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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!



Bralcem, prijateljem  
in poslovnim partnerjem  

se zahvaljujemo  
za zvestobo in zaupanje.

Ustvarjalci revije Avto fokus

bo Avto fokus praznoval svojih prvih

20 let
Leta 2019 



Srečno in uspešno 2019!
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 NOVICE

TOP MESECA

 Manj razvite evropske 
države so postale 

odlagališče za stare, vse manj 
priljubljene dizelske avtomobile 
iz zahodne Evrope.

 Ameriški predsednik Donald 
Trump grozi, da bo ukinil 

subvencije za električna vozila.

 Japonske oblasti so zaradi 
suma prirejanja poslovnih 

knjig aretirale prvega moža 
zavezništva Renault Nissan 
Mitsubishi, Carlosa Ghosna.

 Fiat panda je na varnostnih 
preizkusih združenja Euro 

NCAP dosegla porazen rezultat z 
oceno nič zvezdic.

 Potem ko so v določenih 
nemških mestih prepovedali 

vstop starejšim dizlom, je nemško 
sodišče to prepoved razširilo tudi 
na en avtocestni odsek.

 V Nemčiji preizkušajo 
sistem, ki s tipali in 

utripajočimi lučmi na semaforju 
opozarja voznike na kolesarje in 
pešce, ki se ob njihovem zavijanju 
znajdejo v mrtvem kotu.

 Dars je povečal število 
avtocestnih odsekov, kjer 

bodo plugi namesto s 50 km/h 
posipavali s hitrostjo 90 km/h.

 Ameriški delavci so na 
Aljaski, ki jo je prizadel 

potres s stopnjo 7,0, močno 
poškodovano cesto popravili v le 
štirih dneh.

 Ekipa žensk v švedskem 
podjetju Semcom je razvila 

pametni sistem za samodejni 
priklop prikolice na avtomobil.

 Od 1. decembra so v prodaji 
nove vinjete po enakih 

cenah kot lanske.

Nikoli ti niso dane sanje, ne da bi ti bila dana tudi moč, da jih 
uresničiš.

Richard Bach  (1936 – ) 

www.avto-fokus.si

IME MI JE GLADIATOR!
Nanj sliši novi Jeepov 
terenski poltovornjak 
oziroma pick-up, ki je 
nastal na osnovi 
wranglerja in povzema vse 
njegove bistvene 
elemente – vključno s 
prepoznavno podobo, 
možnostjo izbire med trdo 

in platneno streho ter 
izjemnimi terenskimi 
zmogljivostmi. Tudi 
notranjost je robustne 

wranglerja in povzema vse 
njegove bistvene 
elemente – vključno s 
prepoznavno podobo, 
možnostjo izbire med trdo 

Električni avti in … tekila!
Tako vsaj razmišlja prvi 
mož Tesle Elon Musk, ki 
je patentiral znamko 
Teslaquila. V mehiški 
organizaciji, ki skrbi za 
poreklo in podobo te 
pijače, jim to, seveda, ni po 
godu, tudi sicer je verjetno 
vsem jasno, da volan in 
alkohol ne sodita skupaj …

Prepoznava obraze!
Policija iz Dubaja je bogatejša 
za novo igračko – to je 
zmogljivo patruljno vozilo, ki 
temelji na platformi modela 
chevrolet suburban, pod 
imenom ghiath pa ga je izdelalo 
podjetje W Motors. Njegova 
posebnost so številne kamere, 
ki z umetno inteligenco 
prepoznavajo obraze in vozila, 

podrobnosti o zmogljivostih pa 
zaradi zaupnosti podatkov niso 
na voljo.

Prva žrtev električnega skiroja  je poškodbam podlegla 
v Španiji. 90-letno žensko sta na pločniku zadela dva 
moška, ki sta menda vozila skoraj 30 km/h, kar je bilo 
zanjo usodno. Električni skiroji sicer niso vozila, zato jih je 
dovoljeno voziti le po pločnikih in površinah za pešce, 
mnogo mest pa že razmišlja o prepovedi njihove uporabe.
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NOVICE 

STE VEDELI ...
… da je oddaja Razbijalci 
mitov posredno rešila 
življenji neke ženske in 
njenega otroka? Theresa 
Booth iz Minnesote je 
zapeljala na led in zaradi tega z avtomobilom končala v 
obcestni reki. Ko je voda začela polniti kabino, se je 
spomnila oddaje, kjer so povedali, da se vrata avtomobila 
najlažje odprejo, ko je kabina polna vode in sta zunanji in 
notranji pritisk izenačena. To ji je tudi uspelo!

… da v Indoneziji lahko za 
avtobusni prevoz plačate s 
smetmi? V tamkajšnjem 
drugem največjem mestu 
Surabaji je namreč župan 
za spodbujanje uporabe 
javnega prometa uporabil 

še okolju prijazno prakso zbiranja plastičnih odpadkov. 
V zameno zanje je tako vsakomur ponudil dve uri 
brezplačne uporabe mestnih avtobusov.

… da so na znameniti 
univerzi MIT izdelali 
prototip prve avtomobilske 
navigacije, a izuma niso 
zaščitili? Leta 1989 je 
nastala prva navigacija, ki je 
znala voznika usmerjati 
zavoj za zavojem, odvetniki univerze pa nad njo niso bili 
pretirano navdušeni. Presodili so, da zavarovalnice nikoli 
ne bodo dovolile njene uporabe, zato niso vložili zahteve 
za zaščito.

… da je v sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja 
Severna Koreja naročila 
1.000 novih volvov, računa 
pa še do danes ni 
poravnala? Vozila so jim 
Švedi v dobri veri izročili 

po dogovoru, kupci pa so s plačilom odlašali in ga še 
danes niso izvedli. Verjetno bolj za šalo kot zares 
švedska vlada še vedno pošilja opomine za zapadlo 
plačilo v Pjongjang, a se kupci nanje ne odzivajo. Kdo bi 
si mislil!?

Promet malo drugače …
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zasnove, a s sodobnimi 
elementi, kot je večnamenski 
zaslon sistema uconnect na 
sredinski konzoli. Za pogon 
bosta skrbela 3,6-litrski 
bencinski šestvaljnik z 212 kW 

(288 KM) ali trilitrski dizel s 
194 kW (264 KM) v kombinaciji 
z ročnim ali samodejnim 
menjalnikom. Glede tovornih 
zmogljivosti (nosilnost 725 
kilogramov, možnost vleke 
prikolice do 3,5 tone) ni 
gladiator sicer prav nič bolj 
prepričljiv od drugih tovrstnih 
vozil, na voljo pa bo v drugi 
polovici prihodnjega leta.

prikolice do 3,5 tone) ni 
gladiator sicer prav nič bolj 
prepričljiv od drugih tovrstnih 
vozil, na voljo pa bo v drugi 
polovici prihodnjega leta.

Ustavili so Freda Kremenčka!
Ne gre za novo poglavje zgodbe o 
priljubljenem kamenčku, temveč 
za popolnoma »vsakdanji« prizor 
– policija je na Floridi namreč 
ustavila Dona Swartza, velikega 
ljubitelja serije Kremenčkovih, ki 
se je peljal v posebej predelanem 
smartu. Prekrška bojda ni storil, 
je bilo pa zaigrano ustavljanje za 
policiste vsekakor edinstvena 
priložnost za selfie.

Legenda v novi podobi
Ferrari F40 je verjetno eden izmed najbolj legendarnih avtomobilov s 

poskočnim konjičkom na nosu in obenem zadnji, ki je bil izdelan še za 
časa življenja Enza Ferrarija. Verjetno si vsi po tihem 

želimo njegovega duhovnega naslednika, besede 
pa so meso v obliki računalniške risbe 

postale pod peresom azerbajdžanskega 
oblikovalca Samira Sadikova. Kapo dol!

 49 minut je neki Nemec lahko užival v 
svojem sveže pridobljenem vozniškem 
dovoljenju. Prej kot v eni uri po 
opravljenem izpitu je 18-letnika namreč 

ustavila tamkajšnja policija, saj je v mestu Hemer za 
več kot dvakrat prekoračil dovoljeno hitrost.

Ferrari F40 je verjetno eden izmed najbolj legendarnih avtomobilov s 
poskočnim konjičkom na nosu in obenem zadnji, ki je bil izdelan še za 

časa življenja Enza Ferrarija. Verjetno si vsi po tihem 
želimo njegovega duhovnega naslednika, besede 

pa so meso v obliki računalniške risbe 
postale pod peresom azerbajdžanskega 
oblikovalca Samira Sadikova. Kapo dol!
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Porsche taycan

 RAZKRIVAMO

Potres  
v Stuttgartu
❱ Prvi električni porsche bo s ceno 85 tisočakov cenejši kot 911  ❱ Taycan 
napoveduje novo dobo električnih in elektrificiranih  ❱ Silovit kot 911, z 
umetno generiranim zvokom in ultrahitrim polnjenjem

  Taycan bo med kupce zapeljal 
jeseni prihodnje 2019. Dolg 
bo 4,85 metra, v medosju bo 
meril 2,8 metra, tako bo vsaj po 
dolžini uvrščen med panamero 
in cayenna. Porsche rezervacije 
sprejema že zdaj, in sicer ob 
predplačilu 1.500 evrov.
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RAZKRIVAMO 

V nemškem Stuttgartu se ta hip 
odvija zgodba epskih razsežnosti. 
Porsche kot ikona bencina, 
športnosti in natančnosti vstopa v 
novo, električno dobo in se 

obenem odpoveduje dobro prodajanim 
dizelskim motorjem. To je zgodba s srečnim 
koncem, električni taycan je namreč 
novodobni 911, spretno zavit v drugačno 
obliko in zasnovo – obenem je silovit, izjemno 
hiter, tudi pri polnjenju, ima velik doseg 500 
oziroma 400 kilometrov (WLTP) in je super 
sodoben. Le neslišen … pardon, skoraj neslišen.

O taycanu oziroma električnem porscheju 
takrat še neznanega imena se sicer govori že 
nekaj let. A popolnoma drugače je, ko je 
taycan dobil ime, obline, tehnične podatke in 
je Porsche objavil natančen čas prihoda. Takrat 
oziroma zdaj je postal resničen. In šele zdaj se 

odvija šok, epska zgodba, ki sprva vzame sapo, 
nato pa električno prihodnost postavi v novo, 
precej bolj resnično in oprijemljivo dimenzijo. 
Taycan je namreč potrditev, da električni 
avtomobili nezadržno prihajajo – ne le v mesta 
in obrobja, v majhne avtomobile, ampak celo 
v takšno ikono, kot so športni avtomobili, in v 
takšno hišo, kot je Porsche. V hišo, ki je 
zaslovela in še slovi po bencinskih hlapih, 
ropotu in tresljajih zračno hlajenega bokserja 
ter okroglin, ki so nastale na še večjih 
okroglinah povojnega volkswagna hrošča. 

Šele zdaj lahko rečemo, da se je svet, ali vsaj 
Stuttgart, pošteno zatresel in nikoli več ne bo 
takšen, kot je bil. Taycan je za Porsche in 
avtomobilsko industrijo večja sprememba kot 
za lokalno politiko Arsenovič, Bržan in Rakovec 
skupaj. Da je sprememba pozitivna, je vsaj v 
teoriji jasno. Taycan je okolju bolj prijazen kot 

❝
Taycan je za Porsche in 
avtomobilsko industrijo 
večja sprememba kot 
za lokalno politiko 
Arsenovič, Bržan in 
Rakovec skupaj.
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Pregled novosti v 2019

 RAZKRIVAMO

VSE AVTOMOBILSKE NOVOSTI

2019 O beta se nam še eno razburljivo 
avtomobilsko leto, v katerem 
bomo videli ogromno zanimivih 

novosti. V naslednjih dvanajstih mesecih 

bo na ceste zapeljalo največ električnih 
vozil doslej, a bencinci in dizli prav 
gotovo še niso rekli zadnje.  Gašper 
Stamač, foto: C. Schulte, QRT, arhiv AF

 Alfa romeo giulia   Giulia bo 
jeseni 2019 dobila rahlo 
prenovo. Prednji del se bo 
bahal z večjimi režami v 
odbijaču in novimi žarometi 
LED, oblikovanimi v tri lične 
štirikotnike na vsaki strani 
mogočne maske.

 Audi A1   Nova enka iz 
Ingolstadta je zrasla v vse 
smeri in na račun tega ponuja 
nekoliko več prostora v 
notranjosti. V motorni paleti so 
mesto našli le bencinski 
motorji z razponom moči od 
70 do 147 kilovatov (od 95 do 
200 KM). 

 Audi Q3   Tudi Q3 je zrasel v 
primerjavi s predhodnikom, 
obenem je zadržane poteze 
zamenjal za bolj drzen videz 
večjih bratov iz družine Q. Po 
njih povzema tudi nabor 
sodobnih pripomočkov.

Audi A4

Prenova bo modelu A4 
poleg novega 
sprednjega dela 
prinesla še večjo 
digitalizacijo 
armaturne plošče z 
večjim zaslonom na 
sredinski konzoli in pod njo, tako kot v 
modelih A6, A7 in A8. Le mere zaslonov bodo 
nekaj manjše, osem oziroma 8,6 palca. 
Največja novost bo razširitev 48-voltne 
električne arhitekture na različice 40, 45 in 
50 TDI (štiri- in šestvaljni motorji) ter 
bencinske stroje, kar bo modelu A4 prineslo 
boljše okoljske številke.

O bomo videli ogromno zanimivih 
novosti. V naslednjih dvanajstih mesecih 

gotovo še niso rekli zadnje.  Gašper 
Stamač, foto: C. Schulte, QRT, arhiv AF

Audi A4

Prenova bo modelu A4 
poleg novega 
sprednjega dela 
prinesla še večjo 
digitalizacijo 
armaturne plošče z 
večjim zaslonom na 
sredinski konzoli in pod njo, tako kot v 
modelih A6, A7 in A8. Le mere zaslonov bodo 
nekaj manjše, osem oziroma 8,6 palca. 
Največja novost bo razširitev 48-voltne 
električne arhitekture na različice 40, 45 in 
50 TDI (štiri- in šestvaljni motorji) ter 
bencinske stroje, kar bo modelu A4 prineslo 
boljše okoljske številke.

BMW serija 2 
gran coupe
Na osnovi nove generacije 
serije 1 in 2 bo nastal 
majhen štirivratni kupe, 
dolg 4,4 metra in visok le 
1,41 metra. V običajnih 
različicah bo gnan prek 
prednjih in vseh štirih 
koles, v izvedbah M 
performance in M pa prek 
zadnjega kolesnega para. 
Njegov neposredni tekmec 
je, jasno, mercedes-benz 
CLA, zato bo cenovna 
pozicija podobna, približno 
28 tisočakov za prednje 
gnani 216i s 105 kilovati 
(143 KM), približno 40 
tisočakov za štirivaljni 230i 
xDrive z 200 kW (272 KM) 
in dobrih 60 tisočakov za 
M2 gran coupe s trilitrskim 
biturbom in močjo 294 
kilovatov (400 KM).

BMW iX3
Prihaja še bavarska kombinacija SUV-a in 
elektrike. Neslišni X3 bo za pogon uporabil 
baterijo kapacitete 100 kilovatnih ur, ta pa bo 
napajala dva elektro motorja s skupno močjo 
220 kilovatov (300 KM), kar bo iX3 
omogočilo zmogljivosti na ravni dizelskega 
30d xDrive. Pogon bo speljan prek vseh štirih 
koles, doseg bo znašal približno 500 
kilometrov, brez upoštevanih državnih 
subvencij bo stal približno 80 tisoč evrov. 
Pred decembrom 2019 ga ne bomo videli.

koles, doseg bo znašal približno 500 
kilometrov, brez upoštevanih državnih 
subvencij bo stal približno 80 tisoč evrov. 
Pred decembrom 2019 ga ne bomo videli.
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RAZKRIVAMO 

Audi Q3 sportback
Novi Q3 je vsekakor dobra osnova za novo, kupejevsko 
poglavje, ki ga bo jeseni 2019 odprl audi Q3 sportback. 
Avto za najmanj 40 tisočakov s 4,55 metra dolžine, 
skladno obliko, opaznimi mišicami in kompaktno 
zasnovo ter prostorom. Tudi z različicami S in RS ter 
močjo do 300 kilovatov (408 KM).

BMW serija 8 gran coupe
Nova osmica bo iz podobnega testa kot mercedes-
AMG GT v kupe-limuzinski različici, tekmovala 
bo tudi z astonom martinom rapidom in bo po 
ugledu prekašala mercedes-benza CLS. Še 
posebej zanimiva bo šestica v kupe-limuzinski 
različici gran coupe, ki se bo v dolžino potegnila 
na 5,13 metra, v višino pa na le 1,38 metra. Prihaja 
proti koncu leta 2019.

 BMW serija 7   Rahla prenova bo 
BMW-jevi admiralski ladji 
prinesla vse tisto, kar mora imeti, 
da ujame korak z audijem A8 in 
mercedesom S. Z naprednejšimi 
asistenčnimi sistemi bo korak 
bližje avtonomni vožnji.

 BMW serija 3 touring   
Karavanska različica pred 
kratkim predstavljene serije 3 bo 
prinesla dva priključna hibrida, 
330e in 325e s tri- oziroma 
štirivaljnim bencinskim 
motorjem, podporno električno 
pomočjo in sistemsko močjo 170 
oziroma 200 kilovatov (231 oz. 
272 KM).

 DS3 crossback   Cestni 
posebnež, namenjen ljudem, ki 
želijo biti opaženi, bo na voljo s 
klasičnimi in električnim 
pogonom. Električni bo nosil 
oznako E-tense, za pogon pa bo 
skrbel motor z močjo 100 
kilovatov (136 KM) in 260 Nm 
največjega navora. Z baterijo 
kapacitete 50 kWh naj bi z enim 
polnjenjem prevozil več kot 300 
kilometrov (merjeno po ciklu 
WLTP). 

 DS3 crossback 

RAZKRIVAMO 

Audi Q3 sportbackAudi Q3 sportback

BMW serija 8 gran coupe
Nova osmica bo iz podobnega testa kot mercedes-
AMG GT v kupe-limuzinski različici, tekmovala 
bo tudi z astonom martinom rapidom in bo po 
ugledu prekašala mercedes-benza CLS. Še 
posebej zanimiva bo šestica v kupe-limuzinski 
različici gran coupe, ki se bo v dolžino potegnila različici gran coupe, ki se bo v dolžino potegnila 
na 5,13 metra, v višino pa na le 1,38 metra. Prihaja na 5,13 metra, v višino pa na le 1,38 metra. Prihaja 

 BMW serija 7  Rahla prenova bo 
BMW-jevi admiralski ladji 
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 AKTUALNO

Nasveti za zimsko vožnjo

Ko zima pokaže zobe
❱ Pripravili smo vam sedem preprostih nasvetov za udobnejše premagovanje 
zimskih razmer  ❱ Osnova za to so brezhibno delujoče vozilo in kakovostne zimske 
pnevmatike  ❱ Poleg nizkih temperatur in snega na vas prežijo še številni drugi izzivi

Č eprav se je jesen 
pošteno zavlekla 
v december, nas 

verjetno tudi to zimo 
čakajo pravi zimski 
pogoji z nizkimi 
temperaturami, snegom 
in vsem, kar sodi zraven. 
Na tem mestu vam ne 
bomo svetovali, da se 
toplo oblecite in 
primerno obujte, ali 
razkrivali trikov, kako v 
beli pravljici uživati 
vozniške radosti, 
temveč ponudili nekaj 
vsakdanje uporabnih in 
preprostih nasvetov, 
kako zimske razmere 
prevoziti čim bolj 
udobno.  Anže Jamnik, 
foto: arhiv AF

AVTOMOBIL NAJ BO V DOBRI KONDICIJI
Pozimi so vitalni deli vozila še bolj obremenjeni, zato vam morebitne 
manjše hibe lahko toliko bolj zagrenijo življenje.
c  Akumulator: za zagon motorja pozimi potrebuje večjo moč in če ni v 

dobri kondiciji, vas lahko pusti na cedilu. 
c  Tekočina za pranje stekla: ne razredčite je preveč, čeprav obljublja do 

–40 °C! V posodi bo verjetno ostala tekoča, a bo tanka plast na 
vetrobranskem steklu ob izdatni pomoči mrzlega vetra hitro zmrznila. 

GLOBINA PROFILA NI DOVOLJ

Kakovostne zimske pnevmatike so eden izmed temeljev 
varne vožnje, zato preverite, ali so še ustrezne.
c  Globina profila najmanj tri milimetre: strokovnjaki sicer 

priporočajo vsaj štiri milimetre profila. 
c  Starost (oznaka DOT): če so (pre)stare, so prav gotovo 

pretrde in ne morejo več učinkovito opravljati svojega 
dela.

c  Stanje lamel: če ste z zimskimi pnevmatikami vozili tudi 
poleti, je precejšnja možnost, da ste uničili lamele, zato 
v snegu ne morejo več nuditi učinkovitega oprijema.

c  Napolnite jih z ustreznim tlakom.

PRED VOŽNJO GA OČISTITE
Verjetno je odveč poudarjati, da morate pred 
vožnjo z vozila odstraniti sneg in očistiti 
stekla – ne pozabite na luči in registrske 
tablice.
c  Metlice za čiščenje nikar ne hranite v 

vozilu: ko boste po celonočnem sneženju 
in ob polmetrski snežni odeji odprli vrata, 
bo nekaj lopat snega zagotovo končalo na 
sedežu ali v prtljažniku.

c  Stekel nikoli ne polivajte z vročo vodo: 
zaradi nenadne spremembe temperature 
počijo. 

c  Steklo zvečer pokrijte s krpo ali kosom 
kartona: dvignite brisalce, da njihove 
metlice ne primrznejo na steklo.

c  Če brisalcev niste dvignili: pred zagonom 
motorja obvezno preverite, ali so 
izklopljeni (ročica v položaju 0), saj v 
nasprotnem primeru tvegate poškodbo 
metlic ali celo motorčka za delovanje 
brisalcev.
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ČE OBTIČITE ZA VEČ UR …
Situacija pri nas sicer ni prav 
pogosta, a vseeno. Če zaradi 
vremenskih razmer ostanete na cesti 
v stoječi koloni, lahko to traja več ur. 
Da vas ne bo zeblo, imejte prižgan 
motor in ogrevanje kabine (pred 
morebitno povečano vsebnostjo 
ogljikovega monoksida pri tem ni 
bojazni). Vnaprej poskrbite: 
c  da z gorivom niste ravno »na 

rezervi«,
c  za kakšen manjši prigrizek v obliki 

lešnikov ali arašidov,
c  plastenko z osvežilno pijačo,
c  polnilnik za mobilni telefon.

VESTE, KAKŠEN JE OPRIJEM?

Sneg, snežna brozga, poledica … Oprijem je v vsakem 
primeru slabši, a kakšen je? Priporočamo vam, da ga 
preizkusite z močnejšim zaviranjem! Seveda ne 
takrat, ko je za vami drugo vozilo ali celo tovornjak, 
temveč nekje na prazni cesti in pri majhni hitrosti.
c  Najprej se prepričajte, da lahko to varno storite in 

imate dovolj prostora pred in za vozilom. 
c  Močno pritisnite na stopalko zavore (toliko, da 

vmes poseže ABS) in na podlagi zavorne poti 
ocenite oprijem.

c  Temu ustrezno nato prilagodite hitrost in 
povečajte varnostno razdaljo, da boste vedno 
imeli dovolj manevrskega prostora.

ALI ZNATE NAMESTITI VERIGE?
Kljub kakovostnim zimskim pnevmatikam 
v opremo vsakega odgovornega voznika 
sodijo tudi snežne verige. Te morajo, 
seveda, ustrezati dimenzijam pnevmatik, 
prav tako jih morate pravilno namestiti. Za 
pokušino to (prvič) storite na domačem 
dvorišču in v lepem vremenu, ne šele v 
snežnem metežu, ko se vam bo mudilo v 
službo.
Če verig nimate in obtičite v globokem 
snegu, strokovnjaki priporočajo, da:
c  se poskusite izkopati z zibanjem vozila 

naprej in nazaj ali levo in desno,
c  iz pnevmatik izpustite nekaj zraka (ne 

pozabite jih ob prvi priložnosti spet 
napolniti),

c  pod pogonska kolesa podložite kakšno 
desko ali podobno.

ŽE 15 CENTIMETROV JE LAHKO DOVOLJ
Sneg pogosto lahko zamaši odtoke, zato 
odvečna voda nima kam in ostaja na cesti – na 
primer pod podvozi. Previdno! Že 15 
centimetrov je namreč dovolj, da voda doseže 
dno avtomobila, kar lahko povzroči izgubo 
nadzora, skozi izpušno cev ali cev za zajem 
zraka pa lahko zaide v motor, zato:
c  če imate ročni menjalnik – tik pred 

poplavljeno cesto rahlo pritisnite sklopko in 
dodajte plin, s čimer boste ohranili majhno 
hitrost in obenem povečali motorne vrtljaje 
ter preprečili, da bi voda zašla v izpušno cev.

c  če imate samodejni menjalnik – vozite v 
najnižji prestavi, dodajajte plin in s 
pritiskanjem zavore ohranjajte nizko hitrost.

c  če motor vseeno ugasne: ne skušajte ga 
zagnati, saj je voda že zašla vanj in lahko 
povzroči veliko škodo. Pokličite vlečno 
službo in svoje vozilo čim prej odpeljite do 
mehanika.

47
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Mercedes-benz razred B (mednarodna predstavitev)

R azred B je pripadnik 
razreda, ki mu vse več 
kupcev speljejo 

crossoverji. Zato so pri 
Mercedesu z novo generacijo 
morali ubrati nekoliko drugačno 
pot. Avtomobil so optično 
znižali, pri tem so glavno vlogo 
igrali 26-milimetrski prirastek 
pri dolžini, centimeter več v 
širino in še krajši previsi na 
račun tri centimetre večje 
medosne razdalje. V primerjavi 
s predhodnikom ga pričakovano 

odlikujejo čistejše linije, kar je 
postal že tipičen oblikovalski 
prijem Roberta Lešnika.

V notranjosti so hitro opazne 
podobnosti z razredom A, kar je 
jasno, saj si delita marsikateri 
sestavni del. Armaturna plošča z 
dvema velikima barvnima 
zaslonoma ima tipično 
vodoravno zasnovo, kakršne 
smo vajeni iz večine novih 
mercedesov. Razen nekaj 
bližnjic na sredinski konzoli je 
osrednji sklop gumbov za 

upravljanje z infotainmentom 
na volanskem obroču. Druga pot 
je drsna plošča poleg prestavne 
ročice v izvedbah z ročnim 
menjalnikom, avtomatiki imajo 
ročico za volanom.

Položaj sedenja je 90 
milimetrov višji kot pri razredu 
A, kar zagotavlja boljšo 
preglednost. Bolj kot to bo za 
prijetno počutje poskrbel tako 
imenovani program 
»energizing«, ki s pomočjo 
nastavitev klimatske naprave, 

glasbe, masaže in ventilacije 
sedežev vozniku vlije nekaj nove 
energije. Čudežev seveda ne gre 
pričakovati, a popolnoma brez 
vrednosti zamisel zagotovo ni, 
saj je na daljših poteh tovrstna 
predramitev prav dobrodošla. 
Ko smo že pri zanimivih 
domislicah, omenimo še 
tridimenzionalni pogled 
navigacijskega sistema, ki s 
sprednjo kamero kar na živi sliki 
grafično kaže pravo pot. Potem 
je tu še glasovno ukazovanje 

S pravim receptom  
se požvižga na trende
❱ Razred B se z izpiljeno obliko trudi zakriti svoje enoprostorske gene  ❱ Ob vzdolžno pomični zadnji 
klopi za 14 centimetrov je uporabnost še vedno na prvem mestu  ❱ Vrhunec motorne palete je dvolitrski 
turbodizel z 8-stopenjskim dvosklopčnim menjalnikom

❝
Na slovenske ceste bo novi B 
pripeljal takoj po novem 
letu, a cene za zdaj še niso 
znane.
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Hey Mercedes, ki se je med našim 
kratkim preizkusom izkazal za 
omejeno uporabnega, v Sloveniji 
pa še toliko bolj.

Povečana medosna razdalja je 
prinesla nekaj več prostora za vse 
potnike, tisti na zadnji klopi se za 
dodatno udobje lahko borijo še s 
prtljažnikom. Za vsestransko 
uporabnost bo namreč na voljo 
pomična zadnja klop s kar 
14-centimetrskim pomikom. 
Malce je zrasel tudi prtljažnik, ki 
po novem meri od 455 do 1.540 
litrov pri podrtih naslonih 
sedežev v drugi vrsti. 

Motorna paleta bo ob začetku 
prodaje vključevala 1,3-litrski 
bencinski motor, ki je nastal v 
sodelovanju z Renaultom, v 
različicah s 100 ali 120 kilovati 
(136 ali 163 KM). Dizelske barve 
branita dva dvolitrska 
štirivaljnika, ki sta na voljo v 
izvedbah s 110 ali 140 kilovati (150 
ali 190 KM). Za začetek so na 
voljo le različice s samodejnimi 
menjalniki z dvojno sklopko, 
bencinska s 7-stopenjskim, 
dizelska pa z 8-stopenjskim. 
Kasneje bodo sledile še druge 
motorne različice (tudi 1,5-litrski 
turbodizel), ročni menjalniki in 
izvedbe s štirikolesnim pogonom 
4matic.

Na izjemno gladkih cestah na 
Majorki, kjer smo imeli 
priložnost prvič peljati novi 
razred B, se je brez težav izkazal. 
Kaj več bodo povedale bolj 
zahtevne slovenske ceste, 
zagotovo pa je zelo dober vtis 
pustila kombinacija 
najzmogljivejšega turbodizla s 
190 »konji« in popolnoma novega 
8-stopenjskega dvosklopčnega 
menjalnika. Tako na avtocestni 
relaciji kot zavitih serpentinah je 
delovanje pogonskega sklopa 
harmonično, odzivno in več kot 

dovolj zmogljivo. Kaj več si 
družina težko zaželi, čeprav je 
izbira dizla v nasprotju s 
trenutnimi trendi. Enako velja za 
enoprostorsko zasnovo, ki se je 
pri Mercedesu prav nič ne bojijo. 
Če jim je z njim doslej uspelo 
prepričati že več kot poldrugi 
milijon kupcev, ni vrag, da z 
malce prilagojenim receptom B 
ne bo še naprej prodajna 
uspešnica.  Gašper Stamač, foto: 
Mercedes-benz

  Devet centimetrov višje, a zelo podobno kot v razredu A. Nov je gumbov poln volanski obroč.

 NAŠ 
IZBOR

  MERCEDES-BENZ  
B200 d 8G-DCT

M 1.950 ccm, 4 valji, turbodizelski, 110 kW 

(150 KM), 320 Nm   B  4,2 l, 112 g CO2/km 

N  0–100 km/h v 8,3 s, 219 km/h   

D  D/Š/V: 4.419/1.562/1.796 mm    

P  445–1.530 l   T  1535 kg

Cena: še ni znana

  Tisti, ki so doslej cenili njegovo uporabno plat, bodo tudi 
odslej navdušeni, saj je prtljažnik s 445 litri malenkost večji, za 
prilagodljivost poskrbi 14-centimetrski pomik zadnje klopi.

  Oblikovalski tim Roberta 
Lešnika prav gotovo ni imel 
lahkega dela, saj so morali 
čim bolj prikriti dejstvo, da 
je razred B enoprostorec. 
V primerjavi s prejšnjim so 
naredili precejšen korak 
naprej.
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BMW X5 (slovenska predstavitev)

Z odličnostjo 
luksuznega 
razreda

❱ Četrti X5 prinaša nekaj 
dodatnih centimetrov, še več razkošja 
in velik napredek v tehniki  ❱ Na voljo je z 
dvema dizelskima in enim bencinskim šestvaljnikom, 
ki zmorejo od 165 do 294 kilovatov  ❱ Osnovni model xDrive30d 
stane 78.095 evrov, trenutno najdražji M50d pa 105.400 evrov

P rvi terenski BMW je s četrto 
generacijo v primerjavi s 
predhodnikom napredoval 

v vseh pogledih. Bistven podatek 
je, da tako kot modeli serije 5 in 
serije 7 sloni na novi platformi 
CLAR. Ob tem je zrasel za 3,6 
centimetra v dolžino, se razširil 
za 6,6 in pridobil 4,2 centimetra 
v medosju. To mu prinaša 

prostornejšo notranjost, kar 
bodo najbolj občutili potniki v 
drugi vrsti. Armaturna plošča je 
ohranila poznano postavitev, a 
ob oblikovni posodobitvi že na 
prvi pogled kaže velik tehnični 
napredek. Na uporabniško 
izkušnjo najbolj vpliva nov 
operacijski sistem 7.0 z digitalno 
instrumentno ploščo z 

31,2-centimetrskim zaslonom in s 
26-centimetrskim (10,25-palčnim) 
zaslonom na dotik na sredinski 
konzoli, upravljanje sistema je 
mogoče s kretnjami in govornimi 
ukazi. Posodobljen je tudi 
projicirni zaslon, ki po novem 
meri 17,8 x 8,9 centimetra (7 x 3,5 
palca) in prikazuje več podatkov.

Na predstavitvi smo preizkusili 

primerek s štirikolesnim 
krmiljenjem in zračnim 
vzmetenjem, ki je pokazal 
presenetljivo okretnost na 
asfaltu in postregel z 
nadpovprečnim udobjem pri 
premagovanju ovir na terenskem 
poligonu. Tu sta se poleg zelo 
učinkovitega pogona izkazala 
tudi sistem kamer, ki vozniku 

  Novi X5 je v primerjavi s predhodnikom zrasel za  
nekaj centimetrov v vse smeri, glavno oblikovno 
spremembo pa predstavljajo vodoravne zadnje  
luči.

  Luksuzni Bavarec na terenu zmore več, kot bi si predstavljali. Pri vzpenjanju 
vozniku pomaga sistem kamer, ki mu pokaže, kaj je na vrhu klanca, pri 
spustu pa sistem za nadzorovani spust, ki samodejno zavira in poskrbi, da se 
vozilo varno spušča brez zdrsavanja.

BMW X5 (slovenska predstavitev)

Z odličnostjo 
luksuznega 
razreda

dodatnih centimetrov, še več razkošja 
❱ Na voljo je z 

dvema dizelskima in enim bencinskim šestvaljnikom, 
ki zmorejo od 165 do 294 kilovatov  ❱ Osnovni model xDrive30d 
stane 78.095 evrov, trenutno najdražji M50d pa 105.400 evrov

❝
Čeprav meri več kot 4,9 

metra v dolžino in tehta najmanj 
2,1 tone, je zaradi štirikolesnega krmiljenja 

in prilagodljivega podvozja zelo okreten.
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med drugim pokaže, kaj ga čaka 
na vrhu klanca, in sistem za 
nadzorovani spust. Med 
pripomočke, ki jih velja omeniti, 
gotovo sodi sistem za pomoč pri 
vzvratni vožnji, ki si zapomni 
zadnjih 50 metrov poti in nato 
po enaki poti krmili avtomobil 
vzvratno, kar je lahko zelo 
priročno, če pomotoma 

zavijemo v kakšno ozko slepo 
ulico.

Ob začetku prodaje v motorni 
ponudbi najdemo 
turbobencinski šestvaljnik, ki 
modelu z oznako xDrive40i 
prinaša 250 kilovatov (340 KM), 
šestvaljni turbodizel, ki v modelu 
xDrive30d razvije 195 kilovatov 
(265 KM), in šestvaljno dizelsko 

zverino s štirimi turbopolnilniki 
in 294 kilovati (400 KM) moči, ki 
poganja model z vrha ponudbe z 
oznako M50d. Vsi so povezani z 
osemstopenjsko avtomatiko 
steptronic in, seveda, s 
štirikolesnim pogonom xDrive. 
Te dobrote so na voljo za 
najmanj 78.095 evrov, kolikor je 
treba odšteti za vstopni model 

xDrive30d, najdražji model v 
ponudbi z oznako M50d pa stane 
105.400 evrov.  Borut Fakin, foto: 
BMW, Žiga Intihar

 NAŠ 
IZBOR

  BMW X5  
xDrive30d

M 2.993 ccm, 6 valjev, dizel, 195 kW (265 KM), 

620 Nm    B  6 l, 158 g CO2/km  

N  0–100 km/h v 6,5 s, 230 km/h

D  D/Š/V: 4.922/2.004/1.745 mm 

P  645–1.860 l     T  2.185 kg   

Cena: 78.095 €

  Notranjost je izjemno luksuzna in 
lahko med drugim vključuje vpadljivo 
stekleno prestavno ročico.

  Električno pomična dvodelna 
vrata odprejo pogled na lepo 
obdelan prtljažnik, ki meri od 
645 do 1.860 litrov.

  Čeprav je X5 pokazal, da je zelo zmogljiv terenski stroj, bo 
v glavnem doma na asfaltu, kjer ponuja udobje na ravni 
luksuznih limuzin.

  Sistem za pomoč pri vzvratni vožnji omogoča 
samodejno krmiljenje za zadnjih 50 metrov 
prevožene poti. Če voznik vzdržuje približno 
enako hitrost kot pri vožnji naprej, bo 
avtomobil peljal nazaj natanko po isti poti in 
morda koga rešil iz zagate v kakšni ozki ulici.

Serijsko so vgrajeni  
prilagodljivi led žarometi, 

za doplačilo pa so na voljo 
zmogljivejši laserski s 

svetilnostjo do 500 metrov.

❝
Čeprav meri več kot 4,9 

metra v dolžino in tehta najmanj 
2,1 tone, je zaradi štirikolesnega krmiljenja 

in prilagodljivega podvozja zelo okreten.
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Globalni Američan
❱ V četrto je santa fe pokazal sodobno obliko, kakovostni preskok in bogat nabor tehnologije  ❱ Štirikolesni 
pogon ponuja izbiro med voznimi profili, na voljo je tudi 8-stopenjski avtomatik  ❱ Podaljšane izvedbe 
grand odslej ne bo več v ponudbi

Hyundai santa fe (slovenska predstavitev)

Č e ne upoštevamo, da gre 
že za četrto generacijo, 
hyundai santa fe šteje že 

sedemnajst let. Od leta 2001 so 
jih izdelali že 1,6 milijona, od 
tega dobrih 2.000 za slovenske 
kupce. A zdaj je največji 
Hyundaiev SUV pripravljen na 
nov korak, kar dokazuje s 
sodobnim oblikovanjem in 
najbolj prepričljivo vsebino 
doslej.

O videzu ne bomo izgubljali 
besed, saj fotografija pove več 
kot tisoč besed, ampak se raje 
osredotočimo na številke. Novi 
santa fe je od prejšnjega za 
sedem centimetrov daljši, 
pribitek pa je v večini šel na 
račun večje medosne razdalje. 
Posledica je prostornejša 
notranjost, ki tudi po novem 
lahko sprejme pet ali sedem 
potnikov. Prostornejši je tudi 
prtljažnik, katerega kapaciteta se 
je pri izvedbi s petimi sedeži 
povečala za 40 litrov in jih šteje 
625.

V kabini je poleg udobja 
opazen preskok pri kakovosti, 

predvsem pri izbiri materialov, 
ki so vse bolj po evropskem 
okusu in uspešno ustvarjajo 
nekoliko bolj premijski občutek. 
V tem duhu so analogne 
merilnike pri najboljših dveh 
paketih opreme zamenjali z 
barvnim zaslonom (17,8 
centimetra), vsaj toliko ali celo 
palec več (20,3 centimetra) pa 
meri osrednji zaslon, zadolžen 
za bolj zabavne vsebine. Ta je 

nameščen na vrh armaturne 
plošče in deluje na dotik. 
Vmesnik je sicer že poznan iz 
drugih modelov te znamke, a z 
dodatnimi funkcionalnostmi. 
Premierno se je v Hyundaievih 
avtomobilih pojavila projekcija 
podatkov neposredno na 
vetrobransko steklo. Doslej je 
bila namreč na voljo le projekcija 
na dodatno dvižno prosojno 
ploščo. Korak naprej je naredil 
tudi komplet varnostnih 
pripomočkov SmartSense. Ta 
med drugim ponuja sistem za 
opozarjanje na potnike zadaj, ki 
voznika opozori, če ta vozilo 
zapusti, ko so potniki še v njem. 
Novosti sta še aktivni sistem za 
preprečevanje trka s strani in 
sistem za varno izstopanje, ki v 
primeru, da se vozilu od zadaj 
približujejo drugi udeleženci v 
prometu, začasno zaklene vrata 
in omogoči potnikom, da 
izstopijo.

Na prvi pogled se ponudba 
pogonskih kombinacij zdi skopa, 
a je vendarle izbira kar pestra. V 
osnovi sta na voljo dva motorja, 

❝
Za leto 2020 pri 
Hyundaiu obljubljajo 
tudi hibridno in 
priključnohibridno 
različico, o popolnoma 
električnem pa ni 
govora. 

  Sedem centimetrov daljši avtomobil pri vzvratni vožnji vseeno 
ponuja boljšo preglednost, saj so zadnja stranska stekla za kar 41 
odstotkov večja kot prej.
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dvolitrski in 2,2-litrski 
turbodizel. Manjši ponuja 
različici s 110 in 136 kilovati (150 
in 185 KM), medtem ko večji 
zmore 147 kW (200 KM). V 
osnovi zraven spada 6-stopenjski 
ročni menjalnik, osemstopenjska 
avtomatika pa je rezervirana za 
štirikolesno gnano izvedbo 
močnejšega dvolitrskega 
motorja in 2,2-litrski stroj s 
pogonom na sprednji ali vsa štiri 
kolesa. Štirikolesni pogon je 

sicer popolnoma nov izdelek z 
napredno variabilno 
porazdelitvijo navora med 
sprednji in zadnji par koles, 
sistem pa stabilnost zagotavlja 
tudi s prilagajanjem zavorne sile.

Prvi santa fe je nastal v začetku 
tega tisočletja in takrat ni skrival, 
da želi nagovarjati predvsem 
Američane. Konec koncev o tem 
priča že njegovo ime. A se je z 
leti vse bolj približeval okusom 
kupcev s celega sveta, kar je še 

kako očitno pri novem modelu. 
Bolj evropski še ni bil nikoli, in 
če smo Slovenci kupili več kot 
2.000 primerkov prvih generacij, 
ni dvoma, da nas bo v takšni 
podobi zlahka prepričal. Glede 
na ponujeno, so njegov adut tudi 
cene, ki se začnejo pri 34.900 
evrih, doplačilo za štirikolesni 
pogon znaša dva tisočaka, 
samodejni menjalnik pa 2.200 
oziroma 2.800 evrov.  Gašper 
Stamač, foto: GS, Hyundai

 NAŠ 
IZBOR

  HYUNDAI SANTA FE 2.0 
CRDI 2WD STYLE

M 1995 ccm, 4 valji, turbodizelski, 110 kW 

(150 KM), 400 Nm   B  5,6 kW, 147 g CO2/km    

N  0–100 km/h v 10,3 s, 190 km/h   

D  D/Š/V: 4.770/1.890/1.690 mm    

P  625 l   T  1895 kg

Cena: 34.900 €

  Kakovost in občutek 
kakovosti, zagotovo so 
bila to vodila oblikovalcev, 
seveda pa danes ne gre brez 
najsodobnejših asistenčnih 
sistemov in dodelanega 
infotainmenta. Tudi to ima!
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Mercedes-AMG A35 4matic (mednarodna predstavitev)

O prijem, ki se zdi kot 
neskončno zanesljiv, 
natančen volan, 

tristoglava konjenica in brbotanje 
ter pokanje iz izpušnih cevi. To je 
pravi AMG, čeprav najšibkejši in 
najcenejši v ponudbi! To je tudi 
prva AMG-jeva interpretacija 
aktualnega razreda A.

No ja, priznamo, da bi si želeli 
malce več motornega hrupa, a kaj, 
ko mora za tovrstno vznemirjenje 
skrbeti prisilno polnjen 
štirivaljnik. Takšen, ki mora 
navduševati, a obenem upoštevati 
vse omejitve restriktivne okoljske 
politike. Dvolitrski stroj vseeno 
pokaže zobe, ko je vklopljen 
najbolj športni program, pri 
katerem pogonski sklop spustijo z 
vajeti. Prestavljanje je sunkovito 
hitro, prilagodljivo podvozje 
športno trdo, volan pa brzinsko 
odziven. Pa ni nervozen kot 
mladenič po dveh pločevinkah 
energijske pijače, ampak zbran in 
učinkovit kot dobro treniran 
mojster karateja.

Lepo uglašeno podvozje in 
dobro uravnotežen ter dovolj 
direkten volan nista nič, če ni 
prave moči. Resda je A35 mali 

AMG, a z 225 kilovati (306 KM) 
moči še zdaleč ni podhranjen. 
Povezan s hitrim 7-stopenjskim 
dvosklopčnim menjalnikom do 
100 km/h pospeši v le 4,7 sekunde 
in iglo merilnika hitrosti potisne 
do številke 250. Potem veselje 
prekine elektronika. A kaj naj s 
končno hitrostjo, ko je glavni 
užitek skrit v precej počasneje, a 
na meji oprijema odpeljanih 
ovinkih? Prvi kilometri za 
volanom so nas prepričali, da bo 
tudi več kot 400 »konjev« 
prihajajoče različice A45 zlahka 
obvladoval. Toliko bolj na račun 
štirikolesnega pogona, ki 
zagotavlja oprijem v vseh 
okoliščinah. V osnovi je A35 sicer 
avtomobil s pogonom na sprednji 
kolesi, elektronika pa odloča, kdaj 
bo k zadnjemu paru poslanega do 
50 odstotkov 400 Nm največjega 
navora. To se ne zgodi le, ko katero 
od sprednjih koles zdrsne, temveč 
pametna elektronika tovrstne 
situacije tudi predvideva. 
Haldexova lamelna sklopka je 
elektromehanska, kar pomeni, da 
je vklop izjemno hiter in 
učinkovit.

A35 svojih športnih ambicij 

navzven ne skriva, saj je v 
primerjavi z običajnim A-jem 
agresivnejši, še posebej v izvedbi 
Edition 1, ki bo na voljo prvim 

kupcem. Ta bo ponujala velikanski 
spojler na vrhu zadka in difuzor 
na dnu. Tudi običajna izvedba z 
agresivnimi odbijači, posebnimi 

❱ Trenutno najzmogljivejši predstavnik razreda A iz dvolitrskega motorja izvleče 225 kW (306 KM)  ❱ Štirikolesni 
pogon in 7-stopenjski dvosklopčni menjalnik ga do stotice poženeta v 4,7 sekunde  ❱ Najmanjši polnovredni 
član družine AMG bo imel pri nas ceno 47.000 evrov 

Vstopnica v svet AMG

❝
Motor v osnovi poganja sprednji kolesi, 
ob zdrsu v prazno ali celo predvidenem 
zdrsu pa do 50 odstotkov navora 
pošlje k zadnjemu paru.

  V primerjavi z ekstremnim A45 prejšnje generacije je sicer zelo 
hiter A35 pokazal, da zna biti tudi vsakdanje uporaben in udoben 
avtomobil.
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Pooblaščeni serviser
vozil Mercedes-Benz

Prigo, d.o.o., Brezovica - Pooblaščeni serviser osebnih in dostavnih vozil Mercedes-Benz
Podpeška cesta 10, 1351 Brezovica pri Ljubljani, T: +386 (0)1 386 82 23, G: +386 (0)51 694 000
E: servis.ov@prigo.si, S: http://mercedes-benz.prigo.si,       PRIGO, Mercedes-Benz - Osebna vozilaE: servis.ov@prigo.si, S: http://mercedes-benz.prigo.si,       PRIGO, Mercedes-Benz - Osebna vozilaE: servis.ov@prigo.si, S: http://mercedes-benz.prigo.si,       PRIGO, Mercedes-Benz - Osebna vozila

Prigo, d.o.o., Brezovica

Pripravljeni na zimo?

Pripravite vaš Mercedes-Benz na zimske dni. V obdobju med 
17.12.2018 in 31.03.2019 nudimo 20% popust pri servisni akciji,
ki vključuje:

• meritev stanja in temperaturne vrednosti hladilne tekočine in
• meritev stanja in temperaturne vrednosti tekočine za pranje stekel.

V času servisne akcije velja tudi:
• ugodna premontaža in prodaja pnevmatik za osebna vozila,
• akcijska ponudba metlic brisalcev + brezplačna menjava,
• 20% popust na izdelke za nego vozila Mercedes-Benz,
• do 10% popust na izdelke kolekcije Mercedes-Benz.

Za rezervacijo servisnega termina pokličite:    01 365 82 40

Iščete svojo zvezdo?

V servisnem centru Prigo Brezovica nudimo široko ponudbo malo 
rabljenih vozil Mercedes-Benz s transparentno zgodovino in možnostjo 
jamstva CarGarantie.

Za več informacij in testno vožnjo pokličite:     041 385 000

 NAŠ 
IZBOR

  MERCEDES-AMG  
A35 4MATIC

M 1.991 ccm, 4 valji, turbobencinski, 225 kW 

(306 KM), 400 Nm    B  7,3 l, 167 g CO2/km    

N  0–100 km/h v 4,7 s, 250 km/h  

D  D/Š/V: 4.436/1.406/1.797 mm   

P  370–1.210 l  T  1.555 kg

Cena: 47.000 €

aluminijastimi platišči in dvema 
impozantnima zaključkoma 
izpušnih cevi v odbijaču ni ravno 
sramežljiva. Za sprednjimi platišči 
se skrivajo zavorni diski s 
premerom 350 milimetrov, grabijo 
pa jih štiribatne zavorne čeljusti.

V notranjosti se športna 
tematika nadaljuje pri stopalkah, 
prisekanem odebeljenem volanu 
in odličnih sedežih. Ti nudijo 
vrhunski oprijem, a nas tudi po 
nekaj urah vožnje niso utrudili. V 
alkantaro oblečen volan je, tako 
kot pri ostalih mercedesih, 
založen z gumbi za upravljanje z 
infotainmentom, a ima tokrat še 
nekaj dodatnih stikal. S temi 
voznik izbira vozni program, 
nastavlja delovanje elektronike, 
odzivnosti volana in motorja ter 
trdoto vzmetenja. Vse od 
»slippery« za vožnjo po 
razmočenih ali zasneženih 
podlagah do »sport« in »sport+« 

za dirkaško uživaško vožnjo.
Novinec A35 4matic je sicer res 

najnižja stopnička v svetu AMG, a 
je pokazal več kot dovolj, da se bo 
spopadel z BMW-jem M140i, 
audijem S3 in VW golfom R. Pri 
hitrosti so si sicer zelo podobni, ta 
pa je stopničko višje pri vsem 
tistem, kar človek potrebuje, ko ne 
podira rekorda na Nürburgringu. 
Konec koncev je kljub majhnosti 
še vedno pravi mercedes.  Gašper 
Stamač, foto: Mercedes-Benz

  Spodrezan in v alkantaro oblečen odebeljen volanski obroč 
z »ušesi« za prestavljanje in odlični športni sedeži sta glavni 
posebnosti v kabini. Dva položna barvna zaslona ponujata 
dodatne grafike prikazovanja z bolj športnim pridihom.

  Kot dodatek si lahko 
kupec omisli vrtljiv 
gumb na desni 
in dva na levi, s 
katerimi lahko hitreje 
upravlja nastavitve 
avtomobila.
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Preizkus štirikolesnih pogonov

Najbolj učinkovita  
je klasika

❱ Na testu športnih terencev PRIMA smo preizkusili tudi njihove štirikolesne pogone  ❱ V posebej zahtevnih 
pogojih so se med njimi pokazale velike razlike  ❱ Najbolje sta se odrezala audi Q5 in mercedes GLC, 
najslabše lexus NX

N a zadnjem primerjalnem 
testu PRIMA (podrobno v 
prejšnji številki; AF232) 

smo med seboj primerjali šest 
premium športnih terencev 
srednjega razreda. Za naslov 
najboljšega so se pomerili alfa 
romeo stelvio, audi Q5, BMW X3, 
lexus NX, mercedes-benz GLC 
in volvo XC60. Pod drobnogled 
smo vzeli vozila, po kakršnih 
običajno posegajo njihovi kupci; 
poleg solidne, a ne zares 
prestižne opreme to pomeni 
štirivaljni turbodizelski motor 
(izjema je bil lexus, ki je 
opremljen s hibridnim 
pogonskim sklopom), samodejni 
menjalnik in pogon na vsa štiri 
kolesa. 

Zadnjega smo preizkusili na 
poligonu Centra varne vožnje 
na Vranskem, kjer smo vsakega 

izmed kandidatov zapeljali na 
posebne valje, in sicer tako, da 
so bila tri kolesa na valjih, kar 
ponazarja podlago brez 
oprijema, eno pa je bilo na tleh 
in je torej imelo oprijem. Vsako 
izmed vozil smo preizkusili 
dvakrat – enkrat tako, da je 
imelo oprijem le zadnje levo 
kolo, drugič pa sprednje desno 
kolo.

Audi in mercedes sta test 
opravila z odliko in zato v tej 
kategoriji prejela po 24 točk. 
BMW-ju je uspelo speljati le 
naprej (16 točk), prav tako alfi in 
volvu, ki sta imela pri tem 
precej težav (podelili smo jima 
po osem točk). Najslabše se je 
odrezal lexus, ki mu ni uspelo 

speljati ne v eno ne v drugo 
smer – to mu je šele po nekaj 
poskusih uspelo v vzvratni 
smeri. V kategoriji ocenjevanja 
štirikolesnega pogona zato ni 
prejel nobene točke.

Vsak proizvajalec pri 
štirikolesnem pogonu torej 
ubira svoj pristop. Večje ali 
manjše razlike v zasnovi se 
poznajo tudi v učinkovitosti 
pogona v praksi, zato smo 
podrobno preverili, kakšen 
pogon ima vsak od šestih 
najbolj priljubljenih premium 
športnih terencev srednjega 
razreda.  Anže Jamnik, foto: 
PRIMA, arhiv AF

❝
V ekstremnih 
pogojih slabega 
oprijema je stalni 
mehanski 
štirikolesni pogon 
daleč najbolj 
učinkovit.
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+ ALFA ROMEO STELVIO

ENAK KOT V MASERATIJIH

Znamka Alfa Romeo je del 
koncerna FCA, prav tako kot 
prestižni Maserati, po katerem 
je povzet inteligentni 
štirikolesni pogon Q4. Moč se 
v osnovi oziroma v običajnih 
voznih razmerah v celoti 
prenaša na zadnjo os, ob 
izgubi oprijema pa se je lahko 
do 60 odstotkov po potrebi 
prenese na sprednji kolesni 
par. Za to skrbi elektronsko 
podprta odgonska enota, 
katere delovanje temelji na 
podatkih številnih tipal, ki 
spremljajo različne parametre 
vožnje, kot so hitrost vrtenja 
posameznih koles, trenutna 
moč motorja, kot zasuka 
volana, hitrost … Za 

prenos moči potrebuje 150 
milisekund, posebnost 
Alfinega štirikolesnega 
pogona z oznako Q4 pa je tudi 
v tem, da se v primeru 
prenosa navora na vsa kolesa 
sprednji dve vrtita nekaj 
odstotkov hitreje od zadnjih 
dveh. V praksi to pripomore k 
bolj dinamični vožnji skozi 
ovinke, saj sprednji kolesi nos 
avtomobila intenzivneje 
»vlečeta« v začrtano smer, 
medtem ko na podlagi s 
slabšim oprijemom ne pride 
do izraza.

+ AUDI Q5

ULTRA JE ENAKO UČINKOVIT

Klasičen Audijev pogon 
quattro temelji na 
samozapornem sredinskem 
diferencialu s planetnim 
gonilom. Moč se stalno 
prenaša na vsa štiri kolesa. V 
običajnih voznih razmerah je 
razmerje 60 : 40 v korist zadnje 
osi, po potrebi oziroma glede 
na oprijem posameznih koles 
se lahko do 70 odstotkov moči 
prenese na sprednjo oziroma 
do 85 odstotkov na zadnjo os.

Nekateri modeli, tudi Q5 v 
kombinaciji s štirivaljnim 
motorjem, pa imajo štirikolesni 
pogon quattro ultra, ki v 
običajnih razmerah zadnjo os 
»odklopi«, s tem zmanjša 
mehanske izgube in posledično 

porabo goriva. Njegov osrednji 
element je večploščna sklopka 
v oljni kopeli, ki je nameščena 
takoj za menjalnikom in 
povezana s pogonsko gredjo 
zadnjih koles. Njeno delovanje 
nadzira elektromotor, ki s 
pomočjo podatkov številnih 
tipal štirikolesni pogon 
običajno vklopi 0,5 sekunde 
prej, preden katero od koles 
izgubi oprijem. Znotraj 
zadnjega diferenciala je še ena 
(parkljasta) sklopka, ki ob 
dvokolesnem pogonu prekine 
povezavo s pogonsko gredjo 
zadnjih koles.

  Različice s štirivaljnimi 
motorji so opremljene 
s pogonom quattro 
ultra, ki med običajno 
vožnjo odklopi 
zadnjo os.

  Moč se v osnovi 
v celoti prenaša 
na zadnji kolesni 
par, po potrebi 
do 60 odstotkov 
tudi na sprednji.

vožnje, kot so hitrost vrtenja 
posameznih koles, trenutna 
moč motorja, kot zasuka 
volana, hitrost … Za 

pogon q
običajnih razmerah zadnjo os 
»odklopi«, s tem zmanjša 
mehanske izgube in posledično 

Moč se v osnovi 
v celoti prenaša 
na zadnji kolesni 

do 60 odstotkov 
tudi na sprednji.

motorjem, pa imajo štirikolesni 

običajnih razmerah zadnjo os 
»odklopi«, s tem zmanjša 
mehanske izgube in posledično 

motorji so opremljene 

motorjem, pa imajo štirikolesni 

običajnih razmerah zadnjo os 
»odklopi«, s tem zmanjša 
mehanske izgube in posledično 

dvokolesnem pogonu prekine 
povezavo s pogonsko gredjo 
zadnjih koles.

motorji so opremljene 

Life is Good
DOŽIVLJENJSKA GARANCIJA ZA KLJUČA VNICE!



Lord  
Aston Martin

❱ DB11 ponuja nekaj za oči in nekaj za dušo, tako kot vse, kar 
ustvarijo v Gaydonu  ❱ Poganja ga štirilitrski V8 s 375 kW (510 KM) 

iz Mercedesovega oddelka AMG  ❱ Čeprav ima številne lastnosti 
športnika, ni ekstremen, temveč pravi gran turismo
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Aston martin DB11 

❝
Gre za avtomobil, pri katerem se eleganca  
in dinamičnost zlijeta v izjemno skladno in veličastno celoto.
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Aston martin DB11 

L epota morda ne bo rešila sveta, 
a je gotovo že rešila Aston 
Martin. S tem imamo v mislih 
temna leta, ko so njegovi 
avtomobili ponujali solidno, a 

ne vedno vrhunsko tehniko. Ta se je 
skrivala pod brezčasnimi linijami, ki sta 
jih ustvarjala Ian Callum in Henrik 
Fisker. Zadnji je nato opustil oblikovanje 
in se podal v podjetniške vode, da bi 
izzval Elona Muska in njegovo Teslo. A 
to je že druga zgodba.

Vrnimo se k astonu, natančneje k 
temu astonu, v katerega se ni težko 
zaljubiti, in tokrat ne samo zato, ker je 
lep ali ker je dokončno potrdil nov 
oblikovalski jezik. DB11 se namreč pelje 
bolje kot vsi njegovi predhodniki. 
Sodelovanje z nemškim Daimlerjem je 
obrodilo sadove, začenši s štirilitrskim 
turbobencinskim motorjem V8, ki je v 
tesnem sorodu s tistim iz sodobnih 
modelov mercedes-AMG.

NI SE MOGEL UPRETI 
DIGITALIZACIJI

Toda DB11 ne ponuja užitkov le s svojimi 
vrlinami na asfaltu. Očarati zna tudi z 

vsem, kar nas obdaja, ko sedimo v njem 
in se le »sprehajamo« od enega ovinka do 
drugega. Notranjost je, že po tradiciji, 
izjemna. Gre za neverjetno harmonijo 
oblik, usnja in detajlov, ki navdušijo, ko 
jih pogledaš in se jih dotakneš, čeprav 
tudi tu najdemo kakšno malenkost, ki jo 
bomo pogrešali. DB11 se namreč ni mogel 
upreti tehnološkemu napredku in zadaj 
namesto merilnikov, ki so bili videti, kot 
bi prišli iz ateljeja kakšnega urarskega 
mojstra, ponosno kaže 30,5-centimetrski 
(12-palčni) zaslon. Glede funkcionalnosti 
mu nimamo česa očitati (čeprav bi lahko 
posredoval še več informacij), a vemo, da 
srce in razum nista vedno popolnoma 
usklajena.

Novosti so očitne tudi pri multimedijski 
napravi. Pri Astonu so se odrekli 
Volvovemu sistemu (bil je zapuščina še iz 
Fordovih časov), pod nekoliko 
spremenjeno grafiko se zdaj skriva 
Mercedesov comand. To nedvomno 
predstavlja napredek, a bi se lahko še 
bolj potrudili. Čeprav sistem ponuja na 
dotik občutljivo površino, prek katere je 
mogoče vpisovati imena in naslove, ni 
pretirano sodoben in prijazen do 

uporabnika. Poleg tega njegov zaslon 
meri le 20,3-centimetra (8-palcev), kar 
glede na razred avtomobila ni ravno 
presežek. Navaditi se je treba tudi na 
stikalo za vklop brisalnikov na levi 
obvolanski ročici, ki jasno kaže nove vezi 
z Mercedesom. Na drugi strani štirje 
gumbi za upravljanje samodejnega 
menjalnika ostajajo na svojem mestu na 
sredinski konzoli skupaj z velikim 
»kristalnim« gumbom za zagon 
motorja. In ko pritisnemo nanj, se nam 
začnejo razkrivati ostale novosti. Glede 
na tradicijo Aston Martina in AMG-ja smo 
pričakovali veličastno zvočno kuliso. In 
V8 res zveni dobro. Zna pokazati svoj 
bariton z rezkostjo in rahlimi 
nepravilnostmi, čeprav ni tako izjemen, 
kot bi pričakovali glede na strast, ki sta jo 
znamki vedno kazali na tem področju. 
Nabiranje vrtljajev morda res ni tako divje 
kot pri kakšnem ferrariju. Toda stroj s 
štirilitrskimi pljuči stavi na dve turbini, ki 
mu zagotavljata izjemno odzivnost. 
Zavrti se hitro in brez oklevanja. Osem 
valjev se kot v nekakšnem hudičevem 
plesu spogleduje s številkami na 
merilniku vrtljajev in prehaja z ene na 



Jaguar E-pace D180 AWD R-dynamic
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E -pace je manjši brat 
večjega Jaguarjevega 
križanca F-pace, kar med 

drugim kaže s simpatično 
podrobnostjo – silhueto 
jaguarjevega mladička na robu 
vetrobranskega stekla. Tako kot 
se F-pace umešča ob bok audiju 
Q5, BMW-ju X3, mercedesu GLC 
ali volvu XC60, je E-pace tekmec 
audiju Q3, BMW-ju X1 ali 
mercedesu GLA. No, za razliko 
od zadnjega ni le na višje 
podvozje »nasajeni« XE.

Temelji namreč na enaki 

platformi kot range rover 
evoque, kar pomeni jekleno 
zgradbo namesto aluminijaste 
in s tem povezano precejšnjo 
maso – več kot 1,7 tone tehta 
prazen. A te med vožnjo ni čutiti 
(morda le ob pretiravanju na 
spolzki cesti), vsekakor pa 
navduši s svojo trdnostjo in 
občutkom, da gre resnično za 
dobro narejen avtomobil.

Kot tak ima rad dinamično 
vožnjo, tudi zaradi velikih, 
doplačilnih platišč premera 20 
palcev in nanje nataknjenih 

nizkopresečnih pnevmatik. Res 
je, kakšna krajša grbina pod 
njimi ga malce bolj zmoti, a ne 
toliko, da bi bilo to resnično 
moteče, nanjo so med testom 
opozorili bolj kot ne le pikolovci.

Bi si pa želeli boljše zvočne 
izolacije dvolitrskega 
turbodizelskega motorja, ki je v 
testnem vozilu razvijal 132 kW 
(180 KM) moči. Ravno dovolj za 
omenjeno maso in značaj 
avtomobila, čeprav je v ponudbi 
tudi šibkejša verzija s 110 kW 
(150 KM), ki bi po našem mnenju 

zadovoljila le manj zahtevne 
voznike. Motorju streže 
samodejni menjalnik z devetimi 
stopnjami prenosa, ki je pri 
svojem delu dovolj hiter, a na 
trenutke ne ravno svilnato 
mehak sopotnik, za bolj suveren 
prenos moči na podlago in 
boljšo lego na cesti poskrbi še 
učinkovit štirikolesni pogon.

Kabinska prostornost ne pušča 
odprtih želja, čeprav proti zadku 
padajoča silhueta namiguje, da 
bi utegnilo zmanjkati prostora 
za glave zadaj sedečih potnikov. 

Manjši brat
❱ E-pace kot najmanjši Jaguarjev križanec ni prav nič manj imeniten od večjega 
brata  ❱ Dvolitrski turbodizel s 132 kW (180 KM) ga do stotice pospeši v dobrih devetih 
sekundah  ❱ V osnovni različici stane dobrih 33, v »tisti pravi« pa vsaj 50 tisočakov

❝
Zaradi jeklene 
zasnove je izjemno 
trden, s tem 
povezana precejšnja 
masa pa se pozna le 
v ekstremnih 
razmerah.

Paket športnih dodatkov,  
R-dynamic in 20-palčna 

kolesa še dodatno 
prispevajo k njegovi 

odločni pojavi.

Arhitektura notranjosti 
daje vtis trdnosti in 

solidnosti. Ergonomija 
je dobra, kombinacija 
na dotik občutljivega 

zaslona in klasičnih 
gumbov ter stikal 

učinkovita, merilniki 
slabo pregledni.
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Za izrazitejše dolgine prav 
gotovo, a ob povprečni rasti ne 
bo težav niti pri štirih odraslih. 
Sprednja sedeža sta izdatno 
nastavljiva, v paketu R-dynamic 
tudi športno poudarjena in kot 
taka odlična, sicer pa je testni 
E-pace temeljil na osnovnem in 
v resnici prav nič pomanjkljivem 
paketu opreme. Serijsko, na 
primer, zajema led žaromete, 
paket R-dynamic pa z nekaj 
športnimi dodatki poskrbi tudi 
za privlačen zunanji videz. Kot 
celota z zajetno sprednjo masko 
deluje mogočno, na račun 
masivnega zadka še bolj, sicer 
prostorna notranjost pa se z 
zajetnim elementom, ki se prek 
sredinske konzole pne med 
sprednja sedeža, zdi ravno prav 
vozniško ulita. Večopravilni 
vmesnik infozabavnega sistema 
z upravljanjem menijev prek na 
dotik občutljivega zaslona sprva 
terja nekaj privajanja, a je dovolj  
intuitiven, da to ne traja prav 

dolgo. In ja, za upravljanje 
prezračevanja skrbijo priročni 
vrtljivi gumbi, za najpogosteje 
uporabljane funkcije klasična 
stikala. Pohvalno. Manj 
posrečena sta klasična analogna 
merilnika motornih vrtljajev in 
hitrosti, ki sta izjemno slabo 
pregledna, prav nič učinkovitejši 
ni niti manjši večnamenski 
zaslon med njima. Škoda.

Brez manjših pomanjkljivosti 
tako žal ne gre, a je E-pace kot 
celota zelo posrečen avtomobil 
in ravno prav drugačen od v 
uvodu omenjenih Nemcev, da 
zna 

marsikomu dovolj močno in 
popolnoma upravičeno pihniti 
na dušo. Pri tem velja poudariti, 
da po našem mnenju ne kaže 
pretirano varčevati z vstopnimi 
motorji in ročnimi menjalniki ali 
se popolnoma odreči 
doplačilnim dodatkom – tam 
nekje na petdeset tisočakov, 
morda kakšnega čez, le 
računajte.  Anže Jamnik, foto: 
Jernej Prelac

❝
Močnejši turbodizelski stroj in samodejni menjalnik k 
ceni dodata približno šest tisočakov. Po našem mnenju 
sta vredna tega.

⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: športni terenec, 5 vrat, 5 sedežev; 
Motor: turbodizelski, vrstni štirivaljnik, 1999 
ccm, 132 kW (180 KM) pri 4000/min, 430 Nm pri 
1750/min; Menjalnik: samodejni, 9-stopenjski; 
Pogon: na vsa štiri kolesa; EuroNCAP: 5.
Velikosti: 4395 x 1984 x 1649 mm; Medos. 
razd.: 2681 mm; Pnevmatike: 245/45 R20; 
Masa/nosil.: 1843/557 kg; Prtljaž.: 577–1234 l.
Največja hitrost: 205 km/h; Pospešek 
(0–100 km/h): 9,1 s; Poraba goriva (EU): 6,2 
l/100 km; Povprečje na testu: 8,5 l/100 km; 
Izpust CO2: 163 g/km.
Cena: osnovni model (F-pace D150): 33.416 €, 
testno vozilo: 50.547 €; Avto Aktiv, d. o. o., Trzin.
+ videz, značaj, dobre vozne lastnosti 
– nepregledni merilniki, glasen motor, masa
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Ford fiesta active 1.0 ecoboost 92 kW 

K rižanci, zlasti terenski, so v 
zadnjih nekaj letih postali 
najbolj priljubljena vrsta 

avtomobilov in najhitreje rastoč 
avtomobilski razred. Pri Fordu ob 
tem niso sedeli križem rok, 
temveč so začeli križati. Ustvarili 
so linijo active in jo namenili tudi 
fiesti.

In kaj ji je to prineslo? Kar nekaj 
funkcionalnih dodatkov, ki imajo 
tudi veliko estetsko vlogo. Zato, da 
bo vsem takoj jasno, da gre za 
terensko naravnan model, so ji 
namenili obrobe blatnikov, pragov 
in odbijačev v temni plastiki ter 
slednjim dodali še zaščitne 
zaključke v srebrni barvi. Tu so še 
strešne sani, posebna 17-palčna 
platišča iz lahke litine in črna 
maska motorja, črna streha 
(opcijsko) ter črna obroba zadnje 
tablice, ki ustvarjajo res privlačno 
celoto. A ker videz ni vse, ima 
aktivna fiesta za centimeter širši 
zadnji kolotek, posajena pa je 18 
milimetrov višje od svojih sester, s 
čimer oddaljenost karoserije od 
tal znaša 15 centimetrov. 
Prilagojeno vzmetenje vključuje 
sprednja blažilnika s hidravličnim 
odbojnim zadržalom za blaženje 
udarcev, ko z asfalta zapeljemo na 
manj urejene ceste, posebno 
geometrijo členov vzmetenja in 
posebne nastavitve vzmeti, 
blažilnikov ter električnega servo 
volana. A tudi to ni vse. Mehaniki 

namreč pomaga elektronika. 
Standardnima voznima načinoma 
normal in eco so dodali še 
program slippery (spolzka 
podlaga), ki s prilagajanjem 
delovanja sistema za nadzor 
stabilnosti denimo na mokri 
podlagi ali pesku skrbi, da ne 
pride do zdrsa. Skratka, dodali so 
kar nekaj elementov, da bi bila ta 
fiesta še bolj zanesljiva tudi v 
zahtevnejših razmerah. Ker to 
vseeno ni terenec, je vse našteto 
namenjeno predvsem vsestranski 
in sproščeni uporabi vozila. Torej, 
da lahko zapeljemo na kakšen 
kolovoz, ne da bi trepetali, da 
bomo kam naslonili odbijač ali 
prag avtomobila. Pretiravanja 

vseeno ne priporočamo, saj se 
posebna platišča na 
nizkopresečnih pnevmatikah ne 
zdijo posebno odporna proti 
udarcem in praskam.

Na drugi strani z veseljem 
ugotavljamo, da terenska 
naravnanost ni vplivala na vozno 
dinamiko, ki je odlikovala vse 
fieste zadnjih let. Kljub večji 
oddaljenosti karoserije od tal v 
ovinkih ni omembe vrednega 
nagibanja karoserije, volan je 
natančen in komunikativen.

Dober vtis naredi tudi litrski 
prisilno polnjeni trivaljnik, ki se v 
različici z 92 kilovati (125 KM) zdi 
kot naročen za ta avtomobil. Z 
veseljem se zavrti in mu 
zagotavlja dovolj poskočnosti. 

Edino področje, kjer nas ni 
ravno navdušil, je poraba goriva. 
Na testu smo, morda tudi zaradi 
njegovega veselja do vrtenja, 
namerili povprečje 7,2 litra na 100 
kilometrov, a verjamemo, da bi ob 
dolgoročni uporabi zahteval manj.

Z dinamičnim videzom 
zunanjosti je usklajena tudi 
notranjost, kjer izstopajo športni 
sedeži s posebno vzdržljivim 
oblazinjenjem in v usnje odet 
volanski obroč z belimi šivi. Poleg 
tega so tu še za fiesto običajni 
priboljški, kot je multimedijska 
naprava sync 3 s kar 
20,3-centimetrskim (8-palčnim) 
zaslonom na dotik.

Nič več križem rok

❱ Active je terensko križana fiesta  ❱ Poleg 
estetskih poudarkov prinaša dodelano 
podvozje in elektroniko  ❱ S poskočnim 
trivaljnikom in zelo bogato opremo vas bo stala 22 tisočakov

❝
Namesto 
štirikolesnega 
pogona za vožnjo 
na spolzki podlagi 
ponuja program 
slippery, ki 
prilagodi delovanje 
sistema ESP in 
krmiljenja.

  K privlačnemu videzu največ prispevajo serijska 17-palčna lahka 
platišča, obuta v nizkopresečne pnevmatike.
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❝
Kljub terenski naravnanosti na cesti ohranja 
dinamični duh, ki sicer odlikuje tega Fordovega 
malčka.

⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: kombilimuzina, 5 vrat, 5 sedežev; 
Motor: turbobencinski, vrstni trivaljnik, 998 
ccm, 92 kW (125 KM) pri 6000/min, 170 Nm pri 
1400/min; Menjalnik: ročni, šeststopenjski; 
Pogon: na sprednji kolesi; EuroNCAP: 5.
Velikosti: 4068 x 1756 x 1495 mm; Medos. 
razdalja: 2493 mm; Pnevmatike: 205/45 R17; 
Masa/nosilnost: 1190/485 kg; Prtljažnik: 
292–1093 l.
Največja hitrost: 191 km/h; Pospešek 
(0–100 km/h): 10,4 s; Poraba goriva (EU): 
5,9/4,4/5 l/100 km; Povprečje na testu: 7,2 
l/100 km; Izpust CO2: 113 g/km.
Cena: osnovni model (1,1 trend 3V): 11.900 €, 
testno vozilo: 23.080 €; Ford Summit Motors, 
d. o. o., Ljubljana.
+ videz, oprema 
– preglednost nazaj, končna cena

Kaj pa cena? Brez doplačil za 
dodatno opremo stane ne ravno 
skromnih 17.990 evrov. Če boste 
želeli takšnega, kot je bil testni, ki 
je imel vse, kar imajo veliki (od 
radarskega tempomata, sistema za 
prepoznavanje prometnih znakov, 
samodejnega preklapljanja med 
dolgimi in zasenčenimi žarometi 
in zvočnega sistema B & O play do 
že omenjenega velikega zaslona), 
pa boste morali odšteti konkretnih 
23 tisočakov oziroma tisoč evrov 
manj z rednim popustom.  Borut 
Fakin, foto: Jernej Prelac

  Na področju 
ergonomije 
bi si v tem 
razredu 
težko želeli 
kaj več, glede 
kakovosti 
materialov 
pa bi si 
vsekakor 
želeli malce 
manj trde 
plastike.

  Prtljažnik, 
ki v osnovni 
postavitvi 
meri 292 
litrov, je 
pravilnih 
oblik in ob 
zlaganju 
sedežev 
ponudi 
priročno 
ravno dno.
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Audi A7 sportback 50 TDI quattro tiptronic S-line

M odeli nemških 
premijskih znamk, pa ne 
samo nemških, imajo 

eno težavo. Če ji lahko tako 
rečemo. Znotraj znamke so si 
velikokrat že kar malce preveč 
podobni. Pri Audiju je bilo to 
nekaj časa zelo očitno, a so pred 
kratkim napovedali, da bodo 
njihovi modeli po novem imeli 
bolj izrazit značaj. In tu je novi 
A7 sportback. Ta je bil sicer v 
prvi izdaji najbolj samosvoj 
model v Audijevi osrednji 
ponudbi modelov s črko A v 
oznaki, z drugo generacijo pa je 
svoj rahlo zvezdniški status 
malce nadgradil. To smo med 
testom hitro opazili, saj že nekaj 
časa nismo imeli avtomobila, ki 
bi pritegnil toliko pozornosti in 
zanimanja mimoidočih. Ni kaj, 
takšen avtomobil z opremo 
S-line, ki je posajen na 21-palčna 
kolesa, je res težko spregledati. A 
ni samo to ... Pogled ujamejo 
ostre linije sprednjega dela z 
matričnimi žarometi HD, široko 
šestkotno masko in agresivno 
oblikovanim odbijačem z 

velikimi odprtinami za dovod 
zraka. Svoje naredi tudi silhueta 
s strešno linijo, ki se že od 
B-stebrička spušča proti lepo 
zaobljenemu zadku, kjer imajo 
glavno vlogo zelo posebne luči. 
Te namreč potekajo čez celo 
širino avtomobila in znajo 
uprizoriti ples posameznih led 
elementov, ki ob odklepanju in 
zaklepanju voznika pozdravijo v 
slogu K.I.T.T.-a iz slavnega 
Knight Riderja.

Po navdušenju nad zunanjostjo 
nas nekoliko, vsaj z vidika 
estetskega užitka, ohladi 
armaturna plošča, ki nas spet 
spomni na nemško 
uniformiranost. Njena zasnova je 
namreč enaka kot pri modelih A6 
in A8, kar ji oprostimo zaradi 
splošne dovršenosti. Kakovost 
materialov in izdelave je 
vrhunska, ergonomija tudi. Toda 
ta si zasluži nekaj besed več. 
Položaj za volanom je odličen, 
vse je pri roki, a uporabniško 
izkušnjo krojijo zasloni. Kar trije 
so. Največji je nameščen na 
instrumentni plošči namesto 
klasičnih merilnikov in omogoča 
najrazličnejše nastavitve, od 
tistih, ki poudarjajo merilnike, do 
tiste, pri kateri ima glavno vlogo 
navigacijska naprava. Drugi (na 
vrhu sredinske konzole) služi 
upravljanju multimedijske 
naprave in omogoča nastavljanje 
večine sklopov avtomobila, tretji 
pa je v prvi vrsti, a ne samo, 
namenjen upravljanju klimatske 
naprave. Da. Pri Audiju so tudi 
nastavljanje temperature, jakosti 

Zvezdnik!

 TEST

Audi A7 sportback 50 TDI quattro tiptronic S-line

Zvezdnik!

❱ Pod evolucijo oblike prinaša tehniko zastavonoše A8  ❱ Blagi hibrid s trilitrskim turbodizlom zmore skoraj 
300 »konj« in porabi le približno 8 litrov  ❱ Ponaša se z radarji in kamerami ter kopico tipal za številne 
asistenčne sisteme, cena z dodatki presega 100 tisočakov

❝
A7 navduši zlasti 
zato, ker združuje 
atraktivno 
kupejevsko obliko, 
udobje limuzine in 
uporabnost 
karavana.

  Pogled ujame že s svojo impozantno kupejevsko podobo, z 
atraktivnimi 21-palčnimi kolesi pa ga je praktično nemogoče 
spregledati.
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ventilatorja, gretja sedežev in 
tako naprej prepustili zaslonu na 
dotik. Navadno nad tem vihamo 
nos, saj menimo, da to ni tako 
praktično kot vrtljivi gumbi in 
odvrača pozornost voznika od 
ceste. Do neke mere to velja tudi 
za sistem, ki so si ga izmislili v 
Ingolstadtu, a vsekakor ponuja 
najboljšo uporabniško izkušnjo 
na področju zaslonov na dotik v 
avtomobilih. Zaslon se namreč 
ob močnejšem dotiku rahlo 
zatrese in s tem daje občutek 
pritiska na gumb. Takšnega bolj 
plitkega sicer, a vendar. Poleg 
tega lahko po njem pišemo s 
prstom za vnos cilja v navigacijo, 
pri čemer funkcija deluje odlično 
in je dejansko uporabna.

Zelo uporabna je v bistvu cela 
notranjost. A7 je namreč tako 
velik, da kljub kupejevski liniji, ki 
vključuje seksi vrata brez 
okvirjev, ponuja veliko prostora 
tudi za potnike v drugi vrsti. Dva 
se bosta tam peljala tako udobno 
kot tista spredaj. Tretji malce 
manj, a trpel ne bo. Najbolj 
uživaški je gotovo sedež za 

volanom. Čeprav v ovinkih 
zaradi svoje velikosti pokaže, da 
ni športnik, je odlično vodljiv in 
vselej deluje zelo zanesljivo, tudi 
na bolj spolzki podlagi. Kako ne 
bi, saj ima na krovu poleg 
odličnega štirikolesnega pogona 
tudi štirikolesno krmiljenje, ki 
pri večjih hitrostih poskrbi za 
stabilnost, pri nizkih pa za 
okretnost na ravni za razred ali 
dva manjših avtomobilov.

Užitek za volanom zagotovi 
tudi pogonski sklop. Gre za t. i. 
blagi hibrid, ki poleg trilitrskega 
šestvaljnega turbodizelskega 

stroja z 210 kilovati (286 KM) in 
620 Nm navora vključuje 
jermenski zagonski alternator 
(BAS) z največjo močjo 12 
kilovatov ter 48-voltno omrežje. 
Sistem v prvi vrsti skrbi za 
varčnost, saj omogoča popoln 
izklop motorja pri hitrostih do 
160 kilometrov na uro in tako 
imenovano jadranje. Energija, ki 
jo pridobiva z regeneracijo ob 
zaviranju, se shranjuje v majhen 
akumulator in med drugim 
omogoča praktično neopazen 
ponovni zagon motorja po 
jadranju. Tako je poraba kljub 
odličnim zmogljivostim 
(avtomobil pospeši do stotice v 
5,7 sekunde in doseže 
elektronsko omejeno hitrost 250 
km/h) na zavidljivi ravni. Mi smo 
na testu zabeležili povprečje 8,4 
litra na 100 kilometrov. Kritiko si 
tako zasluži le 8-stopenjski 
samodejni menjalnik, ki v tej 
kombinaciji ni tako uglajen, kot 
bi pričakovali, saj ob speljevanjih 
ob odločnem pritisku na plin 
povzroča nepričakovano 
cukanje.

Ni kaj, tale audi ima veliko vrlin 
in le malo napak. Pri teh lahko 
poleg ne ravno popolnega 
menjalnika navedemo tudi ceno. 
Ta za osnovni model znaša 
81.550 evrov, z dodatki pa brez 
težav doseže zneske, ki se bolj 
kot avtomobilom podajo 
nepremičninam.  Borut Fakin, 
foto: Jernej Prelac

❝
Takšen, kot smo ga 
preizkusili mi, je 
hiter, pameten, 
udoben in celo 
varčen, a stane 
toliko kot manjše 
stanovanje.

  Razmeroma 
plitek, a dolg in 
širok prtljažnik 
sprejme 535 
litrov prtljage 
in je zelo lahko 
dostopen, 
skratka idealen 
za prevoz palic 
za golf.

⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: petvratni kupe, 5 vrat, 5 sedežev; Motor: 
turbodizelski, šestvaljnik, V zasnove, 2.967 ccm, 
210 kW (286 KM) pri 3.500/min, 620 Nm pri 
1250/min; Menjalnik: samopdejni, 8-stopenjski; 
Pogon: na vsa štiri kolesa; EuroNCAP: /.
Velikosti: 4969 x 1908 x 2120 mm; Medos. 
razd.: 2926 mm; Pnevmat.: 255/35 R21; 
Masa/nosil.: 1880/655 kg; Prtljažnik: 535 l.
Največja hitrost: 250 km/h; Pospešek 
(0–100 km/h): 5,7 s; Poraba goriva (EU): 
6,4/5,4/5,8 l/100 km; Povprečje na testu: 
8,4l/100 km; Izpust CO2: 150 g/km.
Cena: osn. model (50 TDI quattro): 81.550 €, test. 
vozilo: 112.470 €; Porsche Slovenija, d. o. o., Lj.
+ motor, štirikolesno krmiljenje, prostornost 
– menjalnik, cena

ASISTENČNI SISTEMI

VIDI VSE
Novi A7 sportback je prava izložba 

asistenčnih sistemov. Skupaj jih lahko 
ponudi kar 39, ki delujejo s pomočjo 

petih radarjev, laserskega čitalnika, 
sprednje kamere, štirih kamer za prikaz 

okolice in 12 ultrazvočnih tipal. S tem 
lahko vidi praktično vse okoli sebe in že 

skoraj sam vozi. 

  Druga vrsta 
sedežev ponuja 
obilo prostora. 
Tukaj bosta dva 
potnika potovala 
tako udobno kot 
tista spredaj, tretji 
pa zaradi velikega 
sredinskega 
grebena malce 
manj.

  Notranjost je zelo kakovostno izdelana, funkcionalno imata glavno vlogo dva zelo napredna 
zaslona na dotik, pri čemer lahko na spodnjega, ki je namenjen upravljanju klimatske 
naprave, pišemo s prstom za vnašanje ciljev v navigacijsko napravo.
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Audi e-tron

 TEHNIKA

❱ Prvi serijski električni audi je zaradi izjemne 
aerodinamike in rekordne sposobnosti 
regeneracije energije izjemno 
učinkovit  ❱ Baterijski sklop ima 
kapaciteto 95 kWh in omogoča 
rekordno moč polnjenja s 150 
kW  ❱ Obljubljeni doseg z 
enim polnjenjem znaša več 
kot 400 kilometrov

 TEHNIKA

Prvi serijski električni audi je zaradi izjemne 
aerodinamike in rekordne sposobnosti 
regeneracije energije izjemno 

Baterijski sklop ima 
kapaciteto 95 kWh in omogoča 
rekordno moč polnjenja s 150 

Obljubljeni doseg z 
enim polnjenjem znaša več 
kot 400 kilometrov

Doba električnih avtomobilov 
ne prihaja, ker je že tu! Tudi 
po zaslugi Tesle, ki je 

podžgala celotno avtomobilsko 
industrijo, so v zadnjem času že 
prišli na trg ali pa so prihod 
napovedali številni popolnoma 
verodostojni tekmeci avtomobilov 
s klasičnimi motorji. Eden najbolj 
impresivnih med njimi je prav 
gotovo prestižen športni terenec 
audi e-tron. 

Poganjata ga dva elektromotorja s 
skupno močjo 265 kilovatov (360 
KM) oziroma 300 kilovatov (408 
KM) s funkcijo »overboost« (le za 
osem sekund naenkrat) v 
kombinaciji z baterijami s 
kapaciteto 95 kilovatnih ur. 
Baterijski sklop je po zaslugi 
platforme MBQ evo elegantno 
pospravljen med obe osi v dno 
vozila, kar pomeni, da je težišče 
postavljeno kar se da nizko, 
porazdelitev bremena med osmi pa 
izenačena. Sestavlja ga 36 modulov 
s po 12 celicami, inženirji pa so 

dopustili možnost namestitve 
drugačnega tipa baterij, saj pri 
Audiju menijo, da je treba imeti 
odprte možnosti za več 
dobaviteljev baterij. Ohišje baterij 
je izjemno trdno in zapletene 
zgradbe, saj ima dve nalogi. Prva je 
zaščita pred udarci in poškodbami, 
druga pa ohranjanje »zdravja« 
baterij. Aluminijasta plošča na dnu 
je izdatno debela in vsebuje prav 
zanimive vdolbine, ki delujejo 
podobno kot tiste pri žogicah za 
golf. Z njimi namreč lepše reže 
zrak, kot bi s popolnoma ravnim 
dnom. Iz aluminija je izdelana tudi 
notranja struktura baterijskega 
sklopa, njena naloga pa je 
zagotavljanje varnosti v primeru 
trčenja.

Hlajenje je ena od ključnih nalog 

pri zagotavljanju dolge življenjske 
dobe baterij. Pri Audiju so v ta 
namen izdelali kompleksno rešitev 
s posebnim gelom, ki dobro 
prevaja toploto in je v 
neposrednem stiku z baterijami. 
Toploto nato odvaja prek 

aluminijastih elementov, ki so 
neposredno povezani s hladilno 
tekočino.

Baterijski sklop omogoča 
polnjenje na hitrih polnilnicah z 
zmogljivostjo do 150 kilovatov, na 
katerih je mogoče doseči 80 

  Zmanjševanje zračnega upora je ključno za čim boljšo učinkovitost. Med 
glavnimi ukrepi so popolnoma zaprto dno vozila z vdolbinami kot pri 
žogici za golf, zračna loputa za zajem zraka po potrebi in premierno 
opcija kamere namesto vzvratnih ogledal. Zajeta slika se prikazuje na 
stiku med armaturno ploščo in vrati.

Lekcija iz učinkovitosti

❝
Regeneracija energije naj bi 
dosegla kar do 30 odstotkov, kar je 
izjemen dosežek. 
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TEHNIKA 

+ TEKMEC

MERCEDES-BENZ EQC
Skoraj istočasno je 

električno športno 
terensko vozilo na trg 
poslal tudi Mercedes. Je 
malce manjši, a po 
zmogljivostih in zasnovi 
zelo podoben audiju. 
Pogonski sklop sestavljata 
dva elektromotorja s 
skupno močjo 300 kW (408 
KM) in 765 Nm navora. To 
je dovolj za pospešek od 0 
do 100 kilometrov na uro v 
5,1 sekunde, končna 
hitrost je elektronsko 
omejena na 180 
kilometrov na uro. 
Avtomobil je opremljen z 
baterijskim sklopom z 
zmogljivostjo 80 kilovatnih 
ur, ki z enim polnjenjem 
po ciklu zagotavlja 450 
kilometrov dosega. 

  Šestintrideset ločenih aluminijastih sklopov s po ducat baterijskih celic tvori skupek s kapaciteto 95 
kWh. Strukturno trdnost zagotavlja aluminijast osrednji del, prav tako so iz aluminija narejeni spodnja 
zaščitna plošča in hladilni elementi, ki delujejo kot vezni člen med gelom in hladilno tekočino.

Razdelilna 
enota

Pokrov 
ohišja iz 
aluminija

Aluminijasta 
varnostna 
struktura za 
primer trka

Ohišje

Nosilni 
okvir

Hladilni 
sistem

Spodnji 
zaščitni 
pokrov

Baterijski modul z 
dvanajstimi celicami 60 Ah

Nadzorna enota za baterije

  Štirikolesni 
pogon je 
izjemno 
učinkovit, ko se 
pojavi potreba 
po tem, sicer 
pa ima z 
namenom 
varčevanja 
audi e-tron 
večino časa 
pogon na 
zadnji kolesi.

odstotkov kapacitete v le 30 minutah. 
Polnjenje z običajnim kablom z 
zmogljivostjo 11 kilovatov traja 
približno osem ur in pol, če si bo 
kupec omislil domačo 22-kilovatno 
polnilno postajo, pa bo čas polnjenja 
prepolovljen.

E-tron ima polnopravni štirikolesni 
pogon, saj je na vsaki osi nameščen po 
en elektromotor. Do stotice potrebuje 
le 5,7 sekunde in doseže elektronsko 
omejeno končno hitrost 200 
kilometrov na uro. Toda zmogljivosti 
še zdaleč niso edina omembe vredna 
lastnost e-trona. Med drugim se 
ponaša s sistemom regeneracije 
energije ob pojemkih, ki glede na 
vozne razmere zagotavlja približno 30 
odstotkov skupnega dosega. Ta po 
navedbah proizvajalca znaša več kot 
400 kilometrov!  Gašper Stamač, foto: 
Audi, arhiv AF



Kljub padcu bolje kot lani
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 MOTOCIKLIZEM

Test: Honda CB 1000 R

S oičiro Honda je svoj povojni 
poslovni razvoj začel z 
majhnim motorjem s 

simbolnim angleškim imenom 
dream. Uspeh je tovarni Honda 
omogočil širitev in nastop na 
takratnih dirkah MotoGP.

Leta 1966 so tekmovali na SP z 
zahtevnimi štiritaktnimi 
večvaljniki, zaradi prednosti 
dvotaktnikov so se umaknili. 
Izkušnje z dirk so prenesli na svoj 
legendarni model CB 750 four, ki 
je nastal leta 1969 predvsem za 
ameriški trg in kot direktni tekmec 
triumphu 750. 

Legendarni prvi CB 750 je bil 
osnova za mnogo predelav in za 
dirke novo nastajajočega razreda 
superbike. Agregat CB 1000 R je 
narejen na osnovi dirkalnih 
ambicij in izkušenj Honde z 
legendarnim športnikom CBR 
1000 RR fireblade v vseh stopnjah 
evolucije: blok je pravzaprav še 
vedno enak kot pri superšportnih 
modelih od 2008 do 2016. 
Odločilna sprememba so kovani 
bati (namesto ulitih) in podpora 
elektronike TBW in HSTC (za 
nadzor razvoja moči: standard, 
sport in rain), tudi najvišja moč je 
zdaj za 15 kW višja kot pri 
prejšnjem modelu.

CB 1000 R je nastala v Hondinem 
italijanskem oblikovalskem studiu, 
je pretežno kovinska, z modernim 
dizajnom in prednjo lučjo LED. 
Kljub goli naravi se v njej skrivajo 

vsa silovitost pravega superbika 
(največja hitrost 246 km/h), 
odlično vzmetenje, okretnost in 
vitkost. Zaradi elastičnega motorja 
se v 6. prestavi lahko peljete od 50 
km/h do največje hitrosti. 

Za ljubitelje modernega 
dvokolesnika, ki želijo dvokolesnik 
z značajem, a hkrati perfektno 
izdelanega in s srcem superbika, je 
s svojim temnim, dostojnim vtisom 
zagotovo odličen naslednik 
legendarnega CB iz leta 1969.  
Veljko Jukič, foto: Željko Jeličič

Soičirov 
ponos
❱ Prvi superbike, CB 750 
four, je nastal pred pol 
stoletja  ❱ Najsodobnejši 
CB 1000 R ima blok 
iz modela fireblade, 
italijanski dizajn, 107 kW 
(145 KM) in vedno privlačen 
navdih

⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo in motor: dvosedežnik; Motor: 
štirivaljni vrstni, 16- ventilski, tekočinsko 
hlajen, elektronsko uravnavan vbrizg goriva, 
998 ccm, 107 kW (145 KM) pri 10.500/
min, 104 Nm pri 8.250/min; Menjalnik: 
6-stopenjski
Velikosti: 2120 x 789 x 1095 mm; Medosna 
razdalja: 1590 mm; Rezervoar: 17,2 l; 
Pnevmatike: 120/70ZR-17 spredaj , zadaj 
190/55 R-17; Masa: 212 kg.
Najvišja hitrost: preko 246 km/h; 
Pospešek: 0–100 km/h: 3,4 sek; Poraba 
goriva: 6,0 l/100 km; Povprečje na testu: 
7,85 l/100 km
Cena: osnovni model: 13.490 EUR, akcijska 
cena: 12.490 EUR; AS Domžale Moto center, 
d. o. o. Trzin.
+ možnosti nastavitev programa, udoben 
položaj, ABS, DCT, okretenost 
– / 

❝
Vsak novi lastnik bo nanj 
zagotovo ponosen, tako 
kot Soičiro Honda na 
prvo CB 750 four.

  Pred pol stoletja so v Hondi 
ustvarili svetovni trend, ki 
je ostal moderen do danes. 
V najsodobnejšem modelu 
honde CB 1000 R je blok 
enak kot pri superšportnem 
modelu fireblade.

  Armaturna plošča kaže 
prestave in podatke 
potovalnega računalnika 
ter omogoča nastavitev 
elektronike: standard, sport 
ali rain.

  Ročice imajo ob standardnih 
gumbih tudi smerne tipke za 
nastavitev elektronike.
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MOTOCIKLIZEM 

Test: Sym cruisym 300

❱ Cruisym je solidna in cenovno zanimiva izbira 
med srednje velikimi maksi skuterji  ❱ 300 
kubičnih centimetrov in slabih 30 »konj« 
zadovolji veliko večino potreb

❝
Na poti v službo 
boste z veseljem 
izbrali malce 
daljšo, bolj 
ovinkasto in bolj 
zabavno cesto.

P ravi« motoristi se nad 
maksi skuterji zmrdujejo, 
češ da niso pravi motorji. 

Seveda, ob koncih tedna in 
prostem času kakšna športna, 
potovalna ali brezpotna zverina, 
med delovnim tednom pa tole. V 
praksi so zelo uporabni in za 
vožnjo nezahtevni, je pa res, da 
potrebujete vozniško dovoljenje 
kategorije A. Enako velja za 
Symov cruisym, ki poleg 
privlačne oblike prepriča z zelo 
solidno tehniko in dovolj zmerno 
ceno.

Za vožnjo v službo in nazaj ter 
po vsakodnevnih opravkih je 
odličen, saj se lahko pohvali z 
vsem pričakovanim udobjem, kot 
so visok vetrobran in s tem 
povezana vetrna zaščita, položaj 
za krmilom ali radodarno 
odmerjen prostor pod sedežem, 
ki zlahka pogoltne torbo s 
prenosnim računalnikom, 
zaščitno čelado in še marsikatero 
drugo malenkost. Kljub 
uporabnosti vseskozi nudi 
zanesljiv občutek tako med 
hitrejšo vožnjo kot pri zaviranju 
in po tej plati zna poskrbeti za 
kar nekaj vozniških užitkov. 
Enovaljnik s 300 kubičnimi 
centimetri in 20 kW (27 KM) je 
ravno prav močan, da omogoča 
lahkotno vožnjo in dobre 
zmogljivosti. Tudi v dvoje gre 
brez težav, prehitevanj se lahko 
lotite brez večjih zadreg, tudi po 
mestni obvoznici ni treba voziti z 
do konca odprto ročico za plin. 
Takrat zmore približno 140 
km/h, a se najbolje počuti pri 
manjših hitrostih (tja nekje do 
trimestne vrednosti) in na 
magistralnih cestah. V dolgih, 
hitrih ovinkih lahko meja hitro 
postane del osrednjega stojala, 
zavore pa so, seveda, podprte z 
ABS in zato v kritičnih trenutkih 

lahko brez strahu pošteno 
stisnete ročici. Pravzaprav lahko 
le levo, saj ta deluje tako na 
sprednji kot zadnji zavorni kolut; 
desna je namenjena le sprednji 
zavori.

Zmore torej vse, kar od njega 
pričakujete, in to pravzaprav zelo 
prepričljivo. Z manj kot petimi 
tisočaki in zmerno porabo (na 
testu 3,8 litra) pomeni tudi 
stroškovno učinkovit način 
prevoza, zato mu kakšne 
malenkosti, kot so slabo 
pregledni merilniki, brez težav 
odpustimo.  Anže Jamnik, foto: 
Jernej Prelac

⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: skuter; Motor: štiritaktni, enovaljnik, 
278 ccm, 20,1 kW (27,3 KM) pri 7750/min, 
27 Nm pri 6750/min; Menjalnik: samodejni 
brezstopenjski.
Velikosti: 2175 x 760 x 1440 mm; Medos. 
razdalja: 1550 mm; Višina sedeža: 760 mm; 
Rezervoar: 12 l; Pnevmatike: spredaj 120/70 
R14; zadaj 140/60 R13; Masa: 198 kg.
Poraba goriva (EU): 2,6 l/100 km; Povprečje 
na testu: 3,8 l/100 km.
Cena: osnovni model in testno vozilo: 4.799 €; 
Špan, d. o. o., Brezovica pri Ljubljani.
+ udobje, vozne lastnosti 
– slabše pregledni merilniki

  Stikala so klasično razporejena, merilniki pa precej barviti in zato 
malce slabše pregledni.

Vsestranski  
in nezahteven

  Vožnja je lahkotna in 
nezahtevna, potopi v zavoje 
pa lahko precej globoki.

  Sedež je 
radodarno 
odmerjen tako 
za voznika kot 
za sopotnika, 
pod njim je 
dovolj prostora za dve čeladi 
(integralno in jet). V predalčku 
na sprednjem delu je tudi 
priključek USB za polnjenje 
telefona.
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 FORMULA 1

Mick Schumacher

M ick Schumacher se je 
letos po rezultatih 
končno uveljavil v svetu 

avtomobilskih dirk! Z zmago na 
evropskem prvenstvu F3 si je 
priboril morda najpomembnejšo 
lovoriko za vsakega mladega 
dirkača, ki se je povzpel do 
svetovne športne elite. So bile 
dirke Micku položene že v 
zibelko? Bo sploh lahko kdaj 
stopil iz očetove sence? Bi se 
drugače ukvarjal z dirkami, če 
tega ne bi bilo?

Mick se je rodil 22. marca 1999 
v družini Corinne in Michaela 
Schumacherja, ko je imel ta za 
sabo že dva naslova prvaka in tri 
težka leta v Ferrariju. Po 
Mickovem rojstvu se je 
Michaelu odprla neverjetna 
zmagoslavna serija, v kateri je 

osvojil neponovljivih pet 
naslovov prvaka v Ferrariju 
(2000–2004), a je hkrati užival 
mirno družinsko življenje. 

Mick je odraščal ob dve leti 
starejši sestri Gini Marii, družina 
pa si je po bivanju v Glandu 
uredila prečudovito vilo in 
posestvo v Vufflens-le-
Chateauju ob obali Ženevskega 
jezera. Mick in Gina Maria sta 
odraščala ob garaži za 10 
avtomobilov, na velikih zasebnih 
travnikih in ob mleku domačih 
koz, ki so jih redili v kotu 
posestva.

Oče Šumi je po velikanskem 
zmagoslavju pri Ferrariju moral 
skozi težka leta: v Maranellu so 
mu sredi dvoboja z Alonsom 
(2005 in 2006) za naslov prvaka 
obrnili hrbet in za 2007 

podpisali pogodbo s Kimijem 
Räikkönenom. Šumi se je 
upokojil, a tega ni nikoli 
prebolel. 

Niti zadnja priložnost z 
Mercedesom med letoma 2010 
in 2012 mu ni prinesla 
zadoščenja. Mercedes je začel 

zmagovati šele v hibridnem 
obdobju od 2014 dalje, na 
njegovem mestu pa je od leta 
2013 dalje Hamilton. Mirnega 
družinskega življenja in 
amaterskega športnega veselja 
(mama Corinna je tekmovala s 
konji, kjer je v svoji kategoriji 

Mick po očetovih stopinjah

❱ Slavno ime je lahko breme ali spodbuda  ❱ Mick Schumacher je osvojil svoj do zdaj najpomembnejši 
naslov: evro prvak F3!

  Mick je z 
maminim 
priimkom Betsch 
začel v kartingu 
leta 2008 in 
dozoreval vse 
do leta 2013, ko 
je prvič uporabil 
ime Mick Junior, 
šele kasneje je 
uporabil svoje 
pravo ime.

❝
Šumi Junior 
leta 2020 v F1? 
Žal veselja ob 
uspehih ne 
more deliti s 
svojim prvim 
navijačem, ki 
trdno spi tam 
nekje v Švici.
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celo osvojila naslov evropske 
prvakinje, z jahanjem pa se 
ukvarja tudi sestra Gina Maria) 
je bilo konec zaradi Michaelove 
nesreče na smučanju 29. 
decembra 2013. Šumi se do 
danes ni zbudil iz kome ...

Se Micku lahko zgodi še kaj 
hujšega, kot da je bil živa (a 
nemočna!) priča očetovi nesreči? 
Je bil padec res na videz tako 
nedolžen, a hkrati tako težak, da 
se Michael ni več niti premaknil? 
Mick, ki je do tedaj smučal ob 
očetu, je lahko le nemočno klical 
na pomoč.

Šumi je obležal. Po letih 
tveganja, dirk, izzivov, rekordov, 
dvobojev na stezi pri najvišji 
hitrosti je Michael obležal pri 
majhni hitrosti na smučanju. Z 
Mickom sta imela skupni 
konjiček: smučanje in karting, 
oče ga je postopno pripravljal na 
izzive dirk. Mladenič je 
nenadoma ostal sam sredi 
konkurenčnega sveta, s slavnim 
priimkom, podporo mame, 
sestre in družinske menedžerke 
Sabine Kehm, a z nedosegljivimi 
sanjami in izzivom – biti lepega 
dne vsaj za kako leto tako 
uspešen kot oče. Ob očetovi 
nesreči je ostal brez najboljšega 
prijatelja, svetovalca in navijača. 

Mick je z maminim priimkom 
Betsch začel v kartingu leta 
2008 in dozoreval vse do leta 
2013, ko je prvič uporabil ime 
Mick Junior. Po očetovi nesreči 
je leta 2014 nadaljeval z dirkami 
v kartingu, kjer je v svojem 
razredu celo postal svetovni 
viceprvak: »Želel sem zmagati!« 
Med resne enosede dirkalnike je 
prestopil leta 2015, kjer je za 
ekipo Nizozemca Van 
Amersforta nastopal na 22 
dirkah ADAC F4. Dosegel je 
svojo prvo in edino zmago, se 
kasneje poskusil v F-2000 in 
nato prestopil v ekipo Prema, 
kjer je leta 2016 nastopal na 
nemškem in italijanskem 
prvenstvu F4. Skupaj je izpeljal 
42 dirk, po pet dirk je osvojil v 
Nemčiji in Italiji, skupaj je 
osvojil tudi osem »pole 
positionov«. V obeh prvenstvih 
je zasedel drugo mesto. Tudi leto 
2017 je bilo učno, saj je nastopal 
v F-2000 (16 dirk, 4 zmage, 3. 
mesto), v F3 mu še ni šlo (30 
dirk, skupno 12. mesto), tudi na 
dirki v Macau je bil povprečen 
(16. mesto). 

Ekipa Prema, za katero Mick 
nastopa zadnja tri leta, je vmes 
spremenila lastnika. Medtem ko 
je Mick dirkal v F4, je ekipo 
odkupil Lawrence Stroll, Lancev 
oče (zdaj v ekipi Williams). V 
Lancovem boju za naslov prvaka 
F3 oče Lawrence ni želel tvegati, 
a je bil Lance kljub odlični ekipi 
in najboljši tehniki leta 2016 
dovolj spreten in hiter za zmago 
in naslov prvaka. Mladi Šumi je 
tako prišel v eno od najboljših 
ekipi F3 in letos končno res 
zablestel. Na 30 dirkah je 
dosegel osem zmag, sedem »pole 
positionov«, štiri najhitrejše 
kroge in se 14-krat povzpel na 
oder za zmagovalce ter osvojil 
svoj prvi dragoceni naslov – 
evropskega prvaka F3.

Frits van Amersfoort, Mickov 
prvi šef ekipe iz F4, za katerega 
je vozil tudi Max Verstappen 
(Red Bull), trdi: »Mick je veliko 
bolj potrpežljiv, bolj miren in 

sistematičen v odnosu do 
dirkanja. Ne mudi se mu, zelo 
natančno preuči vse in bolj 
mirno dozoreva, kot je Max.« 

Prema team je zelo blizu 
Ferrarijevi dirkalni akademiji in 
hkrati nastopa z mercedesovimi 
motorji F3 ... Bo šla Mickova pot 
v smeri očetove tradicije v 
Ferrariju ali se mu bodo odprla 
vrata v Mercedes?

Po zmagi in naslovu prvaka v 
F3 bo Micku lažje, čeprav 
dokazovanja še ni konec. 
»Slavno ime je hkrati breme in 
odlična pomoč,« pravi Carlos 
Sainz Junior (Renault). »Tudi 
sam sem moral skozi to. Pritisk 
je velikanski! Toda sčasoma 
dozoriš in se tega navadiš,« pravi 
Sainz.

Prav Lewis Hamilton, ki je 
Šumija leta 2013 izrinil iz 
Mercedesa, je že posekal nekaj 
Michaelovih rekordov (denimo 
v številu F1 »pole positionov«), a 

sam pozna drugačno primerjavo: 
»Mick je v podobnem položaju, 
kot je bil Nico Rosberg, ki je 
rastel ob Kekejevi slavi, vplivu in 
pomoči. Zagotovo je precej 
nadarjen, tako kot njegov oče,« 
pravi novi in zdaj že 5-kratni 
svetovni prvak. »Mick je odličen 
mladenič, spoznal sem ga že 
pred leti, ko je bil kot gost del 
naše ekipe. Če se mu uspe 
povzpeti do F1, bo to zagotovo 
zelo spodbudno – zanj in za 
celotno F1,« pravi Hamilton.

V novi sezoni bo Mick 
Schumacher vozil F2. Tako si bo 
vzel dovolj časa, da se pripravi in 
dozori za nove izzive. Žal veselja 
ob dosedanjih uspehih ne more 
deliti s svojim prvim navijačem, 
ki trdno spi tam nekje v Švici.  
Veljko Jukič, Damjan Rostan, 
foto: Damjan Rostan, Jure 
Andrijanič

FORMULA 1 

+ LANDO NORRIS

NEUSTAVLJIVI 
LANDO

Leta 2017 je naslov 
evropskega prvaka v F3 
osvojil Lando Norris (ekipa 
Carlin), ki je lani odlično 
nastopal v F2 za ekipo DAMS 
in bo letos dirkal za ekipo 
McLaren ob boku Carlosu 
Sainzu. Lando (18) je dobil 
podporo McLarna leta 2017. 
V 2018 je bil uradni testni in 
rezervni voznik McLarna; 
nastopal je na dirkah F2, v 
prvenstvu pa je bil na 3. 
mestu za Georgeem 
Russelom (Williams 2019) in 
Alexandrom Albonom (Toro 
Rosso 2019).

  Mick Schumacher (4) je imel nevarnega izzivalca v Rusu Robertu 
Shvartzmanu (10) in Marcusu Armstrongu (8), ki dirka z italijansko 
licenco.

  Med Mickovimi 
navijači sta 
tudi Jean 
Todt, nekdanji 
Michaelov šef 
pri Ferrariju in 
zdaj predsednik 
FIA, ter Michele 
Yeoh, slavna 
filmska igralka 
in Todtova 
partnerica.

Po zmagi 
in naslovu 

prvaka v F3 
bo Micku 

lažje, a 
dokazovanja 

še ni konec.
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Znani za volanom: Domen Prevc
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■•  PORSCHE 992 CARRERA 
S, o katerem ste lahko 

brali v tej številki revije Avto 
fokus, prihaja natanko 
deset let po tem, ko smo 
testirali dve generaciji 
starejšega 997 v enaki 
izvedbi. Takrat je carrera S 
ponujal 385 »konjev« in je 
do stotice pospešil v 4,4 
sekunde, najnovejši pa s 
450 »konji« enako hitrost z 
opcijskim paketom sport 
chrono doseže v le 3,5 
sekunde. Pri na videz 
enakem avtomobilu je 
napredek torej več kot 
očiten.
Sicer pa je bila najbolj vroča 
tema ob vstopu v leto 2009 
začetek gospodarske krize, 
ki je udarila avtomobilske 
proizvajalce po celem svetu 

in danes postaja vse bolj 
oddaljen spomin. Bi nas to 
moralo skrbeti?

    PRED DESETIMI LETI 
    (AF113 - januar 2009)

www.avto-fokus.si

Kdo vas je naučil voziti in v katerem vozilu?
Voziti me je naučil oče v zetorju 6400.

Kateri avtomobil vozite trenutno?
Trenutno najboljši avto na trgu, ford ka+.

Kako bi vaš slog vožnje primerjali z vašim poklicem?
Podobno – med skoki in vožnjo sem miren in osredotočen na to, kar 
počnem.

Če bi za en dan postali prometni minister, kaj bi 
spremenili?
Uvedel bi višje subvencije za električna vozila.

Najbolj zanimiva stvar, ki ste jo doživeli v avtomobilu?
Zagotovo prva vožnja s svojim avtom. Poseben trenutek, ki mi bo 
ostal v spominu.

Kakšna je vaša zbirka prometnih prekrškov?
Dvakrat sem prekoračil predpisano hitrost, a ne za veliko.

Koga bi na sovozniškem sedežu vzeli na pot okoli sveta?
Prijatelja, ki ga zanimajo iste stvari kot mene, da bi bila pot lahko 
zelo prijetna.

Kateri vozniki so boljši – moški ali ženske?
V vsakdanji vožnji ženske, saj vozijo bolj mirno, moški se po navadi 
bolje izkažejo na dirkališču. Čeprav je vedno več žensk tudi med 
profesionalnimi vozniki na dirkališčih, kar je spodbudno.

Raje zavijate levo ali desno?
Desno.

Ali pojete v avtomobilu?
Ne, ne, to pa ne.

Kateri sedeži v avtomobilu so bolj zabavni, sprednji ali 
zadnji?
Sprednji, lepši je razgled in imaš nadzor nad glasbo in klimatsko 
napravo.

Kateri avto bi najraje videli na naslovnici Avto fokusa?
Ford edge!

Gašper Stamač, foto: Ford

VOZILI SMO
Hyundai i30N fastback   Hyundai 
je s kombilimuzinskim i30N 
pokazal, da je zrel za spopad z 
renomiranimi tekmeci tudi na 
športnem področju. S črko N, ki 
prinaša zabavo in adrenalinske 
trenutke, je zdaj opremil še bolj 
uglajeno različico modela i30 s 
poudarjeno ritko. V prihodnji 
številki vam povemo, ali se N tudi 
njej tako dobro poda kot kombilimuzini, ki se je nikakor ne bi branili.

Toyota RAV4    Nova generacija modela RAV4 je v ospredje postavila 
hibridno različico, ki jo poganja 
kombinacija 2,5-litrskega bencin-
skega motorja in dveh elektromotor-
jev, kar pomeni, da gre za štirikole-
sno gnano vozilo. To je četrta 
generacija hibridnega sklopa z novo 
nadzorno enoto in nikelj-metal-hidri-
dnimi baterijami z manjšo maso in 
večjo zmogljivostjo. Vtise s prve 
vožnje vam izdamo že prihodnjič.

Audi Q3    Audijeva terenska trojka 
je v drugo zrasla v vseh smereh in v 
celoti postala bolj zrela ter 
uporabnejša. Vlogo malčka je pred 
kratkim prevzel Q2, medtem ko je 
Q5 med kupci že dodobra zasidran. 
Q3 je tako pristal nekje vmes, zato 
se trudi ugajati na različne načine. Eden od adutov je prav gotovo njegova 
oblika, drugi je prilagodljivost prostora z drsno zadnjo klopjo, pika na i pa je 
bogat nabor asistenčnih sistemov. Vas zanima, kaj vse bo še ponujal? Ne 
zamudite naslednje številke!

Domen kot najmlajši brat v družini izjemno uspešnih 
smučarskih skakalcev Prevc nima lahke 
naloge. To ga očitno le motivira, saj se 
v novi sezoni spet pridno prebija v 
svetovni vrh. Kot najmlajši voznik 
v družini pa se mora 
dokazovati tudi za 
volanom …

Najmlajši Prevc

Kdo vas je naučil voziti in v katerem vozilu?

Hyundai i30N fastback  
je s kombilimuzinskim i30N 
pokazal, da je zrel za spopad z 
renomiranimi tekmeci tudi na 
športnem področju. S črko N, ki 
prinaša zabavo in adrenalinske 
trenutke, je zdaj opremil še bolj 
uglajeno različico modela i30 s 
poudarjeno ritko. V prihodnji 
številki vam povemo, ali se N tudi 
njej tako dobro poda kot kombilimuzini, ki se je nikakor ne bi branili.

Toyota RAV4    

smučarskih skakalcev Prevc nima lahke 
naloge. To ga očitno le motivira, saj se 
v novi sezoni spet pridno prebija v 
svetovni vrh. Kot najmlajši voznik 
v družini pa se mora 
dokazovati tudi za 
volanom …
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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!




