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

 MAZDA2 MASERATTI GRANTURISMO MERCEDES-BENZ C T

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

Citroën C4 picasso 1.6 HDi
Audi Q7 3.0 TDI quattro

BMW X3 2.0d

Vozili smo: 
  Mazda2

Mercedes-Benz C T
BMW M3

Renault laguna
Volkswagen tiguan

Lexus
Lancia musa

Audi A4
Maserati granturismo

Seat altea freetrack
Subaru impreza

Škoda praktik
Peugeot 308
Kia sportage
Toyota hiace

scirocco
volkswagen

Audi A4

Novi Fiatov malček!
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+ UVODNIK

ŠTEVILKE,  
KI PIŠEJO  
ŽIVLJENJE
Počasi mineva že 19 let ali 228 

mesecev od izida prve številke Avto 
fokusa. V osnovi so zgolj številke, 
sestavljene iz nekaj cifer, nič kaj okrogle 
ali prelomne. Ko pa jih pretvorimo v 
dogodke, spomine in prelomnice, 
zaživijo v polnem sijaju in dejansko 
začnejo pisati zgodbo. Zgodbo življenja. 

Naj omenim le nekaj takšnih, ki 
veliko povedo o nas, o našem delu in 
razlogih, zakaj nas zvesto spremljate, 
pa zanje morda niti niste vedeli. Recimo 
ta, da smo v skoraj dveh desetletjih 
natisnili 2,1 milijona izvodov revije, 
torej več kot enega za vsakega Slovenca. 
Pri tem smo ustvarili več kot 25 tisoč 
strani in če bi vse revije postavili eno na 
drugo, bi zadnja dosegla 
Šmarno goro, merjeno z 
ničelne nadmorske 
višine. 

Navedene številke 
s(m)o tudi ljudje, 
novinarji, fotografi, 
lektorji, tržniki, 
oblikovalci, tiskarji, 
distributerji in ne 
nazadnje poštni 
uslužbenci, ki vam vsak 
mesec v nabiralnik 
prinesejo še vroč izvod 
Avto fokusa. Že 19 let, 
vsak mesec sproti in 
vselej točno. Brez vseh 
njih ne bi pisali naše 
zgodbe, sploh pa je ne bi 
pisali brez vas, dragi bralci, zato se vam 
na tem mestu v imenu vseh ustvarjalcev 
in sodelavcev zahvaljujem za zvestobo 
in zaupanje.

Kamor koli se boste v naslednjih 
tednih odpravili, vam toplo priporočam, 
da nas vzamete s seboj. Avto fokus je 
hvaležen sopotnik. Vsebina, ki smo jo 
tokrat pripravili za vas, je še posebej 
vroča in obenem osvežujoča, kot nalašč 
za poletne dni. In če (ko) se boste na 
poti proti obali morda znašli v zastojih 
in nemara kot vsako leto prekleli 
družbo za avtoceste (DARS), pomislite 
na naslednje. Bi raje stali v zastojih 
spomladi ali jeseni? Na poti v šolo, 
službo ali po drugih opravkih, v 
zameno, da bi se poleti tekoče odpeljali 
na morje? Želim povedati, da v poletnih 
zastojih resnično trpijo turisti v 

tranzitu, mi pa se imamo zaradi del, ki 
se pomaknejo v poletje, lepše med 
letom, ko (skoraj) vse poteka tekoče.

Revija, ki jo držite v rokah, je zelo 
posebna. No, priznam, zame je vsaka, še 
posebej najnovejša številka. Zato imam 
rad svoje delo. Čeprav se zgolj občasno 

zares zavem, da 
imam srečo: da 
imam rad to, kar 
počnem. Ali še 
bolje obratno, da 
to kar počnem, 
imam rad. 
Četudi vselej ni 
lahko. Kljub 
temu ali ravno 
zato, saj 
najboljših 
trenutkov v 
življenju ne 
doživimo takrat, 
ko smo pasivni 
in sproščeni ali 
ko vse poteka 
mirno in 

ustaljeno. Nasprotno, najboljše trenutke 
doživimo prav takrat, ko s skrajnimi 
napori uresničimo nekaj izjemno 
težkega in zato toliko bolj 
dragocenega …

Želim vam vroče poletje in 
nepozabne počitnice. In ja, ostanite še 
naprej v najboljši družbi!

Semo Sadiković

P. S.: Avtor teh vrstic (tudi 19 let 
starejši, kot lahko vidite ☺) se iskreno 
zahvaljuje izjemni ekipi sodelavcev in 
prijateljev, brez katerih teh številk in 
zgodbe sploh ne bi bilo. 

❝
V 19-ih letih smo preizkusili 
več kot 1.800 avtomobilov, 
prevozili 3,2 milijona km ali 
več kot 80-krat obkrožili 
Zemljo in pri tem porabili 
270.000 litrov goriva. Sliši se 
veliko, vendar je to precej 
manj kot porabi Airbus A380 
na 15-urnem letu od 
Sydneyja do Dallasa. In to za 
pičlih 14 tisoč kilometrov. 
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 RAZKRIVAMO

Preporod Toyotine športne plati 

Prebujanje 
športnih genov
❱ Po intenzivnem hibridnem obdobju se po 17 letih vrača toyota supra  ❱ To je 
le prvi korak, s katerim bo japonska znamka obudila svojo bolj skrito, športno 
plat  ❱ Sledil bo hibridni hiperšportnik na osnovi dirkalnika z vztrajnostnih dirk

K o pomislimo na Toyoto, se najprej 
spomnimo na njene hibride, nato 
pa na njeno slovo od dizlov v 
začetku letošnjega leta. Najprej 

torej pomislimo, da gre za zeleno znamko, 
ki si je ustvarila takšno podobo z globalnimi 
uspešnicami, kot so prius, RAV4 in camry. 
Toda v Toyotinih genih je zapisana tudi 
športnost, ki se je kazala v preteklosti in se 
še danes kaže z modeli, kot so AE86, celica 
in GT86. Gre za dediščino, ki bo znova 
zaživela leta 2019 s peto generacijo supre in 

leto kasneje s hibridnim hiperšportnikom na 
osnovi koncepta GR super sport.

Novi kupe so Japonci napovedali na 
letošnjem salonu v Ženevi z dirkaškim 
konceptom GR supra racing, ki so ga razvili 
v hišnem športnem oddelku Gazoo Racing 
(ta skrbi za Toyotine nastope na prvenstvih 
WEC, WRC in Dakarju). To morda nakazuje, 
da bo model nastopal na dirkah, in to v 
trenutku, ko številni proizvajalci iz finančnih 
razlogov opuščajo avanture na dirkaških 
stezah ter razvoj visoko zmogljivih modelov. 

Zato priznamo, da nas v svetu, ki govori le 
še o športnih terencih, elektromobilnosti in 
avtonomni vožnji, Toyotino vlaganje v 
dirkanje in razvoj športnih modelov 
pozitivno preseneča.

Gre za genski zapis, tokrat človeški. »Dirke 
so namreč bistvenega pomena za razvoj 
avtomobilske industrije in predstavljajo 
priložnost za doseganje novih mej ter s tem 
razvoj tehnologije.« Te besede je že davnega 
leta 1952 izrekel ustanovitelj Toyote Kiichiro 
Toyoda.

SUPER SPORT
2020
Mehanika in 
aerodinamika izhajata iz 
sveta dirk. Na naši 
računalniški risbi na 
osnovi istoimenskega 
koncepta se sprednji 
spojler ujema s stranskimi 
aerodinamičnimi 
elementi, medtem ko je 
nad velikim 
usmerjevalnikom zraka na 
zadku nameščen spojler s 
sredinsko »plavutjo«.

1
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RAZKRIVAMO 

PRVI MOŽ V DIRKAŠKEM 
KOMBINEZONU

S takšnim dedkom je tudi Akio Toyoda 
pričakovano postal avtomobilski 
navdušenec, ki redno nosi dirkaški 
kombinezon in čelado v vlogi glavnega 
testnega voznika Toyote in je obenem, 
seveda, tudi predsednik njene uprave. Gre 
skoraj za pravi unikum med možmi na 
takšnem položaju. Toda Akio ni le 
navdušenec z licenco za dirkanje na 
Nürburgringu, temveč super menedžer, ki 

zna odlično računati. Finančna vzdržnost 
projekta supra namreč izhaja iz dejstva, da 
si Toyota stroške deli z BMW-jem, ki je v tem 
okviru razvil novi Z4. Čeprav je v večletnem 
sodelovanju prihajalo do trenj na kulturnem 
in operativnem področju, je japonsko-
bavarsko sodelovanje na neki način 
naravno. Obe podjetji imata dinastijsko 
vodstvo (BMW obvladuje družina Quandt), 
verjameta v užitek v vožnji in sveti vrstni 
šestvaljnik, ki je pri Toyoti izginil leta 2002 z 
zadnjo generacijo supre. Gre za motor, brez 

katerega ni mogoče slaviti tradicije modela 
in mu priskrbeti potrebno verodostojnost. 
Bavarski inženirji pa so nesporni mojstri tega 
področja, ki se je pred časom spreobrnilo v 
prisilno polnjenje. Poleg tega so tehnične 
lastnosti nemškega roadsterja kot naročene 
za japonski kupe. Avtomobila si bosta 
namreč delila platformo, pogonske sklope 
(vključno z BMW-jevimi dvolitrskimi 
tubobencinskimi štirivaljniki), dvosedežno 
zasnovo, razporeditev mase v razmerju 50 : 
50 in, seveda, pogon na zadnji kolesi.

SUPRA 
2019
Merila bo 4,4 metra v 
dolžino in 1,85 metra v 
širino, ob 2,47-metrski 
medosni razdalji pa bo 
segala 1,3 metra v višino. 
V kombinaciji s šestvaljnim 
motorjem bo tehtala 
približno 1.500 
kilogramov. Gre za projekt, 
ki je nastal v sodelovanju 
z BMW-jem.

2
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Strategija Fiat Chryslerja od 2018 do 2022

 RAZKRIVAMO

POKER ASOV  
Sergia Marchionneja

❱ Nova strategija izpostavlja štiri ključne znamke: Alfa 
Romeo, Jeep, Maserati in RAM  ❱ Deset električnih modelov 

in priključnih hibridov do leta 2022  ❱ Preporod 
Maseratija, Jeepov pick-up in veliki SUV znamke Alfa 

Romeo  ❱ Ključen je dobiček, ne več prodajne številke

26 www.avto-fokus.si



RAZKRIVAMO 

Z adnja strategija prvega moža 
FCA (Fiat Chrysler Automobili) 
stavi na štiri znamke: Alfa 
Romeo, Maserati, Jeep in RAM. 

Nekatere ostale sicer ne bodo 
popolnoma izginile, se bodo pa močno 
preoblikovale. Denimo nam bližnji Fiat. 
Dediščina moža brez kravate, ki je v 14 
letih močno preoblikoval Fiat in 
priključeni Chrysler, je slovo od 
dizelskih motorjev in dobrodošlica 
elektriki ter avtonomni vožnji.

Lahko bi rekli, da se Marchionne 
poslavlja v velikem slogu. Nadel si je 

kravato, čeprav se je karizmatični 
italijanski voditelj nekdaj le italijanske, 
danes pa mednarodne avtomobilske 
hiše Fiat Chrysler Automobili v javnosti 
vselej pojavljal brez nje, obvezno je 
nosil črn pulover. Poslavlja se prihodnje 
leto, odhaja v zaslužen pokoj. Pred 
tem je pripravil novo, brez dvoma 
njegov zadnjo strategijo 
mednarodnega avtomobilskega 
velikana FCA, ki bo temeljila na štirih 
stebrih – Alfi Romeo, Maseratiju, Jeepu 
in RAM-u. Res je, med njimi ni 
Chryslerja, Fiata in Ferrarija, kar ne 

27avgust–september 2018 | številka 228–229

❝
Zapuščina Sergia 
Marchionneja je 
lanski 
6,6-milijardni 
dobiček. 
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Ideje za avtomobilske izlete

Nenavadne ceste,  
ki jemljejo dih
❱ Arhitekturni dosežki in neverjetni razgledi z asfalta  ❱ Nekatere ceste so 
tako 'nore', da niso primerne za prav vsakega voznika

      Z 2.757 metri nadmorske višine je najvišji 
asfaltirani gorski prelaz v vzhodnih Alpah in drugi 

najvišji v celotnih Alpah (prvi je francoski Col de l'lseran). 
Najdete ga 75 kilometrov od Bolzana, blizu švicarske meje. 
Odprt je od sredine maja do začetka novembra, največ 
gneče pa je v juliju in avgustu. Cesta je rezultat odličnega 
inženirskega načrtovanja in izvedbe, vznemirljivi 
serpentinski odseki (nekateri s spremembo smeri osi za 180 
stopinj) pa poženejo kri po žilah in zahtevajo kar nekaj 
vozniškega znanja. Alfa Romeo je letos na ceste poslala svoj 
prvi športni terenec, poimenovan ravno po tem prelazu.

           Kjer se kopno konča in morje začne; 
8,2-kilometrska Atlantska cesta na norveški 
vzhodni obali je unikatna pot, ki je s svojimi 
osmimi (zaradi valov včasih malce 
zastrašujočimi) mostovi postala priljubljena med 
vozniki s celega sveta. Pelje le nekaj metrov nad 
gladino Norveškega morja in povezuje več 
manjših otočkov. V osemdesetih letih so za 
gradnjo potrebovali šest let, danes pa je med 
avtomobilskimi proizvajalci priljubljena za 
snemanje reklamnih spotov novih modelov 
vozil. Spada v območje kulturne dediščine, velja 
za državno turistično pot in je priznana kot 
najboljša norveška gradnja preteklega stoletja.

Še ena čudovita planota z dih 
jemajočimi cestnimi razgledi je v 
zahodnih italijanskih Alpah na 
nadmorski višini 2.641 metrov. Je 
priljubljena lokacija hollywoodskih 
režiserjev, najbolj znan film, ki so 
ga posneli na tej cesti, pa je 
Italijanska misija (Italian Job). Za 
dostop morate v svojo navigacijo 
vpisati mesto Ceresole Reale, ki je 
približno 50 kilometrov oddaljeno 
od Torina, nato pa slediti glavni 
cesti skozi mesto. Colle del 
Nivolet je znan predvsem po 
svojih nedotaknjenih alpskih 
jezerih in divjih živalih – če imate 
srečo, boste lahko uzrli gamsa, 
kozoroga ali pa svizca. Zadnjih 
šest kilometrov je ob nedeljah in 
praznikih v juliju ter avgustu 
zaradi gneče za motorni promet 
zaprtih. Med 15. oktobrom in 15. 
majem pa je zaradi vremenskih 
pogojev zaprta celotna cesta.

❶ 
Prelaz Stelvio, Italija

❷ 
Atlanterhavsveien, 
Norveška

❸ 
Prelaz Colle 
del Nivolet, 
Italija

L judje radi uporabljamo frazo: "Pomembna 
je pot, ne cilj." V primeru nekaterih 
najlepših, spektakularnih, nepozabnih in 

veličastnih cest v naši bližini in bolj oddaljenih 
deželah se z omenjeno frazo popolnoma 
strinjamo. V spodaj naštetih primerih ceste ne 
povezujejo le krajev, ampak so tudi pravo 
umetniško delo! Če še nimate ideje za dopust 
ali že razmišljate o naslednjem, jo morda 
najdete v tem kratkem izboru slavnih poti, ki se 
vtisnejo v spomin vsakemu popotniku.  Katja 
Šadl, foto: arhiv AF

           Romantische Straße je območje 
številnih srednjeveških slikovitih mestec, 
gradov in vinskih poti. 350 kilometrov dolga 
bavarska cesta se razteza med mestoma 
Würzburg na severu in Füssen na jugu ter med 
drugim povezuje Bad Mergentheim, 
Rothenburg ob der Tauber (na sliki), 
Dinkelsbuehl in Noerdlingen. Ime je dobila leta 
1950, ko so Nemci želeli 'pozabiti' na strahote 
2. svetovne vojne in privabiti turiste. Danes pa 
je pravi turistični magnet! Na tem območju so 
namreč tudi pravljični gradovi Ludvika 
Bavarskega, ki so ena izmed glavnih nemških 
znamenitosti.

❹ 
Romantična cesta, 
Nemčija
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      Če pozabimo predsodke o 
Romuniji, je za številne to 

najlepša gorska cesta na svetu, ki je 
za promet odprta med junijem in 
oktobrom. Naš sodelavec Bogomir jo 
je obiskal lansko leto in o njej govori 
še danes: "To je bilo popolnoma noro 
in strašljivo privlačno. Iz avtomobila 
smo lahko opazovali, kako se 
spreminjajo rastlinski pasovi!" Na njej 
so snemali tudi avtomobilsko oddajo 
Top Gear in prizore v filmu Gospodar 
prstanov. Jeremy Clarkson jo je 
označil za najbolj spektakularno, po 
kateri je v življenju vozil, čeprav je 
podobno dejal tudi za prelaz Stelvio.

❽ 
Transfăgărășan, Romunija

      Ta spektakularna cesta je 
vklesana štiri kilometre 

globoko v pečino, vodi skozi enajst 
predorov in je večkrat omenjena kot 
najveličastnejša v francoskih Alpah. 
Gradili so jo med leti 1861 in 1898 (kar 
37 let) in je prvotno služila za prevoz 
lesa med mesti Forêt de Lente ter St-
Jean-en-Royans. Je zelo ovinkasta in 
na nekaterih delih tako ozka, da je 

komaj dovolj prostora za eno vozilo. 
Pred vrtoglavo globokim breznom, 
na nekaterih predelih tudi do 600 
metrov, in izjemnim razgledom 
turiste ščiti le nizka ograja, zato ni 
primerna za tiste, ki se bojijo višine. 
Ravno tako je za voznika izjemno 
zahtevna in utrujajoča, zato se je 
pred potjo priporočljivo dodobra 
spočiti.

❻ 
La combe Laval, Francija

      Samo za pogumne 
in na lastno 

odgovornost! Najdaljša 
ledena cesta v Evropi je dolga 
26 kilometrov in se razteza 
čez zamrznjeno površino 
Baltskega morja, povezuje pa 
celino in otok Hiiumaa. V 
povprečju je odprta od 
januarja do konca marca, ko 
je debelina ledu še primerna 
za težo vozil. Na njej veljajo 
nekoliko drugačna 'cestna' 
pravila; varnostni pasovi so 
prepovedani (če bi morali 
hitro in nepričakovano skočiti 

iz vozila), teža vozila ne sme 
presegati 2,5 tone, po 
sončnem zahodu se ne sme 
voziti in strogo prepovedano 
je potovati s hitrostjo med 25 
km/h in 40 km/h. Pri tej 
hitrosti namreč lahko 
pnevmatike ustvarijo nevarne 
vibracije, ki lahko vas in vaše 
vozilo pošljejo v vodni grob. 
Priporočeni hitrosti sta torej 
dve: do 25 km/h ali med 40 
km/h in 70 km/h. Do zdaj 
niso zabeležili še nobene 
nesreče in vdora ledu. ☺

❺ 
Ledena cesta, Estonija

           Zaradi svoje 
panoramske vrednosti je 
pomembna hrvaška turistična 
znamenitost, o kateri je pisal 
tudi Lonely Planet in jo 
uvrstil med najlepše obalne 
ceste v Evropi. "Poznana po 
svojih prelepih prodnatih 
plažah, čistem morju, 
številnih otokih in 
zgodovinskih mestih je 
vožnja po hrvaški obali 
resnično idilična," se glasi 
eden izmed zapisov. 
Marsikateremu prebivalcu 
Dalmacije je cesta, ki je bila v 
celoti dokončana leta 1965 s 
pomočjo sredstev Svetovne 
banke, spremenila življenje. 

Biograd, denimo, je že v 
prvem letu po odprtju 
magistrale zabeležil 
53-odstotno porast nočitev, s 
čimer se je začel vzpon 
hrvaškega turizma na 
severnem, srednjem in 
južnem Jadranu. Sčasoma je 
postala preozka, prenatrpana 
in zaradi številnih nesreč tudi 
zloglasna. Danes je večina 
prometa preusmerjena na 
avtocesto, zato je zopet 
vabljiva za tiste, ki želijo 
pristen 'road trip' z 
razgledom na morje. Pazite 
le na številne požare, ki med 
poletjem ogrožajo okolico.

❼ 
Jadranska magistrala, 
Hrvaška
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Preizkus radar detektorjev

Igra 
mačke 

in  
miši

❱ V praksi smo preizkusili izbor radar detektorjev različnih cenovnih razredov  ❱ Laserski in Dopplerjevi 
merilniki hitrosti postajajo vse bolj dovršeni, detektorji pa skušajo držati korak z njimi

❝
Potrdili smo 
domnevo, da malo 
denarja pomeni 
tudi malo muzike, 
saj je bila razlika 
med poceni in 
dražjimi detektorji 
astronomska!

K o se je ponudila priložnost, 
da se pridružimo testiranju 
radarskih in Dopplerjevih 

merilnikov, je nismo izpustili iz 
rok. Preizkuse merilnih naprav so 
na terenu izvajali strokovnjaki z 
Urada za meroslovje, ki so nam 
opremo prijazno razkazali in nas 
podučili o njenem delovanju. 
Seveda nismo želeli ostati le 
opazovalci, zato smo hitro 
pristavili lonček in skupaj s kolegi 
z uredništva Žurnal24 pod 
drobnogled vzeli naravne 
sovražnike radarjev, ki so med 
slovenskimi vozniki razmeroma 
pogost pojav.

Naprej o tem, kaj radar 
detektorji so in kaj počnejo. 
Detektorji so zakonit pripomoček, 
ki zaznava signal, v tem primeru 
laserski žarek ali Dopplerjevo 
valovanje. Z njim ne manipulirajo 
ali nanj na kakršen koli način 
vplivajo, zato uporaba detektorjev 
ni nelegalna. 

KOLIKOR DENARJA,  
TOLIKO MUZIKE

Pogosta ugotovitev, ki še kako 
velja v svetu radar detektorjev, je, 
da so ti po navadi vredni toliko, 
kolikor zanje plačamo. Šolski 
primer tega je bil najcenejši 

detektor na preizkušnji. Izdelek 
znamke Kiyo nam je posodil 
nekdo, ki ga je kupil s kitajske 
spletne strani in zanj odštel pičlih 
19 evrov, pri nas pa podobne 
izdelke lahko kupite za manj kot 
stotaka. 

Med običajno vožnjo po 
Ljubljani in okolici je na 
vetrobransko steklo pritrjen 
sistem zelo velikokrat zapiskal. 
Žal so bili zvočni signali posledice 
raznih motenj, ki so jih povzročali 
oddajniki vseh vrst, recimo na 
semaforjih, celo v bližini 
bencinskih servisov se je oglašal. 
Kjer je ostal popolnoma nem, pa 
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so bile znane radarske lokacije. V 
predoru pod Golovcem, na 
primer, se je oglasil šele, ko smo 
bili že globoko v tunelu.

Na naši preizkušnji z različnimi 
merilniki hitrosti se je sum 
potrdil, saj je bil sistem učinkovit 
le, ko je laserska pištola posvetila 
naravnost vanj, torej v 
vetrobransko steklo. Meritev v 
tablico je ostala popolnoma 
neopažena zaradi ozkega snopa 
oddanih valov. Ravno v tem se 
namreč razlikujejo merilniki v 
Evropi in ZDA, saj je pri zadnjih 
oddani merilni snop občutno širši, 
eden od navzočih na testiranju je 
zanje uporabil izraz »šprickahla«. 
Zato lahko tudi na vetrobransko 
steklo nameščen detektor zazna 
bolj razpršene signale. Pri nas je 
kot merilnega snopa le pet stopinj, 

največkrat je usmerjen v 
registrsko tablico. 

NAJBOLJŠE ZA NA STEKLO
Popolnoma na drugi strani 

spektra detektorjev, ki jih 
namestite na vetrobransko steklo, 
je bil testirani model genevo one 
M. S ceno 799 evrov je med 
najboljšimi na trgu in nudi 
neprimerno več funkcionalnosti. 
Med drugim je na našem 
preizkusu edini zaznal najbolj 
napredne 3D-radarje, za zelo 
uporabno pa se je izkazala 
funkcija vnašanja lokacij lažnih 
alarmov. To pomeni, da lahko 
uporabnik zabeleži lokacijo, kjer 
se je detektor po nepotrebnem 
oglasil, in s tem prepreči 
ponovitev tovrstnega dogodka. 
Tudi ta je na testu pokazal eno 

+ TIPI MERILNIKOV

LOVIJO NAS NA RAZLIČNE NAČINE
Slovenska Policija in občinski redarji uporabljajo kar nekaj 

različnih tipov merilnih naprav. Te se razlikujejo po načinu uporabe 
(ročni, mobilni in stacionarni) in tehnologiji. 

❶ Laserski merilnik hitrosti

Kot namiguje njegovo ime, 
večini voznikov najbolj poznan 
tip radarja za meritev uporablja 
laserski žarek. Usmerjen je v čim 
bolj ravno ploskev nasproti 
vozečega vozila, največkrat v 
registrsko tablico, lahko tudi v 
vzvratno ogledalo, masko ali 
celo vetrobransko steklo. Odboj 
žarkov nato naprava spet zazna 

in na podlagi tega ugotovi 
hitrost vozila. 

Nadgradnja tovrstnih naprav 
je Trucam (prve in druge 
generacije), ki zmore obenem 
narediti posnetek in meriti 
časovno razdaljo med več vozili 
oziroma varnostno razdaljo. S 
takšnimi vas »lovijo« z 
avtocestnih nadvozov.

❷ Dopplerski merilnik hitrosti

Ta tehnologija se uporablja 
pri stacionarnih radarjih, deluje 
pa tako, da naprava oddaja 
neprekinjeni sinusni signal na 
frekvenci 24 GHz. Odbijanje 
signala od vozila spremeni 

njegovo frekvenco in s tem poda 
potrebno informacijo o hitrosti 
vozila. Zaradi razpršenega 
signala se tovrstne naprave lahko 
zazna že veliko prej kot pri 
laserskih merilnikih. 

❸ Provida

Kar zadeva detektorje, je 
tovrstni merilnik hitrosti najbolj 
neprijeten, saj ga ne morejo 
zaznati. Meritev opravi s kamero 

v vozilu, ki na določenem odseku 
spremlja prehitrega voznika in na 
podlagi tega izračuna povprečno 
hitrost vožnje.
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2.500 € (1995–2006)

ALFA SPIDER
Logično je, da vsak pogleda za italijansko 
lepotico, zlasti če je zgoraj brez! Model spider je, 
seveda, širok pojem, za majhen denar pa boste 
dobili model, ki sicer nima zadnjega pogona, a je 
zaradi živahnega dvolitrskega motorja s 150 
»konji« lahko prav tako zabaven.
Vanjo se boste v hipu zaljubili, le pri nakupu 
bodite dodatno pozorni, saj lahko domov 
namesto lepotice odpeljete nezanesljivo škatlo.

Poceni rabljeni kabrioleti

 AKTUALNO

Prepih ni nujno drag špas!
❱ Veter v laseh povezujemo s prestižnimi znamkami dragih avtomobilov, a ni nujno tako  ❱ Za plitek žep smo 
izbrali pet najbolj zanimivih rabljenih kabrioletov na našem trgu

P oletje je čas, 
ko nas 
napadejo 

skomine. Vprašanje 
je le, ali si želite 
barko, motocikel 
ali kabriolet. Če 
izberete zadnje, 
vam ni treba 
skrbeti, da boste 
zaradi tega na kant 
spravili družinski 
proračun, saj 
obstaja kar nekaj 
poceni alternativ. 
Dobra plat 
kabrioletov je 
namreč ta, da so 
posebneži tudi bolj 
ljudski modeli. Še 
yugo cabrio je 
nekoč obračal glave 
in prepričani smo, 
da bi jih tudi danes!  
Gašper Stamač, 
foto: arhiv AF

8.500 € (1996–2006)

JAGUAR XK CABRIOLET
Čista angleška aristokracija na kolesih je lahko finančno 
precej bolj zahtevna od ostalih predlogov. Vseeno ne 
moremo mimo tega, da je za spodobno ohranjene 
primerke treba odšteti le še delček tistega, kar je za 
novega odštel prvi kupec. Vsi imajo pod pokrovom 
osemvaljno simfonijo in v vožnji zagotavljajo užitke ter 
prestiž na popolnoma drugi ravni.
Relativno poceni še ne pomeni poceni. Ko gredo 
stvari narobe, te besede ne boste več poznali.
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❝
Avtomobili s platneno streho imajo dostikrat malo prevoženih 
kilometrov, kar je dobro za kupce rabljenih primerkov. 

+ NASVET PRI NAKUPU

DOBRO PREGLEJTE 
STREHO
Poleg vseh stvari, ki jih je treba preveriti pri nakupu 

rabljenega avtomobila, je pri kabrioletih dodaten 
dejavnik mehanizem, ki skrbi za gladko odpiranje in 
zapiranje strehe. Mehanika, ki je zadolžena za 
odpiranje in zapiranje pomične strehe, je zares 
čudovita, a obenem izredno zapletena stvar. Če se 
pokvari, je lahko popravilo ali zamenjava izredno 
drago, zato se prepričajte, da strešni mehanizem in 
zapahi delujejo pravilno. Še bolj natančno preglejte 
strešno platno, ki je lahko razpokano ali celo 
preluknjano.

5.750 € (1996–2006)

JEEP WRANGLER
Kdo pravi, da mora biti kabriolet 
nujno športno nizek avtomobil? 
Legenda, ki gradi na tradiciji iz druge 
svetovne vojne, je pojem 
neuničljivosti. Enako doma se počuti 
parkiran pred lokalom na obali ali pa 
na neusmiljenem džungelskem 

kolovozu. Dodatna prednost je 
možnost menjave trde strehe in 
platnene ponjave.
Eden najbolj vsestransko 
uporabnih kabrioletov za povrh 
ponuja še nepremagljiv štirikolesni 
pogon.

6.000 € (2002–2008)

BMW Z4
Res je, da so to bavarsko 
interpretacijo čistokrvnega 
roadsterja velikokrat kupili 
moški, ko je kriza srednjih let 
najmočneje udarila. A to je 
lahko tudi dobra stvar, saj so 
se na trgu rabljenih našli 
odlično ohranjeni Z4 prve 
generacije, za katere je treba 

odšteti občutno manj kot 
deset tisočakov. Značilen 
ropot vrstnega šestvaljnika je 
obvezen.
Priložnosti za doživetje 
klasičnega roadsterja iz 
oblikovalskega obdobja 
Chrisa Banglea ne smete 
zamuditi!

1.400 € (1998–2005)

MAZDA MX-5
Mazdin legendarni roadster je 
tako ali tako razmeroma 
poceni avtomobil, a so prave 
kupčije dve ali tri generacije 
stari primerki. MX-5 namreč 
velja za izredno zanesljiv in 
trpežen avtomobil, preprosta 
zasnova pa pomeni, da tudi 
vzdrževanje ni pretirano drago. 

Skromni štirivaljni motorji 
zagotavljajo majhno porabo 
goriva, medtem ko zadnji 
pogon pogumnejšim ponuja 
zabavo z lovljenjem zadka.
Kar zadeva avtomobile s 
platneno streho, so miate 
med najbolj nezahtevnimi in 
zanesljivimi.
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Prva vožnja s konceptnim porschejem mission-E cross turismo

 EKSKLUZIVNO

Skok v futuristično 
prihodnost super porscheja
❱ Za volanom porscheja prihodnosti, ki upraviči ugled znamke  ❱ Koncept potrebuje še nekaj dodelav, a že 
danes navduši z lastnostmi  ❱ Super hitro polnjenje in do 400 km dosega v le 15 minutah

N ima batov, zato je za to 
blagovno znamko 
nezakonit,« je zaključil 
šerif na ameriški 

avtocesti. Šalo na stran, zapeljali 
smo se s porschejem prihodnosti 
– mission-E cross turismo je še v 
konceptni različici, zato smo 
zaradi varnosti potrebovali 
spremstvo kalifornijskega šerifa. 

Danes je mission-E cross 
turismo še futurizem, konec 
prihodnjega leta bo že 
resničnost. Takrat bo namreč 
med kupce zapeljal serijski avto, 

življenjska različica daljnega leta 
2015 predstavljenega koncepta 
mission-E, ki bo obarvan v 
trendovske barve športnega 
terenca oziroma, pardon, 
crossoverja po Porschejevem 
receptu – torej izjemno 
športnega. Porsche prihodnosti 
je pred mescem dni dobil ime z 
evrazijskimi koreninami, ki 
ponazarja živahnega mladega 
konja – taycan. Obenem se kot 
kombinacija imen cayman in 
macan dobro vključuje v 
Porschejevo družino.

Taycan v Porsche prinaša 
prelomnico in izziv hkrati. Je 
nosilec nove dobe za znamko, ki 
je v začetku sedemdesetih let 
prejšnjega stoletja ustvarila 
model porsche 911, ikono na 
osnovi klasičnega motorja na 
fosilna goriva – sloviti bokserski 
šestvaljnik z zračnim, kasneje z 
vodnim hlajenjem. 

Taycan ima sicer na papirju 
dobre predispozicije, da 
nadaljuje uspeh nemške znamke. 
Na papirju in v živo je videti 
odlično. Izjemno velik avtomobil 

dolžine 4,95 metra in medosja 2,9 
metra ima štirikolesni pogon in 
800-voltno omrežje, ki omogoča 
polnjenje na hitrih polnilnicah. 
To lahko poteka indukcijsko, na 
polnilni postaji ali na lastnem 
sistemu Porschejeve zasnove za 
shranjevanje energije. 
Zmogljivosti novinca so izjemne. 
Mission-E cross turismo 
poganjata dva sinhronska 
električna motorja s sistemsko 
močjo 441 kilovatov (600 
konjskih moči), pospešek do 
stotice traja le 3,5 sekunde, do 
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  Izjemno čista 
potniška kabina, 
brez raztresenih 
elementov, ki jih 
pogosto srečujemo 
v konceptih in 
tudi serijskih 
avtomobilih. 
Zanimivi so kljuke 
na dotik na vratih, 
upravljanje stekel 
in letalski sedeži, 
ki tudi v zadnjem 
delu ponujajo dobro 
prostorsko izkušnjo.

Dva stroja, 
eden na prednji, 

drugi na zadnji 
osi, skupaj 

ponujata 441 
kilovatov oziroma 

600 »konjskih 
moči« in pospešek 

do 100 km/h v le 
3,5 sekunde.
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Ford fiesta ST (slovenska predstavitev)

F iesta ST nikoli ni bila najbolj 
ekstremni »hot hatch« v 
svojem razredu, a že od 

nekdaj velja, da je eden izmed 
najbolj zabavnih v vožnji. 
Lastnosti, ki veljajo za več ali 
manj vse forde, so tu še nekoliko 
bolj poudarjene. Zelo rada se 
zapelje v ovinek, odlično smerno 
stabilnost in komunikativnost pa 
nadgradi z nekoliko nagajivim 
zadkom, ki vselej ostaja lepo 
nadzorljiv.

Poganja jo 1,5-litrski trivaljnik 
(prej štirivaljnik) s podporo 
turbopolnilnika, ki zmore 200 
»konjev«. Torej je to najmočnejša 
serijska fiesta vseh časov, bogata 

pa je tudi zaloga navora, ki znaša 
290 Nm. Vse skupaj je dovolj, da 
bo do stotice pospešila v 6,5 
sekunde in dosegla največjo 
hitrost 232 km/h.

Manj značilna za športne 
avtomobile, pa tudi za trivaljnike, 
je uporaba sistema za odklop 
valja, kar prispeva k manjši 
porabi goriva. Trivaljnik tako 
nečutno postane dvovaljni motor 
v le 14 milisekundah, posledica je 
ugodnejši rezultat na meritvah 
porabe in izpustov. Prej 
omenjenim vozniškim užitkom 
je namenjena še ena inovacija, ki 
zadeva podvozje. Gre za posebej 
oblikovane, smerno navite 

vzmeti za zadnji kolesi, katerih 
prednost je zagotavljanje športne 
togosti in udobja.

Prvič je pri fiesti ST na voljo 
možnost izbire voznega profila, a 
le v kombinaciji s paketom 
performance, ki med drugim 
vključuje mehansko delno 
zaporo diferenciala in funkcijo 
»launch control« za bliskovite 
starte. Tovrstne užitke pri nas 
cenijo s 24.630 evri (z 
upoštevanim popustom), paket 
performance stane še dodatnih 
830 evrov.  Gašper Stamač, foto: 
GS, Ford

En manj za dvajset več

❝
Po novem fiesta ST 
ni med 
najcenejšimi 
alternativami v 
svojem razredu, a 
pri Fordu vseeno 
računajo, da bo 
prepričala 30 
kupcev na leto.

 NAŠ 
IZBOR

  FORD  
FIESTA ST

M 1.497 ccm, 3 valji, bencinski, 147 kW (200 

KM), 290 Nm   B  6,0 l, 136 g CO2/km    

N  0–100 km/h v 6,5 s, 232 km/h   

D  D/Š/V: 4.068/1.735/1.469 mm    

P  311–1093 l   T  1262 kg

Cena: 26.430 €

  Najbolj 
vroča 
serijska 
fiesta v 
zgodovini 
je na voljo 
v izvedbi 
s tremi 
ali petimi 
vrati.

❱ Poganja jo trivaljnik, a je nova fiesta ST z 200 »konji« vseeno najbolj 
zmogljiva doslej  ❱ Vrhunske vozne lastnosti med drugim zagotavljata 
inovativno vzmetenje in mehanska zapora diferenciala

  Sodobna osnova običajne fieste ponuja odlično ergonomijo in 
multimedijo, nadgrajena je z dodelanimi športnimi dodatki.
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Renault megane R.S.

Aktualni megane je svojo 
ponudbo zaokrožil z najbolj 
vročo različico R.S., ki 

uspešno združuje vsakdanjo 
uporabnost običajnih izvedenk in s 
športno ostrino poskrbi za zvrhano 
mero vozniških užitkov. Zaradi 
možnosti izbire med štirimi 
različnimi programi oziroma 
nastavitvami boste zjutraj mirno 
odpeljali otroka v šolo, nato pa zgolj 
s pritiskom na gumb avtomobil 
prelevili vse do pravega športnika 
– s popolnoma izklopljeno 
varnostno elektroniko in pokanjem 
iz sredinsko nameščenega izpuha 
vred.

Poganja ga prisilno polnjen 
1,8-litrski stroj z 205 kW (279 KM) 
in navorom 390 Nm, kar zadošča za 
doseganje hitrosti do 255 km/h in 
pospešek do stotice v 5,8 sekunde. 
Motor je prožen prek širokega 
območja vrtljajev, pri priganjanju 
športno oster in hipoma odziven na 
pritisk na stopalko za plin. Poleg 
ročnega je na voljo tudi s 
samodejnim menjalnikom EDC, ki 
je podprt s funkcijama 
večstopenjskega prestavljanja 
navzdol in za optimalno speljevanje 
z mesta (launch control).

K dobri in zanesljivi legi na cesti 
poleg razširjenih kolotekov in 
manjše oddaljenosti od tal 

pripomorejo tudi sistem krmiljenja 
vseh štirih koles (pri nižjih 
hitrostih oziroma počasnih ovinkih 
se zadnji kolesi obračata v 
nasprotno smer kot sprednji, pri 
višjih pa v isto) ter hidravlične 
blokade hoda vseh štirih 
blažilnikov. Te omogočajo 

optimalen stik koles s podlago, 
poleg tega prispevajo k večjemu 
udobju.

Sicer pa je megane R.S. bogato 
založen z opremo, vključno s 
sistemom R.S. Monitor, ki omogoča 
snemanje vožnje in spremljanje 
telemetrijskih podatkov. Med 

doplačilnimi dodatki velja omeniti 
predvsem nižje in 10 odstotkov trše 
podvozje cup z rdečimi zavornimi 
čeljustmi in zaporo diferenciala.

Cene novega R.S. so spet zelo 
konkurenčne, saj izvedba z ročnim 
menjalnikom stane 29.390 evrov, za 
različico s samodejnim 
menjalnikom EDC pa je treba 
odšteti dobrih 31 tisočakov.  Anže 
Jamnik, foto: AJ, Renault

Resnično Strupen

❝
Jeseni bo ponudbo 
dopolnila še bolj 
športna različica 
trophy s kar 300 
»konji«.

  R.S. je 60 milimetrov širši in pet milimetrov nižji od megana GT, 
zadek pa zaznamujejo sredinsko nameščen izpuh, difuzor in spojler.

❱ Megane R.S. razvije 205 kW (279 KM) moči in do stotice pospeši 
v 5,8 sekunde  ❱ V kombinaciji z ročnim menjalnikom stane 
dobrih 29 tisoč evrov

 NAŠ 
IZBOR

  RENAULT MEGANE  
TCE 280 R.S.

M 1.798 ccm, 4 valji, bencinar, 205 kW (279 

KM), 390 Nm   B  7,1 l, 161 g CO2/km   

N  0–100 km/h v 5,8 s, 255 km/h

D  D/Š/V: 4.364/1.875/1.435 mm   

P  384–1.247 l     T  1.407 kg

Cena: 29.390 €

  Volan je natančen in odziven, sedeži športno ukrojeni, celoto pa 
zaokrožujejo še aluminijaste stopalke in številni rdeči detajli.
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Ford GT

 EKSKLUZIVNI TEST

Rojen za dirke
❱ Rojen je bil za dirke, med drugim je zmagal v Le Mansu  ❱ Tudi v cestni različici se ne 
odpoveduje dirkaškemu značaju  ❱ Iz 3,5 litra prostornine iztisne več kot 650 »konjev« 
in stane več kot pol milijona evrov
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A vtomobil, kot je ford GT, 
ne potrebuje 
leporečenja ali stilskih 

olepšav. Zgodbe piše s svojo 
pojavo, z legendarno 
zgodovino in s prepletenostjo 
oblike ter funkcionalnosti, s 
katero je prežeta vsaka 
njegova linija. Takšne zgodbe 
navadno nastajajo v okolici 
Modene, a ford GT je izjema, ki 
potrjuje pravilo. Njegov rojstni 
kraj je razmeroma neznani 
Makhram v kanadskem 
Ontariu, kjer ga proizvaja 
podjetje Multimatic, 
specializirano za izdelavo 
podobnih »reči«. Toda bistvo, 
ki ga bo vredno prenesti 
zanamcem, je zgodba o 
njegovem spočetju, za katero 
je zaslužna peščica Fordovih 
inženirjev, ki so proti koncu 
leta 2013 začeli preživljati 

večere in konce tedna v kletnih 
prostorih Fordovega general 
štaba v Dearbornu. Šlo je za 
pravo timsko delo, ki je sledilo 
cilju ustvariti avtomobil, ki bi 
lahko leta 2016 zmagal v Le 
Mansu, pol stoletja po trojni 
zmagi, s katero se je GT40 

zapisal v zgodovino. Šlo je za 
tako poseben projekt, da 
sodelujoči še danes ne bi bili 
pripravljeni priseči, da je 
dirkalna izvedba nastala na 
osnovi cestnega superšportnika 
(kot velevajo pravila) ali pa, da 
se je zgodilo ravno obratno.

Vse skupaj postane bolj jasno 
za volanom, kjer se takoj 
zazdi, da so imele dirkaške 
»instance« prednost pred 
vsem drugim. Vrata so dvižna, 
a se ne zajedajo v streho kot 
pri modelu GT40 in njegovi 
sodobni različici iz leta 2004. 
Razlog za to tiči v cevni 
strukturi iz ogljikovih vlaken, 
ki tvori pravo pravcato 
varnostno kletko za dirkaške 
namene. Voznika in sovoznika 
tako objema kabina, v kateri je 
prostor odmerjen vse prej kot 
radodarno. Da ne bi tratil 

prostora, sedež ni vzdolžno 
pomičen, temveč se proti 
vozniku pomakneta volanski 
drog in stopalke. Kljub temu 
najdemo ugoden položaj, ki 
pa ni popoln, kot bi se za 
takšen avtomobil spodobilo. 
Kakor koli, vse skupaj je videti 
kot dirkaški delovni prostor in 
ni podobno tistemu, na kar so 
nas navadili ferrariji in 
lamborghiniji. Štirje gumbi in 
vrtljivi izbirnik menjalnika na 
sredinskem grebenu dajo 
vedeti, da GT ni superšportnik 
za vsak dan, temveč 
avtomobil, zaradi katerega 
bodo dnevi, ko bo prišel iz 
garaže, nepozabni. To je pravo 
vzdušje za alfa samce, ki 
vključuje kup motečih detajlov 
(nekateri so zelo moteči). 
Morda je takšno stališče malce 
izzivalno, a v sebi skriva več 

❝
Ima vse, kar 
potrebuje za 
primerjavo z 
legendarnim GT40 
izpred pol stoletja, 
a to ni le njegova 
sodobna 
interpretacija. 
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Mercedes-benz A 180d

M irne vesti lahko rečemo, 
da je Mercedesu končno 
uspelo narediti razred A, 

kakršnega si ta znamka zasluži. 
Res pa je, da so po kar nekaj 
uporniških predhodnikih tudi 
pri najstarejši avtomobilski 
znamki popustili in izdelali 
klasično kombilimuzino. To so 
sicer storili že generacijo nazaj, a 
takrat zaradi lepote ni prav 
veliko ljudi vzdihovalo. Tokrat je 
prav gotovo popolnoma drugače.

Lepota je sicer subjektivna reč, 
a čiste, zaobljene, obenem 
klasične in sodobne linije 
govorijo same zase. Kot večina 
novih mercedesov je tudi A 
lahko paša za oči. Zakaj lahko? 
Zato, ker je bil testni primerek 
opremljen z vsemi lepotnimi 
dodatki, ki si jih lahko izmislimo. 
Od 19-palčnih platišč do paketa 

AMG z nekoliko znižanim 
podvozjem.

Področje, kjer je A precej 
napredoval, je prostornost, saj je 
pri prejšnjem za potnike zadaj 
rado zmanjkalo prostora. Tokrat 
je zgodba drugačna, prostora je 
dovolj tako za kolena kot glave, 
le počutje zadaj zna biti zaradi 
razmeroma nizkih oken in 
zajetnih vzglavnikov športnih 
sedežev malce utesnjeno. 
Presenetljivo uporaben, če 
upoštevamo, da gre za premium 
avtomobil, je prtljažni prostor. 
Ob vsem, kar smo zložili vanj, se 
je deklariranih 370 litrov zdelo 
prav skromno ocenjenih. 
Pohvalno!

Če se zunanjost hvali le s 
potezami velikih bratov, pa bi 
armaturno ploščo zlahka 
umestili kar v enega izmed njih. 

Ukročeni upornik

❱ Drugi A v klasični kombilimuzinski podobi je končno našel pravi recept  ❱ Dodelana sodobna tehnologija 
odlično deluje, a je zanjo treba globoko seči v žep  ❱ Z Renaultovim malim turbodizlom ni dirkač, je pa zelo varčen

❝
Največje presenečenje novega razreda A je 
njegova prostornost, ki zlahka ugodi tudi 
družinskim željam.

  Bodimo iskreni, za dosedanjimi A-ji se ljudje niso ravno pogosto 
ozirali, ta pa zna obrniti glavo. Zlasti če je založen s tako bogato 
(in drago) dodatno opremo.
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Dva velikanska zaslona 
(doplačilo krepko več kot 
tisočaka) sta glavna atrakcija, 
tudi ostalo je zelo podobno 
tistemu, kar dobite v 
prestižnejšem razredu E. Le ob 
temeljitejšem ogledu je jasno, da 
so nekateri materiali malce manj 
prefinjeni in elementi manj 
dodelani. Lep primer tega je 
pretanka prestavna ročica ob 
volanu, ki ne daje solidnega 
občutka. A tu gre za pikolovstvo, 
ki si ga pri nič kaj diskontni ceni 
vseeno lahko privoščimo. A 
pojdimo raje k pozitivnemu. 
Multimedijska ekstravaganca, ki 
deluje na obeh velikih zaslonih 
in se upravlja prek gumbov na 
volanu, je zares dodelana. Deluje 
kot vrhunski pametni telefon, 
dovoljuje več prilagajanja, kot bi 
si lahko želeli, in nudi presežek 
informacij. Po našem mnenju je 
tega preveč, saj se hitro zgodi, da 
brskanje po menijih zahteva 
preveč pozornosti. Res je, med 

vožnjo se s tem ni treba 
ukvarjati. Z mobilnimi telefoni 
tudi ne, pa vsi vemo, koliko ljudi 
se temu na cesti ne more upreti …

Doslej smo torej razdelali, da 
ima novi A zares vse, kar imajo 
veliki. Spomin na Renaultov 
reklamni slogan v spotu za clia je 
še toliko bolj na mestu zato, ker 
si s francoskim malčkom deli 
enak motor. Star, a vseskozi 
posodobljen in pri Nemcih še 
dodatno dodelan 1,5-litrski 
motor se mu odlično poda. 
Odlična zvočna izolacija in 
7-stopenjski samodejni 
menjalnik (ta je Mercedesov) 
vse skupaj tako spretno 
zakamuflirata, da bi verjeli tudi, 
da spredaj brni dvolitrski 
turbodizel. Seveda se prava 
narava motorja pokaže ob 
priganjanju, ko v kabino le pride 
nekaj hrupa, tudi na avtocesti 
mu lahko včasih zmanjka sape. 
Njegova glavna prednost je nižja 
cena in ugodna poraba. Z 

varčnostjo se je ta motor odrezal 
v vsakem avtomobilu, ki smo ga 
testirali doslej. Tudi tokrat je s 
povprečjem dobrih šestih litrov 
navdušil.

Tako, pa ga imate, novega 
kralja v segmentu, namreč. Res 
je, da so ga precej ukrotili, a je 
zato postal boljši v vseh 
pogledih. Ko le ne bi bil tako 
drag …  Gašper Stamač, foto: 
Jernej Prelac

  Ta velik otroški 
voziček, hribovski 
nahrbtnik, 
poganjalec in še 
kaj je našlo prostor 
v 370-litrskem 
prtljažniku.

⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: kombilimuzina, 5 vrat, 5 sedežev; 
Motor: turbodizelski, vrstni štirivaljnik, 1461 
ccm, 85 kW (116 KM) pri 4000/min, 260 Nm pri 
1750/min; Menjalnik: samodejni, 7-stopenjski; 
Pogon: na sprednji kolesi; EuroNCAP: /.
Velikosti: 4419 x 1796 x 1440 mm; Medos. 
razd.: 2729 mm; Pnevmat.: 225/45 R19; Masa/
nosil.: 1445/490 kg; Prtljaž.: 370–1210 l.
Največja hitrost: 202 km/h; Pospešek 
(0–100 km/h): 10,5 s; Poraba goriva (EU): 
4,5/3,9/4,1 l/100 km; Povprečje na testu: 
6,2 l/100 km; Izpust CO2: 108 g/km.
Cena: osnovni model (A 200): 28.670 €, testno 
vozilo: 49.439 €; Autocommerce, d. o. o., Lj. 
+ videz, udobje, prostornost 
– multimedijski vmesniki, cena

  Novi razred A je v dodelani notranjosti letvico za tekmece dvignil zelo visoko. Še vedno bi na sredinski konzoli 
vseeno raje videli vrtljiv gumb kot drsno ploščo.

  Ob toliko možnostih prilagoditve se res poraja vprašanje, ali je vse to dobro za voznikovo koncentracijo. 
Morda bi bilo smiselno med vožnjo funkcije omejiti le na najnujnejše.
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Med premijskimi modeli 
srednjega višjega razreda ni 
ravno veliko terensko 
naravnanih modelov. Poleg 
Audijeve štirice allroad sta tu 
le še subaru outback, ki ima 
malce drugačno filozofijo, in 
volvo V60 cross country, ki se 
v trenutni obliki počasi 
poslavlja. Nekoč je imela 
svojega predstavnika v tem 
razredu z modelom 156 
crosswagon tudi Alfa Romeo, 
ki je v zadnjih letih močno 
oklestila svojo modelno paleto 
in na tem področju stavi vse 
na stelvia. Vsem, ki želijo 
klasičen premijski terensko 
naravnan avtomobil, ostane le 
karavan s štirimi krogi, kar je 
glede na njegove vrline vse 
prej kot slabo.

A4 allroad ima namreč vse 
dobre lastnosti običajne 
štirice. To so uglajenost, 
odlična ergonomija in 
kakovostna izdelava. K temu v 
Ingolstadtu z oznako allroad 

dodajo še za 34 milimetrov 
večjo oddaljenost karoserije 
od tal, robustne obrobe 
blatnikov in odbijačev ter 
posebne oblike platišč. To, 
seveda, ni vse. Tu sta še 
serijski štirikolesni pogon in 
opcijski sistem za izbiro 
voznih načinov drive select, ki 
poleg običajnih (efficiency, 

comfort, auto, dynamic in 
individual) vključuje tudi 
način offroad. Ta prilagodi 
delovanje motorja in 
menjalnika ter elektronskih 
pomagal za vožnjo po lahkem 
terenu. Allroad torej ni 
plezalec, temveč vsestransko 
uporaben karavan, s katerim 
boste lahko mirne duše 
zapeljali na kakšen kolovoz in 
prišli do samotnega vikenda 
poleti ali pozimi. Za to je 
poleg dodatnega odmika od 
tal najbolj zaslužen Audijev 
stalni štirikolesni pogon 
quattro, ki samodejno in 
neopazno razporeja navor 
med sprednjo in zadnjo osjo. 
Ta poleg zanesljivega 
oprijema na spolzkih 
podlagah zagotavlja zelo hitra 
speljevanja brez spodrsavanja 
koles in vklapljanja 
elektronike za nadzor 
stabilnosti.

Obenem je to čisto običajen 
avtomobil, ki ohranja 

Audi A4 allroad 2.0 TDI quattro 

Elegantna alternativa

❱ Allroad je eleganten karavan za mesto in avanture na lažjih terenih  ❱ Z dvolitrskim turbodizlom in 
menjalnikom S-tronic je presenetljivo poskočen in dovolj varčen  ❱ Skoraj neizogibni dodatki ponesejo ceno 
proti 60 tisočakom

❝
Z nevsiljivimi 
terenskimi 
dodatki je 
odličen 
avtomobil za 
vse priložnosti.

  Allroad ni le terenska šminka. Poleg štirikolesnega pogona ponuja 
za dobre tri centimetre večjo oddaljenost od tal in program za 
terensko vožnjo.
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elegantno silhueto karavana, s 
katero se ne more pohvaliti 
noben športni terenec. Enako 
velja za vozne lastnosti. 
Podvozje je zelo čvrsto, zato 
se pri vožnji čez krajše 
neravnine v kabino prenese 
kakšen tresljaj preveč. Toda 
avtomobil zaradi tega v 
ovinkih deluje zelo zanesljivo, 
saj se komaj kaj nagne in 
vozniku daje občutek, da vozi 
po tračnicah. To omogoča zelo 
dinamično vožnjo, popolnoma 
na ravni običajnih karavanov. 
K temu kar vabi tudi pogonski 
sklop, ki ga sestavljata 
dvolitrski turbodizelski 
agregat s 120 kilovati (163 
KM) in Audijeva izvedba 
sedemstopenjskega 
dvosklopčnega menjalnika z 
oznako S-tronic. Pod dva tisoč 
vrtljaji motor deluje malce 
zaspano, a nato pozitivno 
preseneti z odzivnostjo. Da se 
vse skupaj dogaja prijetno 
hitro in popolnoma brez 
napora za voznika, poskrbi 
dvosklopčni menjalnik, ki 
prestavlja izjemno hitro tako v 
višje kot v nižje prestave. A 
ima tudi klasične hibe 

tovrstnih izdelkov. Ob naglih 
speljevanjih kdaj pocuka, pri 
pretikanju v vzvratno prestavo 
pa kdaj zamudi in nato 
sunkovito zagrabi. Ne glede 
na to gre za odličen pogonski 
sklop, s katerim se avtomobil 
zelo suvereno premika in na 
področju zmogljivosti ne 
pušča neizpolnjenih želja. 
Obenem je zelo uglajen in 
gladko teče tako ob naglih 
pospeševanjih kot pri 
avtocestnih hitrostih. Nas je 
na koncu prepričal tudi s 

porabo goriva. Na testu je v 
povprečju zahteval 7,2 litra 
plinskega olja na 100 
kilometrov.

Skratka, gre za avtomobil, ki 
ponuja vse, kar ponujajo 
sodobni športni terenci, in pri 
katerem so vsi glavni elementi 
tako uglašeni, da zagotavljajo 
prijetno vožnjo v vseh 
razmerah. Kar dolgo pa bi 
verjetno lahko razpravljali o 
njegovi ceni in o tem, kaj za to 
dobimo in česa ne. Testni 
primerek, denimo, je imel za 

približno 10 tisočakov 
dodatne opreme in je zato stal 
skoraj 58 tisoč evrov. S tem je 
bil dobro, ne pa tudi bogato 
opremljen. Mi smo pogrešali 
kamero za vzvratno vožnjo, s 
katero se lahko danes 
pohvalijo precej cenejši 
modeli, za slabih 60 tisočakov 
pa bi si zaslužil kakšno bolj 
razkošno oblazinjenje sicer 
odličnih sedežev.  Borut Fakin, 
foto: Jernej Prelac

❝
V svetu, ki ga 

preplavljajo športni 
terenci, allroad 

predstavlja odlično 
izbiro za vse, ki želijo 

kdaj zapeljati z 
asfalta, a se ne želijo 
odpovedati eleganci 

klasičnega 
avtomobila.

⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: karavan, 5 vrat, 5 sedežev; Motor: 
turbodizelski, štirivaljnik, vrstni, 1968 ccm, 120 
kW (163 KM) pri 3.000/min, 400 Nm pri 1750/
min; Menjalnik: dvosklopčni, 7-stopenjski; 
Pogon: na vsa štiri kolesa; EuroNCAP: 5.
Velikosti: 4750 x 1842 x 1493 mm; Medos. 
razd.: 2818 mm; Pnevmat.: 245/45 R18; Masa/
nosil.: 1715/530 kg; Prtljaž.: 505–1510 l.
Največja hitrost: 210 km/h; Pospešek 
(0–100 km/h): 8,3 s; Poraba goriva (EU): 
5,5/4,6/4,9 l/100 km; Povprečje na testu: 
7,2l/100 km; Izpust CO2: 128 g/km.
Cena: osnovni model (2.0 TDI quattro 110 
kW): 44.530 €, testno vozilo: 57.758 €; Porsche 
Slovenija, d. o. o., Ljubljana.
+ motor, menjalnik, štirikolesni pogon 
– serijska oprema, končna cena

  Prtljažnik je obdelan, kot se za premijski model spodobi. Pokrivni 
rolo se samodejno dvigne z odpiranjem prtljažnih vrat. Z zlaganjem 
sedežev prostornina naraste s 505 na 1.510 litrov.

  Pri različici allroad sistem 
drive select ponuja izbiro 
načina za terensko vožnjo, ki 
vpliva na delovanje motorja, 
menjalnika in krmiljenja.

  Notranjosti na področju materialov in ergonomije nimamo česa očitati, a za skoraj 60 tisočakov bi nam 
Audi lahko privoščil kamero za vzvratno vožnjo in večji zaslon multimedijske naprave.
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Mazda MX-5 G130 takumi 

S e spomnite občutkov in vonjev, ki ste 
jih vonjali kot otroci, ko je bilo veliko 
časa za odkrivanje in potikanje 

naokrog? Vonj po sveže pokošeni travi, 
mokrem asfaltu po poletnem nalivu ... Ravno 
teh vonjev smo se večkrat razveselili v 
svojem druženju z mazdo zgoraj brez. To so 
preproste stvari, ki spomnijo na svobodo in 
brezskrbnost, in to je bistvo male japonke. 

Gre za enostaven, a presneto dobro 
premišljen avtomobil, ki ima le eno 
poslanstvo. To je užitek za volanom, pri 
katerem se prebujajo čuti, ki so pri običajnih 
jeklenih konjičkih zaradi zasledovanja 
udobja, varnosti in varčnosti deležni vse 
manj dražljajev.

Zelo utesnjena kabina z dvema izjemno 
nizko nameščenima sedežema, pogon na 
zadnji kolesi in platnena streha, ki jo je 
mogoče ročno spustiti ali dvigniti v nekaj 
sekundah. To je mazda MX-5 – avtomobil, ki 
za ponujanje prvinskih užitkov ne potrebuje 
velike konjenice, različnih elektronskih 
sistemov in vsemogočnih računalniških 
možganov. 

Pod dolgim sprednjim pokrovom se vrti 
1,5-litrski atmosferski bencinar, ki razvije 96 
kilovatov (131 KM) moči in 150 Nm navora. 
Kaj je to v času, ko športne različice mestnih 
malčkov zmorejo 200 »konjev« in več? Ob 
masi, ki komaj presega tono, popolnoma 
dovolj. Pa ob tem ne razmišljamo 
matematično, z neusmiljeno natančnostjo 
davčne uprave. Tu številke, ki povedo, da 
pospešek do stotice traja natanko 8,3 

sekunde, končna hitrost pa znaša 204 
kilometre na uro, niso pomembne. 
Pomembni so občutki, ki nam jih dajejo 
sedenje le nekaj centimetrov nad asfaltom, 
neposreden in natančen volan, menjalnik s 
športno kratkimi hodi prestavne ročice in 
prijetno rezek zvok, ki nas spominja na 
minule čase pred katalizatorji in 
brezkompromisno vojno proti izpustom. No, 
ne bomo trdili, da bi se branili malce več 
moči, ki omogoča še bolj radožive odzive 
zadka. Za takšne želje pri Mazdi ponujajo 
model z dvolitrskim strojem. Toda mi 
dodatne moči nismo pogrešali. Poleg tega 
manjši motor omogoča, da zagotavljanje 
užitkov ostane v zelo sprejemljivih finančnih 
okvirih tako glede nakupne cene kot porabe 

goriva. Testna poraba se je namreč tudi ob 
bolj živahni vožnji gibala okoli sedmih litrov 
na 100 kilometrov.

Odlično! Kaj pa kakšen minus? Ni jih 
veliko. Glavna težava, če jo lahko tako 
imenujemo, so mere. Kabina te mazdice je 
namreč resnično utesnjena. Večina 
predstavnic ženskega spola ne bo imela 
pripomb, moški pa ... Tisti, ki v višino merijo 
180 centimetrov ali več, se bodo vanjo težko 
zbasali in še težje zares udobno namestili, saj 
jim bo zmanjkalo prostora tako za noge kot 
glavo. Kaj več prostora ni niti drugje. 
130-litrski prtljažnik sprejme eno do dve 
»vikend torbi« in še kakšno malenkost, edini 
omembe vreden odlagalni prostor v kabini je 
zaprt predal med sedežema, ki ga je mogoče 

Zdravilo
❱ Četrta generacija ostaja zvesta filozofiji 
prvinskega roadsterja  ❱ Z 1,5-litrskim 
motorjem s 96 kilovati (131 
KM) je živahna in nikoli 
požrešna  ❱ Bogata 
in atraktivna 
oprema takumi 
ceno povzdigne 
na razumnih 29 
tisočakov

❝
Mazdin roadster(ček) je premišljeno zasnovan 

avtomobil, brez nepotrebnih dodatkov 
in odvečne teže.

  Najbolj prepoznaven znak opreme takumi je streha v višnjevo rdeči 
barvi, ki jo v notranjosti spremlja oblazinjenje v svetlem usnju.
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zakleniti. Toda po drugi strani to ni in noče 
biti praktičen avtomobil. To je drugi ali celo 
tretji avto v družini. Je kot naročen za vse, ki 
bi radi bolj neposredno doživeli cesto, a niso 
motoristi. Mazda MX-5 je stroj, s katerim 
lahko kadar koli občutimo veter v laseh, kar 
na motorju zaradi čelade ni mogoče. Je 
avtomobil, ki za vožnjo ne potrebuje cilja. 
Potrebuje le pot. Je kot zdravilo za otopele 
čute. Žal pa vam zdravnik zanj ne bo napisal 
recepta. Za takšnega, kot smo ga preizkusili 
mi, boste morali odšteti 29 tisočakov, kar za 
pristna doživetja, ki jih ponuja, ni veliko. 
Zdravje pa je tako ali tako najbolj 
pomembno, mar ne?  Borut Fakin, foto: Jernej 
Prelac

⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: kabriolet, 2 vrat, 2 sedeža; Motor: bencinski, vrstni 
štirivaljnik, 1496 ccm, 96 kW (131 KM) pri 7000/min, 150 Nm 
pri 4800/min; Menjalnik: ročni, 6-stopenjski; Pogon: na zadnji 
kolesi; EuroNCAP: /.
Velikosti: 3915 x 1735 x 1225 mm; Medos. razdalja: 2310 
mm; Pnevmatike: 195/50 R16; Masa/nosilnost: 1090/200 kg; 
Prtljažnik: 130 l.
Največja hitrost: 204 km/h; Pospešek (0–100 km/h): 8,3 s; 
Poraba goriva (EU): 7,9/4,9/6,0 l/100 km; Povprečje na testu: 
7,1 l/100 km; Izpust CO2: 139 g/km.
Cena: osnovni model (MX-5 G130 emotion): 23.990 €, testno 
vozilo: 29.630 €; MMS, d. o. o., Ljubljana.
+ vozne lastnosti, mehanizem platnene strehe 
– malo odlagalnih prostorov

  Dvosedežna kabina je 
ergonomsko odlično 
zasnovana in ponuja 
vse, kar potrebujemo, od 
navigacijske naprave do 
vrhunskega ozvočenja 
znamke Bose.

  Čeprav je videti prej 
prikupen kot agresiven, je 
zelo neposreden. Od voznika 
zahteva odločno sukanje 
volana in prav tako odločno 
rokovanje s prestavno 
ročico, nagradi pa ga s 
prvinskimi voznimi užitki.
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Ford mustang fastback GT

Neprilagojen
❱ Po prenovi je mustang še nekoliko bližje evropskemu okusu, a na svoje podivjane korenine 
ni pozabil  ❱ Klasični V8 po novem zmore 450 »konjev« in ga do stotice katapultira v le 
4,3 sekunde  ❱ Kar 10-stopenjski samodejni menjalnik zna biti zelo hiter, manjka pa mu 
uglajenost nekaterih premijskih izdelkov
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❝
Če vas velika poraba goriva 

moti, se raje odločite za »zvočno 
izzvani« 2,3-litrski štirivaljnik. Pa še sosedi 

vas bodo imeli rajši!



 TEHNIKA

Nočni vid
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Vse o nočnem vidu
❱ Nočni vid je v osebne avtomobile prišel iz vojaške tehnike  ❱ Prvi sistem že 
leta 2000 v cadillacu, sledila sta Toyota in Mercedes-Benz  ❱ DS7 crossback 
dokazuje, da je drag sistem lahko tudi dostopen

KDAJ
Prvi osebni avto, 
opremljen z nočnim 
vidom, je bil 
cadillac deville 
letnik 2000. Deloval 
je na osnovi 
zaznavanja 
spremembe 
temperature, 
sistem pa je razvila 
ameriška družba 
Raytheon, sicer 
pomembno 
podjetje na 
področju vojaške 
tehnike. Nočni vid 
je bil namreč razvit 
za vojaške 
potrebe.

KJE JE 
NAMEŠČEN?
Obstajata dva 
različna sistema, 
pasiven in aktiven. 
Oba za delovanje 
potrebujeta kamero, 
ki je običajno 
nameščena v prednji 
maski. Aktivni nočni 
vid vsebuje tudi 
infrardeča tipala. 
Sliko, ki jo zaznava, 
preslika na zaslon na 
armaturno  
ploščo.

POSEBNOSTI
Sistemi nočnega 
vida prepoznavajo 
objekte, najbolj 
napredni pa tudi 
živali in ljudi. 
Uporabnost 
sistemov je bila v 
zadnjih letih delno 
zmanjšana zaradi 
naprednih 
žarometov LED. Še 
zlasti matričnih, ki 
omogočajo 
temnenje LED-sijalk 
pri osvetljevanju 
nasproti vozečih 
avtomobilov.

KOLIKO 
STANEJO?
Sistemi za nočni vid 
so zelo napredne in 
občutljive naprave, ki 
so navadno na voljo v 
dražjih avtomobilih. 
Izjema je DS7 
crossback, razmeroma 
dostopen francoski 
SUV, ki sistem ponuja 
za 1.300 do 1.800 
evrov. Popolnoma na 
cenovnem vrhu sta 
bentley bentayga in 
rolls royce wraith, pri 
katerih sistem stane 
7.560 oziroma 7.717 
evrov.

KAKO?
Najbolj razširjeni 
pasivni sistem 
deluje na podlagi 
kamere, 
občutljive na 
infrardeče žarke, 
ki zaznava 
spremembo 
toplote objektov. 
Prednost teh 
naprav je, da za 
delovanje ne 
potrebujejo 
infrardečih tipal, 
ki so nujne za 
delovanje bolj 
naprednih 
aktivnih sistemov 
nočnega vida. 
Prve tovrstne 
sisteme je leta 
2002 vgradila 
Toyota v model 
land cruiser, sledil 
je mercedes-benz 
razreda S leta 
2005. Nemška 
znamka je leta 
2011 v model CL 
vgradila še bolj 
napreden sistem 
nočnega vida, ki 
je osvetlil pešce 
in živali, ne da bi 
s tem motil 
nasproti vozeče 
in voznika 
avtomobila. 
Zaznaval jih je s 
pomočjo kamere.  
Robert Potočnik, 
RB, foto: QRT in 
arhiv AF



Oplova prenovljena motorna paleta (mednarodna predstavitev)

TEHNIKA 
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❝
Opel ponuja že 90 
modelnih različic, ki 
ustrezajo novemu, 
strožjemu emisijskemu 
standardu Euro 6d-TEMP.

O d septembra 2018 bo za 
vse nove avtomobile 
obvezen novi svetovno 

usklajen preizkusni postopek za 
lahka vozila – WLTP, ki za 
razliko od meritvenega cikla 
NEDC zahteva preizkušanje 
avtomobilov v realnih razmerah 
na cesti. Da bi se čim bolj 
približali realni uporabi 
avtomobilov v prometu, bo 
preizkušanje potekalo v različnih 
razmerah in pri višjih hitrostih. 
To bo pomenilo večje izmerjene 
porabe in izpuste škodljivih 
plinov. Obenem bo septembra 
2018 za bencinske motorje in 
septembra 2019 za dizelske 
motorje stopil v veljavo nov, 
strožji emisijski standard Euro 
6d-TEMP. Proizvajalci zato 
prilagajajo svoje modele in v 
skrajnih primerih nekatere celo 
opuščajo. Opel tako tudi pri 
bencinskih motorjih uvaja filter 
za trde delce, pri dizelskih pa 
različne postopke za čiščenje 
izpušnih plinov, med drugim s 
selektivno katalitično redukcijo.

Za modela crossland X in 
grandland X je tako na voljo 
posodobljen 1,2-litrski prisilno 
polnjeni trivaljnik z 81 ali 96 
kilovati (110 ali 130 KM), ki ima 

vgrajen filter za trde delce GPF, 
na dizelski strani pa bodo večjo 
učinkovitost na področju porabe 
in izpustov dosegli z uvedbo 
novega 1,5-litrskega motorja v 
različicah s 75 in 96 kilovati (102 
in 130 KM) in s sistemom 
selektivne katalitične redukcije. 
Poleg tega so uvedli nov 
osemstopenjski samodejni 
menjalnik, ki je dva kilograma 
lažji od starega šeststopenjskega 
in se ponaša z manjšim trenjem. 
Pri modelu mokka X, ki je 
zasnovan še na stari platformi in 
zato nima motorjev skupine PSA, 
so ukinili 1,6-litrski bencinski 
atmosferski motor ter posodobili 
1,4-litrski prisilno polnjeni 
agregat v različicah z 88 in 103 
kilovati (120 in 140 KM).  Borut 
Fakin, foto: Opel, BF

  V Nemčiji smo preizkusili predserijski primerek grandlanda X z novo 
kombinacijo 1,2-litrskega bencinskega motorja in osemstopenjskega 
samodejnega menjalnika, ki deluje zelo lahkotno.

  1.2-litrski 
turbobencinski 
trivaljnik ima po 
novem vgrajen filter 
trdih delcev.

❱ Prenova motorne palete modelov X za uskladitev z novim 
emisijskim standardom Euro 6d-TEMP  ❱ Prenovljeni 1,2-litrski 
bencinar in nov 1,5-litrski dizel za crossland X in grandland X

Novi standard
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 MOTOCIKLIZEM

Test: Ducati 950 multistrada S

❱ Multistrada je tudi terenski motor, a prav zaživi 
kot športni potovalnik  ❱ Ducati 950 nakup 
bogato poplača z navdušenjem, tehniko, slogom 
in večstopenjsko nastavljivostjo

❝
Multistrada je 
– v kateri koli 
izvedbi – 
luksuzni 
potovalni motor 
prestižnega 
razreda.

Č e ste ljubitelj Ducatija, 
tehnike in sloga iz Bologne, 
o multistradi veste že vse. V 

nasprotnem primeru vam bomo 
poskusili pomagati z nekaj 
osnovnimi idejami o tem 
čudovitem potovalnem motorju 
maxi enduro. Ta hip je najboljši in 
najprestižnejši model multistrade 
1260 enduro pikes peak, ki stane 
27 tisočakov. Nekoliko cenejša sta 
modela DJAIR in 1260-S, ki 
staneta okroglih 23 tisočakov, a 
ima tudi osnovni model 
multistrade 1260 pri ceni 20 
tisočakov dovolj zaloge moči in 
opreme za vse uporabnike, ki ob 
sodobnem motociklizmu ne 
iščejo popolnega prestiža. Ob 
doplačilu približno 800 evrov pri 
vsakem modelu dobite zraven še 
t. i. touring pack, ki je za vsakega 
popotnika najbolj dragocena 
dodatna oprema.

Si želite takšnega prestižnega 
ducatija, a bi radi malenkost 
privarčevali? Za takšne so naredili 
mlajšega in manjšega brata. 
Multistrada 950 stane 14.290, s 
touring packom pa 14.890 evrov. 
Prav takšnega smo preizkusili 
tudi mi! Prastara reklama pravi: 
»Ima vse, kar imajo veliki!« To je 
res tudi pri multistradi 950. 
Tehnika je v osnovi, izvedbi in 
podrobnostih skorajda enaka, le 
medosna razdalja je daljša za 
devet milimetrov (1.594 
milimetrov), predtek je zaradi 
geometrije zmanjšan za 5,3 
milimetra (s 111 na 105,7 

milimetra). Prava reč! Motor je za 
eno številko manjši: namesto 116 
kW (158 KM) ima mala 
multistrada »le« 83 kW (113 KM).

Če je »velika« z lahkoto dosegla 
in presegla najvišjo hitrost 235 
km/h, se »mala« 950 pri vožnji po 
avtocesti odlično znajde do 200 
km/h, z malo zaleta zbere še 
kakih 15 več – in to je to. Tudi pri 
pospeševanju se manjkajočih 45 
»konjev« pozna, a le, če oba turna 
motorja primerjate bok ob boku. 
Sicer pa: le kdo (razen testnih 
voznikov) se bo z multistrado 
pogosto podil s polno hitrostjo po 
avtocesti? 

Najpomembnejše je, da je pri 
obeh izvedbah oklep odlično 
izpeljan in vozniku ter sopotniku 
nudi zelo dobro zaščito pred 
vetrom in glavnim udarom dežja. 
Kljun je oblikovan v slogu orlove 
glave. Zaradi nekoliko lažjega 
motorja je multistrada 950 za pet 
kilogramov lažja, oba imata 

Mali brat 
s stilom in 
tehniko 
»admirala«

  Tudi multistrada 950 je športno-potovalno-terenski maxi-enduro 
motor na prestižni ravni; vzmetenje je nastavljivo, koluti s 330 
milimetri premera in ABS-om pa učinkoviti.
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⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo in motor: dvosedežni motocikel; 
Motor: dvovaljni, L-zasnove, z desmo 
sistemom in po 4 ventili/valji, tekočinsko 
hlajen, elektronsko uravnavan vbrizg goriva; 
Prostornina: 739 ccm; Največja moč: 83 kW 
(113 KM) pri 9000/min, navor: 96,2 Nm pri 
7750/min. Menjalnik: 6-stopenjski; Pogon: 
z verigo; Zavore: spredaj 2 koluta 330 mm, 
zadaj 1 kolut 265 mm, ABS; DTC, DSP in DLT.
Velikosti: 2144 x 755 x 1145 mm, medosna 
razdalja: 1594 mm; Pnevmatike: 120/70 R19 
spredaj, zadaj 170/60 R17; Masa: 204 kg; 
Posoda za gorivo: 20 litrov.
Najvišja hitrost: 216 km/h, Pospešek: 
0–100 km/h: 3,9 s; Poraba goriva – 
povprečje na testu: 6,75 l/100 km.
Cena: osnovni model: 14.290 EUR, testni 
model s touring packom: 14.890 EUR; AS 
Domžale Moto center, d. o. o., Trzin.
+ odličen oklep, udobje, položaj voznika, 
ABS, DCT, možnosti 4 nastavitev stila vožnje 
– še vedno (pre)težak za terensko vožnjo

+
ZAKAJ DUCATI?
Multistrada je že ob nastanku 

ustvarila svojo nišo ljubiteljev, ki 
imajo prav poseben okus. Seveda 
morajo biti ljubitelji Ducatija, a 
morajo ob tem imeti tudi 
nagnjenje do potovanja v 
luksuznem potovalnem razredu. 
Voznik (in še posebej kupec) 
multistrade mora imeti posebno 
strast do italijanskega stila in 
moto filozofije. Simpatija do čara 
tehnike desmo tudi ni odveč. 
Nekoč so bili potovalni enduro 
motorji veliko bolj redki in 
posebni, a se je ponudba v tem 
času precej razširila, tako na 
japonskem in nemškem področju, 
celo Avstrijci so se pridružili. Je 
multistrada namenjena tistim, ki 
so v mladosti sanjali superšportne 
ducatije, zdaj pa si, zvesti znamki, 
raje izberejo udoben in sodoben 
potovalni motor rdeče barve v 
uglajeni, umirjeni in tehnično 

izpopolnjeni izvedbi? Zakaj bi si 
nekdo izbral multistrado 
namesto V-stroma, africe twin ali 
GS-a? Je to občudovanje, 
simpatija, stil ali celo ljubezen? 
Kakor koli že; od prihoda 
mlajšega brata admiralske ladje 
multistrada 1200 (sedaj tudi 
1260) z oznako 950 je izbor večji, 
odločitev pa večplastna in 
predvsem lažja.

  Touring pack in dodatna 
oprema sta bogata.

  Temelj je 
937-kubični 
L dvovaljnik 
testastreta.

posodo za gorivo s prostornino 20 
litrov, pa tudi nekoliko bolj vitke 
gume (tri palce namesto 3,5 
spredaj in 4,5 palca širine 
namesto šest palcev zadaj), zato je 
celo bolj primerna za lažjo 
terensko vožnjo kot admiralska 
ladja, ki hrani prestiž za 
avtocestna potovanja ali 
križarjenja in vzpone čez gorske 
prelaze.

Ducati multistrada 950 ima 
agregat narejen v skladu z normo 
Euro4, glavo testastretta 11, obilje 
elektronike in dolge servisne 
intervale – 15.000 za motor in 
30.000 kilometrov za ventile. 
Zasnova in oprema sta prvovrstni; 
od trellis okvirja do prednje vilice 

in zadnjega vzmetenja, dveh 
320-milimetrskih kolutov spredaj 
in enega 265-milimetrskega 
koluta zadaj, s 3-stopenjskim 
zavornim sistemom (Bosch) in 
Ducatijevim varnostnim paketom, 
kamor sodi tudi 8-stopenjski 
nadzor oprijema.

Elektronski nadzor funkcij 
motorja omogoča štiri 
raznovrstne nastavitve: touring, 
sport, enduro in urban. Za vsako 
področje vožnje se lahko izbere 
ustrezen paket nastavitev, ki 
vpliva na krivuljo moči motorja (z 
elektroniko, ki uravnava tudi 
EFI), trdoto vzmetenja in 
postopnost zaviranja, a tudi na 
nadzor zdrsa pogonskega kolesa. 

Vse to se uravnava na kontrolni 
plošči enega od najsodobnejši 
potovalnih enduro motorjev v 
ponudbi. 

»Mali brat« admiralske ladje 
multistrada s prostornino 927 
ccm sodi v srednji razred, čeprav 
nudi skoraj vse kot veliki 1200 ali 
1260. Ducati 950 investicijo 
bogato poplača: s kopico 
navdušenja nad tehniko in stilom, 
z odlično vodljivostjo, 
večstopenjsko nastavljivostjo in 
sodobno tehniko desmo. Cena? 
Malenkost ... V primerjavi z 
»admiralom« je ta precej nižja in 
vendarle lažje dostopna.  Veljko 
Jukič, foto: Goran Krošelj in VJ

  Oklep spredaj ima dizajnersko 
in aerodinamično oblikovan 
nos ter odprtine za 
hlajenje, na kontrolni plošči 
uravnavamo tudi meni in 
nastavitve.



136 www.avto-fokus.si

 FORMULA 1

Prevare v F1

❝
Med prevaro in 
genialno rešitvijo je 
tanka črta, ki se ji 
konstruktorji vedno 
znova približujejo in 
jo včasih tudi 
prečkajo.

Č rta, ki loči prevaro in 
genialno zamisel, je po 
navadi zelo tanka. Še bolj je 

tanka v vrhunskem tehničnem 
športu, kot je formula 1, kjer se 
nenehni boj med pisci pravil in 
njihovimi izvrševalci (inženirji in 
konstruktorji) nikoli ne konča. Ko 
odgovorni napišejo en stavek, ga 
cela vojska strokovnjakov stokrat 
obrne in začne interpretirati tako, 
da jim bo »všeč«. A včasih gredo 
vseeno korak predaleč – tako iz 
tehnične genialnosti nastane 
prevara. Zgodovina dirkanja jih 
pozna nešteto, nekatere so bolj 
domiselne in izvabljajo nasmeh na 
usta številnih ljubiteljev dirk, 
druge manj in končajo v zgodovini 
kot »predrzni poskusi«. Ti 
večinoma niso uspeli, le sem ter 
tja, in so določenemu dirkaču tudi 
pomagali do osvojitve naslova. A 
črna pika dvoma je vseeno ostala.

Zato je zgodovina dirk polna 
takih primerov delovanja na meji 
ali malo preko nje, mi pa si 
poglejmo nekaj primerov, ki so v 
zgodovini dejansko najbolj bodli v 
oči.

Keke Rosberg je leta 1982 postal 
prvak, a ta sezona se je zanj in za 
dirkača ekipe Brabham Nelsona 

Piqueta začela vse prej kot slavno. 
Piquet je zmagal na drugi dirki 
sezone v domači Braziliji, tako on 
kot drugouvrščeni na tej dirki 
Rosberg pa sta bila kasneje 
diskvalificirana. V obeh 
dirkalnikih so namreč pri 
tehničnem pregledu našli posodo 
za vodo, ekipi sta ju pri tehničnem 
prevzemu dirkalnikov opisali kot 
»posodi za hladilno vodo za 
zavore«, in sta se med dirko počasi 

praznili, zaradi česar je dirkalnik 
postajal vedno lažji. Šele po dirki 
so ju spet napolnili z novo vodo, da 
so dosegli najmanjšo dovoljeno 
težo dirkalnika. Luknjo v 
pravilniku so si razlagali drugače 
kot pri FIA in so zmago na tej dirki 
nato pripisali Alainu Prostu.

Dve leti kasneje je s precej 
podobnim trikom do določene 
prednosti skušal priti Tyrrell. Na 
start so namreč poslali dirkalnik s 
precej manjšo težo od predpisane, 
pri dolivanju goriva so skupaj z 
bencinom v posodo »dolivali« še 
svinčene kroglice, zaradi česar se 
je teža dirkalnika zvišala na 
minimalno mejo. Prevaro so 
odkrili, ko so inšpektorji FIA 
razdrli enega od dirkalnikov in v 
posodi za gorivo našli nešteto 
majhnih udrtin, ki so jih za seboj 
pustile svinčene kroglice. 
Rezultata dirke v Kanadi, kjer so 
jim lahko dokazali uporabo tega 
trika, so dirkačema Martinu 
Brundlu in Stefanu Beloffu nato 
črtali iz statistike.

Leta 1979 je ekipa Brabham na 
svoj dirkalnik namestila 
hidravlično vzmetenje, ki je z 
nižanjem dirkalnika še dodatno 
izboljševalo t. i. ground effect 

Včasih so 
rešitve 
več kot  
le to
❱ Bolj ali manj inteligentne prevare 
so vedno poskrbele za veliko 
zanimanja  ❱ Nekatere so ekipam 
lahko dokazali, drugih nikoli  
❱ Inženirji skrbno iščejo luknje v 
pravilnikih, zgodovina formule 1 je 
nastajala tudi s takimi zgodbami

  Izum McLarna je bila tretja stopalka za zavoro, ki je delovala le na 
zadnji kolesni par, ter tako prevzela vlogo sistema za nadzor zdrsa 
pogonskih koles.
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dirkalnika, torej še več pritisne sile 
zaradi podtlaka pod dirkalnikom. 
Ko je dirkalnik miroval, je nekako 
»vstal« in se odmaknil od podlage 
na najmanjšo takrat dovoljeno 
višino, med vožnjo pa je »sedel« 
nižje. Ta trik so hitro odkrili, saj se 
je že s prostim očesom videlo, da 
ima dirkalnik prenizko nastavljeno 
podvozje. Takrat so jim s 
številkami težko dokazali kakršno 
koli manipuliranje s podvozjem, 

saj je bilo razmik med dnom 
dirkalnika in stezo med samo 
vožnjo zelo težko izmeriti. Danes 
te težave ne bi bilo. Kljub vsemu so 
ekipo Brabham s fotografijami le 
»prepričali«, da tak dirkalnik ni 
legalen.

Zanimiva in bolj preprosta je bila 
rešitev ekipe McLaren leta 1997. 
Na eni od dirk je odstopil njihov 
takratni dirkač Mika Häkkinen, 
eden od fotografov pa je na 

+ TOM WALKINSHAW

OD BLIZU GA JE LAHKO SPREMLJAL 
TUDI FRANCI JERANČIČ

Tom Walksinshaw, genialni 
vodja ekipe in izredno dober 
dirkač, je v svoji karieri nanizal 
vrsto uspehov, bil pa je 
prebrisan. Bistri Anglež je bil 
namreč eden tistih, ki so znali 
vsako točko pravil zaobiti na 
tisoč in en način. Franci 
Jerančič je v osemdesetih letih 
dirkal v prvenstvu turnih 
avtomobilov ETCC z audijem, 
Walkinshaw, recimo, pa je imel 
roko nad Roverjevo ekipo. 
Major Tom, kot so ga klicali, je 
njihov dirkalnik naredil 
izredno lahek, in sicer tako, da 
je vrata namakal v posebni 
raztopini ravno toliko časa, da 
je raztopina »pobrala« 

določeno količino materiala. 
Vrata so bila na koncu tanka 
kot papir, čeprav so bila na 
prvi pogled enaka 
»neobdelanim«. Seveda so 
zaradi tega potreben balast 
namestili tam, kjer je ekipi 
najbolj ustrezal. Nadalje so na 
enem od tehničnih pregledov 
pod dirkalnikom našli 
aerodinamično oblikovano 
krilce, kar ni bilo dovoljeno, 
Tom pa je komisarjem 
razlagal, da je to »le nosilec za 
izpuh, ki smo ga prilagodili 
dnu vozil«. Pri tem ni omenil, 
da je bil ustrezno velik in 
idealno oblikovan.

  Tom Walkinshaw je bil pri ekipi Benetton očitno zadolžen za 
izogibanje pravilom. Rad je šel korak predaleč, kar so tekmeci 
večinoma ugotovili prepozno.

  Jefra1982: Toma Walkinshawa je v akciji lahko spremljal tudi 
naš nekdanji dirkač Franci Jerančič, ki še danes zna povedati 
marsikatero zanimivo zgodbo.

  Pri McLarnu so s posebno 
odprtino in skozi kanal vodili 
tok zraka do zadnjega krilca, 
dirkač pa je s kolenom odpiral 
in zapiral odprtino v kokpitu 
in tako določal, koliko zraka 
bo prišlo do krilca.

  Pri Williamsu in Brabhamu so leta 1982 eksperimentirali s posodo za 
vodo, ki je služila za hlajenje zavor. Vodo so dolili po dirki in dirkalnik 
je bil spet dovolj težak. A le do trenutka, ko so prevaro odkrili.
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Znani za volanom: Tina Trstenjak

Naslednja številka izide v ponedeljek, 17. septembra 2018

■•  ZANIMIVO, DA SMO 
pred natanko desetimi 

leti imeli na naslovnici kar 
nekaj podobnih stvari kot 
zdaj. Takrat smo se 
udeležili ekskluzivnega 
testa štirih športnih 
eksotov, ki bi se jim brez 
težav pridružil tudi ford GT. 
Prav tako smo gledali v 
prihodnost Alfe Romeo, ki 
je bila takrat precej bolj 
negotova kot danes, ko sta 
za preobrat poskrbela 
stelvio in giulia. Prav zadnjo 
smo takrat napovedovali. 
Tretja podobnost, ki ste jo 
najbrž opazili, je fotografija 
policista z radarskim 
merilnikom v rokah. Takrat 
smo govorili o občutnem 
povišanju zagroženih kazni 
za prometne prekrške, za 
katere se še danes ne 

moremo zediniti, ali so 
učinkovite ali ne. Statistika 
pravi, da so!

    PRED DESETIMI LETI 
    (AF109 - september 2008)

www.avto-fokus.si

Kdo vas je naučil voziti in v katerem avtomobilu?
Voziti sem se naučila v avtošoli. Mislim, da sem vozila forda fiesto. 

Kateri avtomobil vozite trenutno?
Trenutno vozim sponzorski avtomobil suzuki SX4 S-cross.

Kakšna je vaša avtomobilska zgodovina? Kakšen poseben 
primerek?
Moja avtomobilska zgodovina je precej dolgočasna. Stari in rabljeni 
avtomobili, nobenega posebnega primerka. 

Kako bi vaš slog vožnje primerjali z vašim poklicem?
Rekla bi, da si nasprotujeta – sem zelo umirjena voznica, na blazini 
pa sprostim svojo divjo plat. 

Če bi za en dan postali prometni minister, kaj bi 
spremenili?
Vsekakor bi prilagodila omejitve hitrosti in izboljšala cestne 
povezave.

Najbolj zanimiva stvar, ki ste jo doživeli v avtomobilu?
Veliko smo na cesti, veliko smo na poti in zabavnih situacij je 
bilo precej. Med potjo na priprave smo bile nekoč v avtomobilu 
same punce. Naenkrat se je začelo izpod pokrova močno kaditi in 
avtomobil se je ustavil. Ni nam preostalo drugega, kot da izstopimo 
in se spremenimo v »potiskalno službo«. To je bil naš trening pred 
treningom. 

Kakšna je vaša zbirka prometnih prekrškov?
Lahko se pohvalim, da nimam na grbi še nobenega prometnega 
prekrška. Pravzaprav me policija ni še nikoli ustavila – no, pa imate 
dokaz, da sem res umirjena voznica. 

Koga bi na sovozniškem sedežu vzeli na pot okoli sveta?
Povabila bi prijateljico in dolga pot bi hitro minila. 

Kateri vozniki so boljši – moški ali ženske?
Ženske in pika. Brez debate.

Raje zavijate levo ali desno?
Ne levo ne desno. Najljubša smer je naravnost do cilja. 

Ali pojete v avtomobilu?
Ja, tudi. Vendar le, ko sem sama in ne stojim na semaforjih. 

Kateri sedeži v avtomobilu so bolj zabavni, sprednji ali 
zadnji?
Sprednji. Zadaj se vozijo predsedniki, politiki – torej tam že ni 
zabavno. ☺ 

Kateri avto bi najraje videli na naslovnici Avto fokusa?
Priznati moram, da področje avtomobilizma precej slabo spremljam. 
Všeč pa mi je Range Rover. 

Gašper Stamač, foto: Suzuki

EKSKLUZIVNO 
Ferrari 488 pista   Vsakokrat, ko se 
usedemo za volan novega ferrarija, 
se vprašamo, ali jim je v Maranellu res 
uspelo izboljšati nekaj, kar je že bilo 
izjemno. To se nam je zgodilo leta 
2015 z modelom 488 GTB. Tokrat pa 
smo v Fioranu spet dobili potrditev, 
da je to še kako mogoče. Novi ferrari 
488 pista v ovinkih vznemirja s 
popolno uravnoteženostjo nasprotujočih si elementov, na ravninah pa s 
silovitostjo 720 »konjev«. Več o tem že v prihodnji številki.

VOZILI SMO
Ford focus   Ima novi ford focus v 
rokavu dovolj adutov, da prekosi 
svojega največjega tekmeca, 
volkswagna golfa? Odgovor smo iskali 
na jugu Francije, kjer smo nabirali prve 
vtise z novim Fordovim predstavni-
kom C-segmenta. Odlikujejo ga 
prostorna notranjost in zelo dobre 

vozne lastnosti, poleg klasične kombilimuzine ali karavana pa bodo na voljo 
športna različica ST-line, luksuzni vignale in malce terensko obarvani active.

Mazda6   V klasičnem Mazdinem 
slogu prenova šestice ni bila izrazita, 
a se je vseeno dotaknila skorajda 
vseh delov avtomobila. Najbolj 
opazne so novosti v notranjosti, kjer 
je končno na voljo osrednji barvni 
zaslon spodobne velikosti. Izboljšana 
je tudi logika delovanja, prvič pa 
Mazda ponuja 360-stopinjski pogled okoli avtomobila. Inženirji so se 
poigrali z nastavitvami podvozja, tako da je zdaj šestica v vožnji bolj odzivna 
in lepše vodljiva. Ali je to res, boste izvedeli v poročilu s prve vožnje.

Dvakratna evropska 
prvakinja, svetovna 
prvakinja in olimpijska 
šampionka v judu zase 
pravi, da je za volanom 
popolnoma drugačna kot na 
tatamiju. O tem, ali so boljši 
vozniki moški ali ženske, 
pa z njo ne upamo 
debatirati …

Divja samo 
na blazini
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Pridružite se MOTRIO mreži in obiščite spletno stran

SERVIS, POPRAVILO IN NADOMESTNI DELI
NA ENEM MESTU

PRO AVTO NOVAK d.o.o.
Šoštanj

AVTOSERVIS KERN IGOR s.p.
Komenda

SKOBE AVTO - MAX d.o.o.
Leskovec pri Krškem

ASB d.o.o.
Žalec

AC PUŠNIK
Sl. Konjice

AVTO SET d.o.o.
Domžale

AVTO RUS d.o.o.
Gradac

AVTO POVŠE d.o.o.
Šmartno pri Litiji

MARTIN STIPIČ s.p.
Ljubljana

AVTOMEHANIKA PAPEŽ d.o.o.
Kočevje

AVTO - STORITVE SAŠA JAKOPIN s.p.
Rače

AS-RS AVTOSERVIS d.o.o.
Log pri Brezovici

AVTOMEHANIKA KOŠČAK PRIMOŽ s.p.
Grosuplje

TRIGLAV AVTOSERVIS d.o.o.
Ljubljana

na nadomestne dele in opravljeno delo.*

GARANCIJA

1LETO

*Garancija velja za popravila, izvedena z vključenimi Motrio nadomestnimi deli.
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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!


