je bil Kimi Räikkönen (2007), ki 
letos vozi za Sauber. Letošnji dirkalnik je zelo agresivno 
zasnovan, a je le evolucija lanskega. S 1.000 KM zaloge 
moči v hibridnem turbo motorju bodo Mercedesu enakovredni, a 
Mercedesa ne bo lahko premagati.

Mercedes AMG Petronas
Mercedes je »Der Kaiser« hibridne formule 1. V zadnjih petih letih 
so osvojili vseh deset (!) naslovov svetovnega prvaka – štiri med 
vozniki (Hamilton štirikrat, Rosberg enkrat) in pet med 
konstruktorji. Tudi letos sodijo med glavne favorite in merilo za 
druge, a bi jih močni Ferrari morda končno lahko spravil iz 
ravnotežja.

Charles Leclerc

 
Rojen:  16. oktober 1997 

Monte Carlo, Monako
Višina: 179 cm Teža: 69 kg

Prvi nastop: marec 2018, Sauber

Št. nastopov/zmag: 21/0 0 %
Najvišja uvrstitev na dirki: 6 
Prvi štartni položaj: 7 

2018: 13. mesto, 39 točk Odstopi: 6

FORMULA 1 

Sebastian Vettel

 
Rojen:  3. julij 1987 

Happenheim, Nemčija
Višina: 176 cm Teža: 62 kg

Prvi nastop: junij 2007, BMW Sauber

Št. nastopov/zmag: 219/52 23,7 %
Zmagovalni oder: 111 50,7 %
Prvi štartni položaj: 55 25,1 %

2018: 2. mesto, 320 točk Odstopi: 1© GRAPHIC NEWS
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Avstralija
Bahrajn
Kitajska
Azerbajdžan
Španija
Monako
Kanada
Francija
Avstrija
V. Britanija
Nemčija
Madžarska
Belgija

Lewis
Hamilton
Petkratni
svetovni prvak

Melbourne
Sakhir
Šanghaj
Baku
Barcelona
Monte Carlo
Montreal
Le Castellet
Spielberg
Silverstone
Hockenheim
Budimpešta
Spa

17. marec
31. marec
14. april
28. april
12. maj
26. maj
9. junij
23. junij
30. junij
14. julij
28. julij
4. avgust
1. september

Italija
Singapur
Rusija
Japonska

Monza
Marina Bay
Soči
Suzuka

8. sep
22. sep
29. sep
13. okt

Mehika
ZDA
Brazilija
Abu Dabi

Austin
Mexico City
Sâo Paulo
Yas Marina

21. okt
3. nov
17. nov
1. dec

KOLEDAR F1 DIRK 2019
Evropske dirke

Svetovne dirke

Lewis Hamilton

 
Rojen:  7. januar 1985 

Stevenage, Anglija
Višina: 174 cm Teža: 66 kg

Prvi nastop: marec 2007, McLaren

Št. nastopov/zmag: 229/73 31,9 %
Zmagovalni oder: 134 58,5 %
Prvi štartni položaj: 83 36,2 %

2018: 1. mesto, 408 točk Odstopi: 1

Valtteri Bottas

 
Rojen:  28. avgust 1989 

Nastola, Finska
Višina: 173 cm Teža: 70 kg

Prvi nastop: marec 2013, Williams

Št. nastopov/zmag: 118/3 2,5 %
Zmagovalni oder: 30 25,4 %
Prvi štartni položaj: 6 5,1 %

2018: 5. mesto, 247 točk Odstopi: 2

pogonskih sklopov, tako Renault 
kot Ferrari pa sta se prepozno 
zbudila in prilagodila. Renault bo 
morda šele letos nadoknadil 
zaostanek, Ferrariju je to uspelo že 
pred letom, a so zaradi slabše 
taktike in vrste Vettlovih napak 
vseeno izgubili lanski naslov. 
Honda ostaja neznanka, a se ekipe 

iz sredine in začelja na novo 
organizirajo in pripravljajo za 
izzive 2019. Poznavalci trdijo, da bi 
na angleške ekipe F1 slabo vplival 
tudi Brexit, kar bi pomenilo 
drobno prednost za Ferrari.

Manjša sprememba pravil bo 
nekoliko premešala karte, 
razmerje moči pa bo ostalo 
podobno. Le ugibamo lahko, ali bo 
to prineslo več prehitevanj in 
napetih dvobojev na stezi.

Pred Vettlom je življenjski izziv, 
a tudi Ferrari želi zaključiti ducat 
let dolgo sušno obdobje. Ne 
Mercedes ne Hamilton pa se na to 
ne bosta ozirala! Čaka nas nova, 
epsko razburljiva sezona dirk 
formule 1.  Veljko Jukič, foto: 
Graphic News

❝
Ali Vettel lahko 
izenači rekord 
Fangia in 
Hamiltona?
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Znani za volanom: Anita Horvat

Naslednja številka izide v ponedeljek, 15. aprila 2019

■•  KOLIKO SE SPREMENI V 
samo desetih letih! 

Ponekod veliko, drugje zelo 
malo. Prav hecno, da se je 
tisto malo zgodilo prav v 
najbolj naprednem 
avtomobilskem športu, v 
formuli 1. Pred desetletjem 
smo namreč pisali o 
aerodinamičnih 
spremembah za sezono 
2009, ki naj bi poskrbele za 
manj vrtinčenja zraka za 
dirkalnikom in posledično 
lažje prehitevanje. No, te 
težave do letošnje sezone še 
niso rešili …
Sicer pa smo se oglašali tudi 
z ženevskega avtomobilskega 
salona, kjer so bile posledice 
gospodarske krize že močno 
občutne. Na letošnjem je bila 
zgodba veliko bolj 

optimistična, čeprav je bilo 
takrat poleg avtomobilov veliko 
več lepotic!

    PRED DESETIMI LETI 
    (AF116 - april 2009)

www.avto-fokus.si

Kdo vas je naučil voziti in v katerem vozilu?
Voziti sem se naučila v avto šoli, mislim, da v toyoti yaris.

Kateri avtomobil vozite trenutno?
Trenutno vozim sponzorski seat leon iz centra mobilnosti Špan.

Kakšna je vaša avtomobilska zgodovina?
Moj prvi avto je bil volkswagen lupo, potem sem dobila zamenjavo s 
sedanjim seatom.

Kako bi vaš slog vožnje primerjali z vašim poklicem?
Kot sprinterka moram biti hitra in eksplozivna. Lahko rečem, da je tudi 
moja vožnja odzivna in dinamična, vendar ne nesramna in vedno v mejah 
cestnoprometnih predpisov.

Če bi za en dan postali prometna ministrica, kaj bi spremenili?
Na kritičnih mestih bi postavila redne kontrole policistov.

Najbolj zanimiva stvar, ki ste jo doživeli v avtomobilu?
Zanimivo prigodo sem doživela, ko sem upoštevala usmeritve navigacije, 
ki me je do cilja peljala najprej na stranske ulice, kasneje na makadamsko 
pot, na koncu pa celo na travnato površino. Najhuje je bilo, da avta nikjer 
nisem mogla obrniti in sem morala slediti navigaciji še naprej. Nekaj časa 
sem se potem vozila po travniku, preden mi je uspelo najti pot nazaj na 
cesto.

Kakšna je vaša zbirka prometnih prekrškov?
Napačno parkiranje in napačno prečkanje prehoda za pešce. 

Koga bi na sovozniškem sedežu vzeli na pot okoli sveta? 
S seboj bi vzela fanta Urha. Z njim mi nikoli ni dolgčas in na vsakem delu 
sveta bi našel kaj zanimivega.

Kateri vozniki so boljši – moški ali ženske?
Baje ženske povzročijo manj prometnih nesreč kot moški.

Raje zavijate levo ali desno?
Najraje zavijem v tisto smer, v katero je ovinek.

Ali pojete v avtomobilu?
Skoraj vedno. Moram priznati, da sem se večino besedil pesmi naučila prav 
v avtu.

Kateri sedeži v avtomobilu so bolj zabavni, sprednji ali zadnji?
Definitivno sprednji. Poleg tega, da so bolj udobni in prostorni od zadnjih, 
imaš na sprednjih sedežih možnost kontrole nad glasbo v avtu.

Kateri avto bi najraje videli na naslovnici Avto fokusa?
Cupro ateco. To je moj sanjski avto in upam, da bom to lepotico lahko 
kdaj tudi vozila.

Gašper Stamač, foto: Anej Ferko

VOZILI SMO
Range rover evoque  Najmanjši 
range rover se predstavlja v drugi 
generaciji, a to na prvi pogled precej 
dobro skriva. Vseeno je pod 
atraktivno ukrivljeno pločevino 
ogromno novega, stalnica pa je 
odličen štirikolesni pogon, zaradi 
katerega je evoque razred zase že 
od prve predstavitve naprej. Bolj kot zunanjost je futuristična notranjost, 
tako po obliki kot vsebini. Ali je to zagotovilo za prestiž v rangu večjih 
bratov, boste lahko prebrali prihodnjič!

Toyota corolla   Tokrat smo 
poročali s prve vožnje nove 
generacije corolle, ki je marsikje 
postavila nove mejnike, prihodnjič 
pa jo bomo pospremili na slovenski 
trg. Takrat boste lahko prebrali, s 
čim bo ta izjemno pomemben 

Toyotin model prepričeval kupce pri nas in še marsikaj, kar so na 
mednarodni premieri zamolčali.

AKTUALNO
Ženeva po Ženevi   Letošnji 
ženevski avtomobilski salon smo v 
polnem blišču serijskih in (blizu)
serijskih novosti »običajnih« znamk 
podrobno obdelali v tej številki 
(strani 34–43), prihodnjič pa vam 
bomo odgrnili tančico manj znanih, 
celo eksotičnih ženevskih novosti in konceptov. Vas zanimajo podrobno-
sti o znamki, ki nosi ime enega največjih mož novejše avtomobilske 
zgodovine, električnih superšportnikih s Kitajske, avtomobilu, ki zmore 
po vsakršnem terenu brzeti z 250 km/h, ali tehnične rešitve za leteča 
avtonomna vozila prihodnosti? Ne zamudite prihodnje številke!

Naš mladi atletski 
up Anita Horvat je 
nazadnje navdušila z 
dvanajstim mestom 
na evropskem 
dvoranskem 
prvenstvu v 
atletiki. Je državna 
rekorderka v teku 
na 400 metrov 
za volanom 
avtomobila enako 
hitra?

Hitra kot blisk



 

GRAWE zavarovalnica d.d.  ·        080 22 40
Gregorčičeva ul. 39  ·  2000 Maribor  ·  grawe@grawe.si   

Do 60 % bonus;

10 % popusta na plačilo v enkratnem znesku;

Družinski popust; 

Pri zavarovanju KASKO ELITE stranka ne izgubi bonusa v primeru kasko škode;

Samo 10 % doplačila za mladega voznika z vključenim kritjem 

GRAWE 
AVTO

Ali veste, koliko kilometov Vas loči od vaših sanj?
Pravzaprav ni Vam treba odgovoriti.
Z Vami smo na vseh poteh.

www.grawe.si

Z Vami na 

vseh poteh.

na vseh vozilih, zavarovanih pri GRAWE zavarovalnici. 
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Aktualno:   Tehnika:
Test zimskih pnevmatik Loremo L1 - 1,9 litra na 100 km

 MAZDA2 MASERATTI GRANTURISMO MERCEDES-BENZ C T

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

Citroën C4 picasso 1.6 HDi
Audi Q7 3.0 TDI quattro

BMW X3 2.0d

Vozili smo: 
  Mazda2

Mercedes-Benz C T
BMW M3

Renault laguna
Volkswagen tiguan

Lexus
Lancia musa

Audi A4
Maserati granturismo

Seat altea freetrack
Subaru impreza

Škoda praktik
Peugeot 308
Kia sportage
Toyota hiace

scirocco
volkswagen

Audi A4

Novi Fiatov malček!

Caravan, d.o.o., Ljubljana znova organizira Hišni sejem. Vabijo, da jih obiščete od četrtka, 
28.03.2019 do vključno sobote, 30.03.2019. Izkoristite ugodnosti, ki so jih za vas 

pripravili ob svoji 30. obletnici delovanja. 
Navdihujemo vaša doživetja že od leta 1965.

AVTODOMI VANI PRIKOLICE

Toliko dogodivščin
in toliko zgodb.

Adria Plus d.o.o.
Podbevškova 13, 
8000 Novo mesto 

07 39 35 311   
www.adria-plus.si

Caravan d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 9, 

1000 Ljubljana  
01 518 36 36 

www.caravan.si

VANI PRIKOLICE

ADRIA-MOBIL.COM#INSPIRINGADVENTURES

DISCOVER MORE
adria-mobil.com/inspirations


