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 NOVICE

TOP 5 MESECA

 Za vedno se je poslovil 
novinarski kolega in 

prijatelj Aljoša Mrak.

 Zaradi številnih afer in 
neracionalnih prepovedi 

uporabe starejših dizlov v 
določenih mestih po EU prodaja 
teh strmo upada.

 V ZDA v Arizoni je v 
nesreči, v katero je bil 

vpleten Uberjev avtonomni 
avtomobil, umrla peška, ki je v 
temi prečkala cesto izven 
prehoda za pešce. 

 Proizvajalci opozarjajo, 
da utegnejo novi postopki 

testiranja porabe in emisij v 
realnih razmerah občutno 
podražiti avtomobile.

 Ob začetku sezone so 
slovenske ceste med 

motoristi že terjale prvi krvni 
davek.

 V ljubljanskem BTC-ju bo 
potekal projekt testiranja 

avtonomnih vozil, s čimer naj bi 
Slovenija postala ena od vodilnih 
držav pri razvoju samovoznih 
avtomobilov.

 Ob uvedbi elektronskega 
cestninjenja za tovorna vozila 

je policija poostrila nadzor nad 
tovornjakarji, ki bi želeli zaviti na 
vzporedne ceste.

 S 1. aprilom je vgradnja sistema 
za klic v sili e-call postala 

obvezna za vse nove avtomobile v 
Evropski uniji (ni šala).

 Slovenijo je obiskal predsednik 
FIA Jean Todt, ki je med drugim 

poudaril nujnost urejanja 
problematike slovenskega dirkališča.

 Policija je ob začetku 
motoristične sezone pripravila 

kratke osvežitvene tečaje varne 
vožnje za motoriste.

Če se dva strinjata o vsem, ste lahko prepričani, da razmišlja 
samo eden od njiju. 

Lyndon Baines Johnson (1908–1973) 

www.avto-fokus.si

BRUTALNI RAZRED C
Po ženevski premieri 
prenovljenega razreda C so 
pri Mercedesu pripravili še 
njegovo najbolj športno 
verzijo. Ta nosi oznako C 63 
AMG, poganja pa jo prisilno 
polnjen štirilitrski V8 stroj, 

ki razvija 350 kW (476 KM) 
ali celo 375 kW (510 KM) 
oziroma 650 ali 700 Nm 
navora. V povezavi z 
9-stopenjskim samodejnim 
menjalnikom 9G-tronic in

Ultimativni audi A5 
sportback
Ta nosi oznako RS5 in je kot najmočnejši A5 
prvič v zgodovini na voljo tudi v petvratni 
različici sportback. Poganja ga prisilno 
polnjen 2,9-litrski V6 TFSI stroj s 331 kW 
(450 KM) moči in 600 Nm navora, do stotice 
pa pospeši v le 3,9 sekunde in dosega 280 
km/h končne hitrosti. 

Neki Američan  toži BMW, saj 
je zaradi sistema za mehko 
zapiranje vrat – ta deluje tako, 
da samodejno zapre priprta 
vrata – ostal brez palca na 
desni roki.

 6
Slovencev je 
prejelo 
ekskluzivni 
Pirellijev 
koledar za 
leto 2018. 
Na 
slavnostnem 
dogodku v 
Avtocentru 
Špan so ga 
prejeli 
Marko 
Baloh, Ivo 
Daneu, Tim 
Gajser, 
Janez 
Gorišek, Ana 
Roš in Irena 
Yeboah.
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NOVICE 

STE VEDELI ...
… da so bile prve klimatske 
naprave v serijskih 
avtomobilih ogromne in so 
zasedle kar polovico 
prtljažnega prostora? Prvi jo 
je ponujal packard iz leta 
1939, poleg tega, da je zahtevala veliko prostora, pa je bila 
tudi precej nepriročna za uporabo. Poznala je namreč le 
vklop in izklop, stopnje hlajenja pa ni bilo mogoče 
nastaviti.

… da je bil VW golf prvotno 
poimenovan po tekmovalnem 
konju, ne po vetru, kot je to 
veljalo za vse takratne 
modele? Tako trdi tedanji 
nabavni šef pri VW Hans-

Joachim Zimmermann, katerega konj je izjemno očaral 
člana uprave Horsta Münzerja. Konjevo ime Golf so takrat 
z velikimi črkami napisali na prototip kompaktnega 
avtomobila in ostalo je zgodovina … Do takrat sta bili sicer 
v najožjem izboru imeni blizzard in caribe.

… da lahko razgreto kabino 
svojega avtomobila za silo na 
hitro ohladite v le nekaj 
sekundah? Nasvet, ki bo v 
vse bolj toplih dneh prišel še 
kako prav, narekuje, da boste 
najhitreje ohladili notranjost 
avtomobila tako, da na enih 
vratih odprete steklo, nasprotna vrata pa petkrat na hitro 
odprete in zaprete, kot bi s tem želeli ustvariti prepih.

… da je bil ford mustang leta 
1964 ob prvem nastopu na 
trgu namenjen predvsem 
ženskam? Takrat so pri Fordu 
zakupili oglasni prostor na 
»ženskih straneh« v kar 2.600 
ameriških časopisih in revijah. 
Slogan se je glasil nekako 
takole: »Ljubljenček 
obiskovalk supermarketov.« 
Mustang pri ženskah še 
danes ostaja najbolj priljubljen 
športni avtomobil.

Promet malo drugače …

maj 2018 | številka 225

Porušili bodo Top Gearovo stezo

Nekdanje letališče Dunsfold, kjer 
sta glavni studio oddaje Top Gear 
in njihova legendarna testna 
steza, bodo porušili. Na podlagi 
načrta iz leta 2014 bo namreč tam 
zraslo stanovanjsko naselje s 
1.800 stanovanji. Na tej stezi je 

rekord kot najhitrejši serijski 
avtomobil s časom 1:13,7 postavil 
mclaren 675LT, Renaultov 
dirkalnik formule 1 pa je z njo 
opravil v 59 sekundah. Kje bodo 
Top Gearovci snemali v 
prihodnje, še ni znano.

Prihaja corsa GSi
Po insignii GSi (prve vtise ste brali 
v prejšnji številki) so pri Oplu 
enako oznako prilepili še na corso. 
Njeno športno začinjeno podobo 
(spojler na zadku, kromirana 
izpušna cev, poudarjeni pragovi, 
18-palčna kolesa, sedeži Recaro …) 
dopolnjuje športno nastavljeno 
podvozje, katerega finese so 
inženirji izpilili na Nürburgringu.

štirikolesnim pogonom 
4matic do stotice pospeši v 
štirih sekundah ali celo manj 
(odvisno od izvedbe). 
Zmogljivostim primerno sta 
ustrezno prilagojena tudi 
podvozje in zavorni sistem, vse 
skupaj pa zaokrožuje bogata 
športna in druga oprema.
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Porsche 911

 RAZKRIVAMO

Najboljši doslej  
in tudi električni
❱ Novi 911 bo šel še dlje, leta 2022 bo na voljo kot priključni hibrid  ❱ Oblikovne spremembe bodo skromne, 
911 postaja sledilec  ❱ Trilitrski bokser ostaja srce 911, uradno bo predstavljen jeseni letos

S krivnost uspeha porscheja 911 traja že 
vse od leta 1963. Niti vodno hlajenje, 
turbo polnilniki in krmiljenje zadnje 

preme mu niso vzeli šarma. Novi 911 z 
interno oznako 992 obljublja nadaljevanja 
uspeha, čeprav bo dobil tudi različico 
priključni hibrid.

Vrnimo se v leto 1997, ko je Porsche 
predstavil novi 911, serijo 996. Ta je prinesla 
zelo spremenjeno obliko v primerjavi s 
predhodnikom 993. Prednji žarometi niso bili 
več okrogli, stranska linija se je krepko 
spremenila, kabina prav tako, motor pa je 
dobil vodno hlajenje. Rezultat? Navdušenci 
legendarnega 911 so skočili v zrak, oblegali 
tovarno v Zuffenhausnu s kritikami, 
zavračali prevelike spremembe in zahtevali 

pravi, tradicionalni 911. Danes je 996 
najcenejši, torej najmanj vreden in najmanj 
cenjen v družini 911.

Sporočilo Porscheja leta 1997 je bilo, da se 
napredek nikoli ne konča, zato je moral 996 
zaviti v novo smer, čeprav se je pri tem 
opekel in vzbudil nejevoljo oziroma 
zgražanje navdušencev te legende. Obenem 
se je legendarna znamka srečala s 
stvarnikom in spoznala omejitve, ki jih 911 
prinaša na oblikovnem in tehničnem 
področju. Omejitve zavirajo napredek, 
otežujejo delo inženirjem in oblikovalcem 
ter peljejo v začaran krog!

Zakaj vrnitev v bližnjo zgodovino? Zato, da 
boste lažje razumeli zahtevnost razvoja in 
spreminjanja porscheja 911 in tveganost 

PRVI 911
Leta 1963 je na svet 
zapeljala prva generacija 
modela 911 z dvolitrskim 
bokserskim motorjem in 
močjo le 96 kilovatov (130 
KM). Na avtomobilskem 
salonu v Frankfurtu je bil 
predstavljen model 901, 
kasneje se je preimenoval 
v 911, zamenjal pa je danes 
unikatni model 356. Prvi 
911 ni požel takojšnjega 
navdušenja kupcev in 
javnosti, nanj so se morali 
navaditi, da so ga sprejeli in 
okronali za legendo.

19
63
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RAZKRIVAMO 

❝
Novi 911 bo dobil vse 
sodobne tehnične 
rešitve, vozil pa nikoli 
ne bo sam, tudi če bo 
zadnji takšen avto na 
svetu!

vstopa v novo smer, ki se je je Porsche lotil 
– novi 911 z oznako 992 bo namreč prvič 
nastopil kot priključni hibrid. Znameniti 
bokserski šestvaljnik bo vsaj za hip ali dva 
popolnoma utihnil!

Porsche je spremembe 911 stopnjeval že z 
aktualnim modelom, z uvedbo turbo 
motorjev v skoraj vse modele in krmiljenjem 
zadnje preme. A korak, ki ga bo storil z 
novim 992, bo še večji, zato se ga bo lotil 
postopoma. Priključni hibrid bo med kupce 
prišel šele v drugi polovici življenjske dobe 
novega 911, ponujal pa bo 50 ali več 
kilometrov neslišne vožnje brez emisij, 
preden se bo oglasil šestvaljni bokser. 

To še ni vse. Predsednik uprave Porscheja 
Oliver Blume je potrdil, da bo priključni 911 

FAZE ELEKTRIFIKACIJE 

NAJPREJ MEHKI, NATO PRIKLJUČNI HIBRIDI 
Porsche verjame v 

hibridizacijo svojih modelov, 
zato bo do leta 2022 vanjo 
vložil šest milijard evrov 
sredstev. Lahko pričakujemo, 
da bo do 2022 razvit priključni 
hibrid našel prostor tudi v 
novem 911. Vodja razvoja 911 
August Achleitner je glede 

elektrifikacije iskren: »Rešitev, 
ki bi jo še pred dvema letoma 
brez pomisleka zavrnil, se 
danes zdi nujna, zato jo bomo 
uvedli. Preden kdo začne 
špekulirati, bi rad poudaril, da 
porsche 911 ne bo imel le 
električnega motorja, v zadku 
se bo še naprej tudi v tej 

kombinaciji vrtel bokserski 
šestvaljnik. Tudi največja ikona 
med športnimi avtomobili se 
mora prilagoditi tehničnemu 
razvoju in okoljskim predpisom. 
Poleg tega bo zanimivo videti, 
kako se bodo te inovacije ujele 
s karakterjem 911.«

NOVA, OSMA 
GENERACIJA 911
Kaj 55 let po prvi generaciji 
prinaša novi model? Že 
znano stransko silhueto 
kratke in kupolaste 
strehe, prepoznaven 
prednji del z okroglimi 
žarometi, a z bolj 
inovativnim oblikovanjem 
LED sijalk pod stekli. 
Še bolj mišičaste boke, 
nekaj nižjo streho, reže 
pod zadnjim steklom in 
zadnje žaromete po vzoru 
cayenna in panamere. 
Na trg prihaja še letošnjo 
jesen.

20
18

17
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 RAZKRIVAMO

Oplova nova modelna ofenziva 

Bliskovita vojna  
v obratni smeri
❱ Opel z eno večjih ofenziv v zgodovini in elektrifikacijo od prihodnjega leta  ❱ Nova corsa 
bo prvi električni opel francoske dobe, tehniko ampere-e si lasti GM  ❱ Leta 2020 dobiček, 
leta 2026 že šestodstotna marža
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RAZKRIVAMO 

❝
Novi opel grandland 
XL bo tehnični 
bratranec peugeota 
5008, oblikovno bo 
ohranil nemške 
gene.

Corsa nove generacije 
bo na trgu že prihodnje leto. 

Pridružil se ji bo srednjerazredni 
SUV grandland XL, zasnovan na 

osnovi peugeota 5008. 

N emci se vračajo v Pariz, tokrat napad 
diktirajo Francozi. Podjetje iz 
nemškega Russelsheima, danes del 

francoskega PSA, se pripravlja na 
prihodnost. Ambicije so visoke in zastavljene 
na trdni podlagi.

Marca lani je v Ženevi prišlo do 
zgodovinskega dogodka. Francoski PSA je s 
hitro in učinkovito potezo prevzel nemški 
Opel iz rok ameriškega General Motorsa. 
Poteza je presenetila avtomobilsko 
industrijo in prinesla še zgodovinski pomen 
– Francozi so premagali Nemce. 
Zmagoslavje je prinesla tudi Portugalcu 
Carlosu Tavaresu, ki se je znova izkazal kot 
izjemen menedžer in je pokazal zobe 
nekdanjemu šefu Carlosu Ghosnu. Ta je 
namreč zaviral njegovo napredovanje in ga 
ni spustil na čelo Renaulta. Tavares pa je 
zagrizel v kislo jabolko, saj sta imela tako 
PSA kot Opel prevelike proizvodne 

kapacitete v Evropi, poleg tega sta 
proizvajalca neposredna tekmeca. 

Leto dni kasneje je situacija drugačna, 
precej boljša kot se je zdela lani. Peugeot, 
Citroën in DS ustvarjajo dobiček, prodaja 
raste, stroški padajo. Na noge se postavlja 
tudi prevzeti Opel, prihodnost znamke se zdi 
bolj svetla kot pod okriljem prejšnjega 

lastnika, General Motorsa, sinergije med 
znamkami pa prinašajo prihranke vsem, ne le 
Francozom. V korist situaciji govori tudi 
stanje gospodarstva v Evropi, ki se hitro 
izboljšuje. Prodaja raste, prevelike kapacitete 
niso več takšna težava kot pred nekaj leti. 
Poleg tega je sožitje francoskih in nemške 
znamke večje, kot se je sprva zdelo. Peugeot 
in Citroën sta močna na trgih, kjer je Opel 
šibak, in obratno. Konkurenčen boj med njimi 
zato ni tako oster kot sporoča njihova tržna 
in cenovna uvrščenost, ki je, roko na srce, zelo 
podobna in v teoriji opozarja na rivalstvo. 

Opel obenem, s pomočjo francoskih 
platform in druge tehnike, samozavestno 
zre v prihodnost in nove modele razvija 
hitreje in ceneje kot kadar koli doslej. 
Pripravlja pravo bliskovito vojno, ki je 
uperjena proti tekmecem in namenjena 
osvajanju novih kupcev in višjih tržnih 
deležev. Do leta 2020 mora nemška znamka 
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DIZEL »Na hitro usihanje dizla 
odgovarjamo s popestritvijo 

ponudbe.«

Na trgu že (skoraj) dva električna 
modela, trije priključni hibridi 

in en model na gorivne 
celice.

»Še naprej  
stavimo na dizel.«

Poleg tega pripravlja 
električno in hibridno 

ofenzivo.

METAN

DIZEL 
HIBRID

»Razvoj novih dizlov ni 
prioriteten.«

Gre v smeri bencina, elektrike 
(pri manjših modelih) in 

hibridov (pri večjih 
modelih).

»Verjamemo v vlogo 
dizla v boju proti CO2 in ne 

ustavljamo njegovega 
razvoja.«

Iz klobuka je potegnil 
dizelski hibrid.

»Prilagajamo 
proizvodnjo glede na 

povpraševanje in nadziramo 
tranzicijo.«

Le še polovična ponudba 
dizlov do leta 2022.

»Naši inženirji razvijajo 
dizelski motor nove 

generacije.«

A premika se tudi v smeri 
zemeljskega plina (sedaj) in 

elektrike (v prihodnje).

Svet po dizlu

 AKTUALNO

Izhod v sili

❱ V Evropi povpraševanje po dizelskih avtomobilih pada hitreje od 
predvidevanj  ❱ Proizvajalci se po najboljših močeh spopadajo s tranzicijo 
na poti v še ne popolnoma definirano električno prihodnost

P o aferi Dieselgate je smrt dizla postala ena 
bolj pogostih tem v avtomobilskem svetu. 
O tem je bilo govora v generalštabih 

proizvajalcev, v novinarskih krogih in podjetjih, 
ki izvajajo analize trga. A to se je dogajalo na 
akademski način, kot bi šlo za precej oddaljeno 
možnost. Šlo naj bi za počasno in nadzorovano 
evtanazijo, ki bi omogočila nebolečo vpeljavo 
električnega pogona in zapolnitev praznine, ki 
bi jo pustil ljubljeni pokojnik.

Toda danes se o tem govori v domovih tistih, ki 
razmišljajo o menjavi avtomobila in se 

sprašujejo, ali je sploh še smiselno izbrati dizelski 
pogon. In o tem se znova govori tudi v 
generalštabih proizvajalcev, a tokrat glasneje in 
bolj živčno kot takrat, ko zazvoni alarm. 
Medtem je namreč minilo poldrugo leto v 
znamenju novic o »zločinih« tega ali onega 
proizvajalca, med katerimi so prišli na plano 
celo poizkusi na opicah in ljudeh. Predvsem pa 
je minilo v znamenju ukrepov mest, kot so Pariz, 
Madrid, Stuttgart in Atene, ki so ustvarili tako 
odločen kot neracionalen lov na čarovnice.

In če je res, da ima zgorevanje pri dizelskih 



motorjih rakotvorne učinke, je res tudi, da so 
izpusti dizlov, ki dosegajo standarde Euro6, 
majhni, količina ogljikovega dioksida, ki 
ustvarja učinek tople grede, pa občutno 
manjša kot pri bencinskih motorjih, pri 

čemer niti ti niso ravno nedolžni, ko je 
govora o trdnih delcih. Češnjico na torto je 
postavila sodba nemškega zveznega 
upravnega sodišča v Leipzigu, ki je odločilo, 
da so prepovedi starejših dizlov v določenih 

mestih zakonite, in s tem sprožilo nov val 
»zelenega« populizma.

IZREDNI ODBOR
Dejstvo je, da Evropejci prvič kupujemo 

manj avtomobilov na plinsko olje. V Evropski 
uniji se je lani prodaja dizelskih avtomobilov 
zmanjšala za osem odstotkov in je znašala 
43 odstotkov skupne prodaje (leta 2016 je 
predstavljala polovico, leta 2011 pa 55 
odstotkov prodaje).

Zato so vodilni možje avtomobilskih 
proizvajalcev upravičeno zaskrbljeni. 
Medtem ko smo se na prvi novinarski dan 
letošnjega avtomobilskega salona v Ženevi 
novinarji, fotografi in hostese gnetli na 
razstavnih prostorih, je v ozadju potekal 
izredni sestanek Audijeve uprave na temo 
strategije za čas po dizlu.

Že leta 2016 je veliki šef skupine 
Volkswagen, Matthias Müller, za časopis 
Handelsblatt izjavil, da se bo kmalu 
postavilo vprašanje, ali je še smotrno 
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»Odloča trg, mi se 
prilagajamo.«

Dizel bodo opustili leta 2022 in 
stavijo na bencin in hibridno 

tehnologijo.

»Verjamemo v 
elektrifikacijo, ki bo slonela 

na bencinskih motorjih.«

Premik v smeri hibridov in 
popolne elektrifikacije.

»Še naprej gradimo na 
hibridih.«

Konec za dizle pri novih 
modelih, od aurisa do 

RAV4.

»Celotna paleta na 
baterije do leta 2022.«

V ponudbi nima več dizlov, čez 
štiri leta bo pomahal v slovo 

motorjem z notranjim 
zgorevanjem.

BENCIN 

ELEKTRIČNI

BENCIN 
HIBRID

»Sodobni in učinkoviti 
dizli ostajajo ključni del 

naše strategije.«

Leta 2018 pridejo novi 1,5 
in dvolitrski motorji s 

Scr.

AKTUALNO 

Dizelski hibrid razreda E 
pride to poletje. Predstavljamo 

strategije glavnih evropskih 
skupin (zaradi specifičnih 
usmeritev navajamo tudi 

Volvo in Smart).
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PRIMA: Citroën C3, dacia sandero, ford fiesta, hyundai i20, mazda2, opel corsa, peugeot 208,  renault clio, seat ibiza, suzuki swift, škoda fabia, toyota yaris, volkswagen polo

 VELIKI PRIMERJALNI TEST

KATERI OD NJIH JE 
NAJBOLJŠI NAKUP?
❱ Med seboj smo primerjali 13 avtomobilov B-segmenta  ❱ Moči smo združili s 
sedmimi vodilnimi slovenskimi mediji s področja avtomobilizma  ❱ Zmagovalca 
smo izbrali na podlagi številnih parametrov in dejavnikov
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PRIMA: Citroën C3, dacia sandero, ford fiesta, hyundai i20, mazda2, opel corsa, peugeot 208,  renault clio, seat ibiza, suzuki swift, škoda fabia, toyota yaris, volkswagen polo

VELIKI PRIMERJALNI TEST 
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Seat arona FR 1.5 TSI

P raktično vsak avtomobilski 
proizvajalec, ki nekaj šteje, 
ima danes v ponudbi vsaj 

enega športnega terenca ali 
križanca. Seat ima dva, tretji je 
na poti. Arona je najmanjši med 
njimi in si osnovo deli z 
najnovejšo ibizo. To pomeni, da 
se lahko tako kot malce manjša 
sestra pohvali z novo platformo 
in drugo najsodobnejšo 
koncernsko tehniko ter nekaj 
elementi, ki ga naredijo še bolj 
uporabnega.

Kot se za športnega terenca, ali 
bolje rečeno križanca, spodobi, 
ima nekoliko večjo oddaljenost 
karoserije od tal. Z 19 centimetri 
to ni rekordno veliko, a dovolj, da 
zagotavlja bolj udobno vstopanje 
in izstopanje iz avtomobila, 
obenem pa nudi boljšo 
preglednost. Položaj za volanom 
je za odtenek bolj pokončen kot 
pri klasičnih kombilimuzinah in 
upamo si trditi, da bi glede 
ergonomije ustrezal večini 
voznikov. Postavitev armaturne 

plošče je povzeta po ibizini, za 
katero smo rekli, da je 
germansko urejena. To torej velja 
tudi za arono. Vse je na svojem 
mestu, vse je pri roki. Poleg tega 
si boste lahko tu, če boste zanje 
pripravljeni plačati, omislili 
skoraj vse novotarije, ki so 
trenutno na voljo na trgu. V 

mislih imamo predvsem sodobno 
multimedijsko napravo z velikim 
in odzivnim zaslonom na dotik, 
logičnim vmesnikom in prijetno 
grafiko. Temu je treba prišteti 
odlično povezljivost s sistemi 
apple carplay, android auto in 
mirrorlink, sistem za brezžično 
polnjenje pametnih telefonov in 
zelo kakovosten zvočni sistem 
znamke Beats.

To je super, toda to so 
priboljški, ki so dobrodošli, a niso 
nujni. Zato pa toliko bolj 
pozdravljamo nekatere 
vsebinske elemente, kot so 
prostornost in vozne lastnosti. 
Kabina ponuja dovolj prostora za 
noge odraslih potnikov tako 
spredaj kot v drugi vrsti, pri 
čemer se bodo trije odrasli zadaj 
zaradi omejene širine že kar 
malce gnetli. Pohvalo brez 
pripomb pa si zasluži prtljažnik, 
ki v osnovni postavitvi ponuja 
400 litrov prostora, s čimer ne 
prekaša le manjše ibize, ki 
premore 355 litrov, temveč tudi 

Na dveh stolčkih

❱ Arona temelji na ibizini tehniki, a je precej bolj prostorna in uporabna  ❱ Z 1,5-litrskim turbobencinarjem 
je poskočna in uglajena, toda ne prav varčna  ❱ Testni avtomobil je segal v višje razrede tako z vsebino kot 
ceno, ki je dosegla skoraj 25 tisočakov

❝
Prostornost 
prtljažnika, 
turbobencinski 
motor in oprema so 
na ravni modelov 
razreda višje.

  Pri zunanjosti imamo pripombo 
le na račun vzvratnih 
ogledal, ki sta oblikovno 
zelo skladni, a 
sta obenem 
premajhni, da 
bi bili lahko 
zares 
pregledni.
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380 litrov za razred večjega 
leona. 

Tako arona jasno skače v zelje 
modelom C-segmenta. »Sekira« 
jih lahko tudi z motorizacijo. 
Testni primerek je namreč 
poganjal nov 1,5-litrski 
turbobencinski štirivaljnik s 110 
kilovati (150 KM) moči. Sicer ne 
moremo reči, da je mali španski 
križanec s tem motorjem 
dirkalnik, a je nedvomno zelo 
poskočen v vseh razmerah. Poleg 
tega je stroj zelo uglajen in 

omogoča zelo zvezna 
pospeševanja že od 1.500 
vrtljajev na minuto naprej. 
Šeststopenjski ročni menjalnik je 
natančen, prestavna razmerja pa 
dobro preračunana. Edino 
področje, kjer ne blesti, morda 
tudi zato, ker z dobro uglašenim 
podvozjem vselej vabi k bolj 
dinamični vožnji, je poraba 
goriva. Od nas je na testu 
zahteval 7,8 litra na 100 
kilometrov. Ob tem vemo, da 
lahko brez težav shaja s sedmimi 

litri na 100 kilometrov, a nemirne 
duše ga bodo brez težav spravile 
krepko čez osem. To se je 
dogajalo tudi nam, saj smo z njim 
med ovinki uživali bolj kot s 
kakšnim na papirju in po videzu 
bolj dinamičnim avtomobilom. A 
verjamemo, da vi ne boste tako 
šibki in mu boste pokazali, kdo je 
šef, ter vozili bolj umirjeno.

Skratka, po večdnevnem 
intenzivnem druženju z arono 
smo ugotovili, da v marsičem 
presega okvire B-segmenta, v 

katerega formalno sodi. To velja 
za prostornost in vozne lastnosti, 
v primeru testnega avtomobila 
pa tudi za motor in opremo. Je 
značilen primer novodobnega 
avtomobila, ki želi sedeti na dveh 
stolčkih, in to zelo dobro počne. 
A se to pozna pri ceni, ki je žal na 
ravni večjega, ali, če želite, 
višjega stolčka.  Borut Fakin, foto: 
Jernej Prelac 

❝
Arona se zdi kot 

posrečena 
mešanica med 
večjo ateco in 

manjšo ibizo. K 
privlačnosti 

zunanjega videza 
precej prispeva 

dvobarvna 
kombinacija.

⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: terenski križanec, 5 vrat, 5 sedežev; 
Motor: turbobencinski, vrstni štirivaljnik, 1498 
ccm, 110 kW (150 KM) pri 5.000/min, 250 Nm 
pri 1500/min; Menjalnik: ročni, 6-stopenjski; 
Pogon: na prednji kolesi; EuroNCAP: 5.
Velikosti: 4138 x 1780 x 1552 mm; Medos. 
razd.: 2566 mm; Pnevmat.: 205/55 R17; Masa/
nosil.: 1222/528 kg; Prtljaž.: 400–1280 l.
Največja hitrost: 205 km/h; Pospešek 
(0–100 km/h): 8,3 s; Poraba goriva (EU): 
6,3/4,4/5,1 l/100 km; Povprečje na testu: 
7,8/100 km; Izpust CO2: 115 g/km.
Cena: osnovni model (1.0 MPI reference): 
12.500 €, testno vozilo: 24.961 €; Porsche 
Slovenija, d. o. o., Ljubljana.
+ motor, ergonomija, prostornost 
– majhni vzvratni ogledali, končna cena

  V germansko urejeni notranjosti, tako kot pri ibizi, najdemo kar nekaj trde plastike, ki pa ne pokvari 
splošnega vtisa kakovosti.

  Pravilno oblikovan in lepo 
obdelan prtljažnik ponuja od 
400 do 1.280 litrov prostora 
z ravnim dnom in pomično 
talno polico za povečanje 
osnovne prostornine ali 
diskretno shranjevanje 
manjših predmetov.
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Volvo XC60 D5 AWD inscription

Zdaj je že jasno, da Volvo 
pod okriljem kitajskega 
Geelyja doživlja pravi 

preporod. Največ uspehov žanje s 
svojimi športnimi terenci. Na 
začetku marca je model XC40 
postal evropski avto leta 2018. 
Kmalu za tem je XC60 postal 
svetovni avto leta 2018, še prej pa 
se je okitil z naslovom 
najvarnejšega avtomobila leta 
2017 po ocenah neodvisnega 
združenja Euro NCAP. Toda vse 
to ne pride kar tako. Poleg 
varnosti so tu še izpiljen dizajn z 
gladkimi linijami in ravno prav 
vpadljivimi potezami, notranjost 
s premijskimi materiali in opremo 
ter sodobni in zmogljivi motorji.

Sama oblika notranjosti novega 
XC60 se zdaj ne zdi več ravno 
izvirna, saj smo se te zasnove 
navadili z modeli XC90, S90 in 
V90. Z novimi modeli pa se zdi, 
da Švedi izvajajo le variacije na 
temo. Glavno vlogo na armaturni 

plošči imata barvni zaslon 
namesto klasičnih merilnikov in 
pokončno postavljen zaslon na 
dotik na sredinski konzoli, ki 
zamenjuje večino klasičnih 
gumbov. Ne glede na poznano 
obliko notranjost navduši s 
kakovostjo materialov in končne 
obdelave. Pa tudi s prostornostjo 
nima težav. Zelo udobno se bodo 
v njem peljali štirje potniki, brez 
večjih težav tudi pet. Poleg tega 
je v zadku na voljo najmanj 505 
litrov lepo obdelanega 
prtljažnega prostora. Dostop 
lajšata tako električni pomik 
prtljažnih vrat kot prilagodljivo 
zračno vzmetenje, s katerim se 
avtomobil lastniku prikloni tako, 

da se spusti za nekaj centimetrov 
in s tem zniža nakladalni rob.

Testni primerek je poganjal 
najmočnejši turbodizel v ponudbi 
z oznako D5. Ta iz dveh litrov 
delovne prostornine iztisne kar 
173 kilovatov (235 KM) moči in 
480 Nm največjega navora. V 
kombinaciji s hitrim 
8-stopenjskim samodejnim 
menjalnikom zagotavlja 
nadpovprečno poskočnost, ki v 
številkah pomeni 7,2 sekunde za 
pospešek od 0 do 100 kilometrov 
na uro ter končno hitrost 220 
kilometrov na uro. Poleg 
zmogljivosti, ki so pričakovano 
zelo dobre, navduši uglajenost 
motorja, katerega zvok v kabini 

Najboljši 
na svetu?
❱ Novi XC60 stavi na obliko, varnost 
in premijsko kakovost  ❱ Najmočnejši 
turbodizel v ponudbi zmore 173 kW (235 
KM), a ne zna presti kot šestvaljnik  ❱ Za 
napredne asistenčne sisteme je treba 
doplačati, kar prispeva h končni ceni 83 tisočakov   Spredaj Thorovo kladivo, zadaj opazne luči v obliki 

črke L. Ni kaj, novi XC60 zna lepo opozoriti nase.

❝
Če se boste odločili 
za XC60, boste med 
drugim dobili 
najvarnejši avto leta 
2017 in svetovni avto 
leta 2018.
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le pritajeno odmeva. Žal ne more 
zapresti tako kot kakšen trilitrski 
šestvaljnik. In to je morda edino, 
kar lahko pogreša tisti 
razmeroma majhen del kupcev, 
ki cilja na vrh ponudbe. Ne glede 
na to moramo priznati, da smo z 
veseljem izkoriščali več kot 
200-glavo konjenico, kar se je na 
testu pokazalo z razmeroma 
visoko porabo goriva. Zabeležili 
smo povprečje 8,1 litra na 100 
kilometrov, a bi ga brez večjih 
težav pripravili, da bi zahteval pol 
litra manj.

Med ovinki deluje zelo 
zanesljivo, prečno nagibanje je 
minimalno, a vseeno ni tako 
športno naravnan kot najbolj 

dinamična modela v razredu, alfa 
romeo stelvio in BMW X3. Za 
takšen občutek je odgovoren 
predvsem volan, ki je sicer 
natančen, a ima premočno 
servoojačitev, zaradi česar je 
prelahek, obenem pa razmeroma 
skop s podajanjem informacij o 
dogajanju pod kolesi. Udobje je 
vselej več kot zadovoljivo, v 
terenskem načinu pa 
prilagodljivo vzmetenje poskrbi, 
da se karoserija še konkretno 
dodatno odmakne od tal. 
Avtomobil je nato pripravljen za 
bolj resno plezanje, čeprav si ne 
predstavljamo, da bi ga z 
bleščečimi 20-palčnimi platišči 
kdo peljal kam dlje kot čez 

kakšen pločnik. No, saj vemo, da 
gre za avtomobil, ki je doma na 
asfaltu, kjer lahko uporabi svoje 
napredne varnostne in asistenčne 
sisteme. Serijsko med drugim 
ponuja sistem za samodejno 
zaviranje v sili s prepoznavanjem 
pešcev, bolj zanimivi elementi, 
kot je prilagodljivi tempomat s 
funkcijo polsamodejne vožnje 
pilot assist, pa so na spisku 
doplačil. Tempomat deluje zelo 
zvezno in uglajeno, funkcija 
polsamodejne vožnje, ki vozilo 
samodejno vzdržuje znotraj 
voznega pasu (do hitrosti 130 
km/h), pa se izkaže za najbolj 
uporabno ob zgoščenem 
prometu na avtocesti. S tem in z 

dodatki, kot so projekcijski zaslon 
head-up, zračno vzmetenje, 
vrhunsko ozvočenje znamke 
Bowers & Wilkins in 20-palčna 
lahka platišča, cena XC60 z 
osnovnih 60 zlahka doseže in 
preseže zasoljenih 80 tisočakov, 
kjer srednje veliki švedski SUV 
postane domena ne le najbolj 
zahtevnih, temveč tudi zelo 
premožnih kupcev. In čeprav 
kljub naslovu svetovni avto leta 
ne moremo reči, da je najboljši na 
svetu, lahko gotovo rečemo, da 
gre za avtomobil, s katerim bo 
Volvo skakal v zelje nemškim 
premijskim znamkam kot še 
nikoli poprej.  Borut Fakin, foto: 
Bor Dobrin

⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: športni terenec, 5 vrat, 5 sedežev; 
Motor: turbodizelski, vrstni štirivaljnik, 1969 
ccm, 173 kW (235 KM) pri 4000/min, 480 Nm 
pri 1750–2250/min; Menjalnik: samodejni, 
8-stopenjski; Pogon: na vsa štiri kolesa; 
EuroNCAP: 5.
Velikosti: 4688 x 1902 x 1658 mm; Medos. 
razd.: 2865 mm; Pnevm.: 245/45 R20; Masa/
nosil.: 2059/419 kg; Prtljažnik: 505–1432 l.
Največja hitrost: 220 km/h; Pospešek 
(0–100 km/h): 7,2 s; Poraba goriva (EU): 
6,5/5,3/5,8 l/100 km; Povprečje na testu: 
8,1 l/100; Izpust CO2: 152 g/km.
Cena: osnovni model (D3 business): 39.990 €, 
testno vozilo: 83.410 €; VCAG, d. o. o., Lj.
+ videz, udobje, materiali in izdelava  
– nekomunikativen volan, končna cena

❝
Ena od redkih stvari, ob katere se 
lahko obregnemo, je razmeroma 
nekomunikativen volan.

  Volvo v notranjosti stavi na preprosto švedsko oblikovanje in zaslone, pri čemer osrednji zamenjuje skoraj vse klasične gumbe.

  Tudi zadaj 
je dovolj 
prostora 
tako za 
noge kot 
glave 
odraslih 
potnikov.

  Pravilno oblikovan in zelo 
lepo obdelan prtljažnik 
ponuja od 505 do 1.432 
litrov prostora z 
ravnim dnom. 
S pritiskom na 
gumb si lahko 
po potrebi 
znižamo 
nakladalni rob.
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Mercedes-benz X 250 d 4matic power

Delavec, ki bi bil rad  šminker
❱ Mercedes z modelom X kot 
prva premium znamka vstopa 
v razred pick-upov  ❱ V 
osnovi je predvsem  
delovni stroj, ne luksuzni 
terenec  ❱ Njegova cena 
s skoraj 50 tisočaki je 
zelo zasoljena

M ercedes se je pri citanu 
kar dobro opekel – zgolj 
zvezda na nosu renaulta 

kangooja pač ni mogla upravičiti 
znatno višje cene, zato so se 
zadeve tokrat lotili bolj temeljito. 
Vseeno so namesto lastnega 
razvoja spet izkoristili 
partnerstvo z navezo Renault 
Nissan in, kot sami pravijo, prvi 
premium terenski poltovornjak 
oziroma pick-up postavili na 
osnovo nissana navare (test v 
AF221–222). Namen je jasen – 
strokovnjaki prodaji teh vozil 
napovedujejo nadaljnjo rast in 
svoj lonček so pristavili tudi v 
Stuttgartu.

Pri tem so dodobra okrepili 
navarino podvozje, razširili 
koloteke in zadnji premi namenili 
nove vzmeti, blažilnike ter 
spremenili vpetje. S tem so 
izboljšali vozne lastnosti na cesti, 
a razred X vseeno ostaja grob 

terenec, ki na cesti prazen 
občutno poskakuje prek neravnin 
in daje jasno vedeti, da je 
namenjen prevažanju tovora. Bolj 
kot jadralne deske in palice za 
golf mu je na kožo pisan, na 
primer, gradben material ali 
kakšen drug, nekaj sto 
kilogramov težak tovor.

Ja, X je delavec, čeprav želi biti 
šminker. Še posebej v 
najbogatejši različici z oznako 
power. Z mogočno sprednjo 
masko in 19-palčnimi kolesi 
nedvomno privablja poglede, v 
slogu pravih mercedesov je 
ukrojena tudi njegova notranjost. 
Zgornji del armaturne plošče je 
odet celo v usnje (oziroma 
imitacijo), v Mercedesovem duhu 
so poleg volanskega obroča reže 
za prezračevanje, infozabavni 
sistem z večnamenskim 
zaslonom in vrtljivim vmesnikom 
ter nekatera stikala. Sedi se 

visoko, kar zahteva plezanje v 
kabino in na stranski stopnici si 
mimogrede umažete hlače. 
Sprednja dva sedeža sta 
radodarno odmerjena in dovolj 
dolgih pomikov tudi za višjerasle, 
zadnja klop pa je prostorsko bolj 
skopa. Zaradi visokega sedalnega 
dela tamkaj sedeči potniki glave 
tiščijo v strop, zaradi še višjega 
poda morajo tudi precej pokrčiti 
kolena. Skratka, enako kot pri 
drugih tovrstnih vozilih in prav 
nič premium. Tudi keson je 
podobnih mer, tako pa X lahko 
sprejme evropaleto oziroma 
dobro tono tovora. Sistem vodil 
za njegovo pritrjevanje se je 
izkazal kot zelo uporaben.

Mercedesovi inženirji so 
dodatno okrepili šasijo, kar 
skupaj z drugimi elementi 
pomeni maso več kot 2,2 tone. 
Renaultovim gospodarskim 
vozilom namenjen 2,3-litrski 

turbodizelski štirivaljnik oziroma 
njegovih 140 kW (190 KM) moči 
in 450 Nm navora ima zato več 
dela kot v navari, kar se pozna v 
malce slabših zmogljivostih in 
večji porabi goriva, ki je med 
testom v povprečju presegla 
enajst litrov na sto kilometrov. Je 
pa zato motor dobro zvočno 
zatesnjen, saj ob speljevanju 
mogočno zarjovi le takrat, ko je 
hladen, primerno ogret je 
presenetljivo tih in prav nič 
tovornjaški. Sedemstopenjski 
samodejni menjalnik je precej 
počasne sorte; tudi v ročnem 
režimu izbiranja prestav s 
potiskanjem ročice naprej in 
nazaj.

Terenske zmogljivosti so 
pričakovano dobre, saj 
(priklopljivemu) štirikolesnemu 
pogonu v kritičnih trenutkih 
lahko na pomoč priskočita še 
reduktor in zapora zadnjega 
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Delavec, ki bi bil rad  šminker

❝
Verjetno veste, a vseeno: 

mercedes X je v osnovi 
našminkana in tehnično precej 

dodelana nissan navara.

⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: terenski poltovornjak (pick-up), 5 
vrat, 5 sedežev; Motor: turbodizelski, vrstni 
štirivaljnik, 2298 ccm, 140 kW (190 KM) pri 
3750/min, 450 Nm pri 1500–2500/min; 
Menjalnik: samodejni, 7-stopenjski; Pogon: 
na vsa štiri kolesa; EuroNCAP: 5.
Velikosti: 5340 x 1920 x 1819 mm; Medos. 
razdalja: 3150 mm; Pnevmatike: 255/55 R19; 
Masa/nosilnost: 2234/1016 kg; Velikosti 
kesona: 1581 x 1560 x 431 mm.
Največja hitrost: 176 km/h; Pospešek 
(0–100 km/h): 11,8 s; Poraba goriva (EU): 
9,6/6,9/7,9 l/100 km; Povprečje na testu: 
11,1 l/100 km; Izpust CO2: 207 g/km.
Cena: osnovni model (X 220 d pure): 36.130 €, 
testno vozilo: 61.166 €; Autocommerce, d. o. 
o., Ljubljana.
+ zmogljivosti, imenitna notranjost, oprema 
– cena, udobje med vožnjo praznega vozila

  Štirivaljnik prostornine 2,3 
litra je presenetljivo dobro 
zvočno zatesnjen.

  Prazen je med vožnjo precej neudoben, na terenu pa zmore več 
kot večina voznikov sploh potrebuje. Več kot 1,5 metra dolg in prav 
toliko širok keson lahko sprejme evropaleto oziroma več kot eno 
tono tovora.

diferenciala (preprosto 
upravljanje s stikali na spodnjem 
robu sredinske konzole). Ob vseh 
vklopljenih pomagalih je X na 
blatnem gradbišču praktično 
neustavljiv, pri resnejši terenski 
vožnji pa mejo tako ali tako 
določijo pnevmatike oziroma 
voznikov pogum. Brez skrbi, 
zmore več, kot si jih večina upa.

Skratka, pick-up, kot se šika, a 
žal z eno veliko napako – ceno. 
Delovni stroj, kakršen je v osnovi, 
zato težko konkurira 
predstavnikom drugih znamk, 
kot premium postavljač pa je 
vseeno premalo dodelan. 
Trikraka zvezda ima resda bolj 
gosposki predznak od enojnega 
in dvojnega V, a imenitna 
notranjost po našem mnenju 
vseeno ne more odtehtati 
bistveno boljših voznih lastnosti 
in, recimo temu, prijaznosti do 

vsakdanje osebne uporabe, kot jo 
lahko ponudi amarok.  Anže 
Jamnik, foto: Jernej Prelac

  Sprednji sedeži so udobni, 
z dovolj dolgimi pomiki, 
zadnji pa, tako kot pri 
vseh tovrstnih vozilih, 
precej manj.

Notranjost se lahko pohvali 
 z arhitekturo in elementi 

pravih mercedesov, 
vključno z infozabavnim 

sistemom z velikim 
večnamenskim zaslonom 

in vrtljivim vmesnikom.
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Rimac C_ two

❱ Ob drugem električnem superavtomobilu mladega hrvaškega podjetja Rimac so vrhunski 
športni avtomobili videti kot počasneti  ❱ Do stotice v 1,85 sekunde, največja hitrost znaša 
412 kilometrov na uro  ❱ Baterija s kapaciteto 120 kilovatnih ur omogoča avtonomijo kar 650 
kilometrov

»M ožemo mi i bolje!« 
Nekaj takšnega si 
je verjetno mislil 

Mate Rimac, nekakšna hrvaška 
različica Elona Muska, ko je ta 
napovedal, da novi tesla 
roadster do 60 milj na uro 
(96 km/h) pospeši v le 1,9 
sekunde. Rimac C_two, 
novinec in drugi 
maloserijski avtomobil 
znamke iz naše južne 
sosednje države, jih 
doseže v le 1,85 sekunde in 
pospešuje vse do pri nas 
ultra-nelegalnih in zapora 
vrednih 412 km/h! Nova 
pomlad avtomobilizma po 
zaslugi elektrifikacije 
dovoljuje odkrivanje 
popolnoma novih meja, o 
kakršnih motorji z notranjim 
zgorevanjem lahko le sanjajo.

In kako je ta nepredstavljivi 
podvig lahko uspel prav Rimcu? 
Z ogromno trdega dela in 
inovativnosti. Vse, kar zmore ta 
avtomobil, namreč ni le 
izjemno pospeševanje in 
balistična končna hitrost. 
Avtomobil zmore z enim 
polnjenjem baterij prevoziti 650 
kilometrov (po ciklu NEDC), 
energijo za večino tega pa s 
primerno zmogljivo polnilnico 
lahko pridobi v manj kot 
tridesetih minutah. Toliko časa 
do 80-odstotne napolnjenosti 
potrebujejo baterije kapacitete 
120 kWh, a le v primeru, da je 
zmogljivost polnilnic 250 kW.

Zanimivo je, da ta tehnološki 
vrhunec tega avtomobila ni le 
en, temveč ga izjemnega dela 
več inovacij. Ena je, na primer, 
poseben sistem hlajenja 
baterijskega sklopa, ki je tako 
učinkovito, da lahko s polnim 
plinom prevozi kar dva 
zaporedna kroga na 
Nürburgringu, brez, da bi se 
zaradi pregrevanja opazneje 
poslabšale zmogljivosti. Te niso 

Baterije sestavlja skoraj sedem  
tisoč litij-mangan-nikljevih celic, ki imajo skupaj 

kapaciteto 120 kWh. Baterijski sklop je pospravljen 
v trdno ohišje iz ogljikovih vlaken, kar ga varuje 

pred udarci in posledičnim morebitnim 
vžigom. 

❝
Tesla je svoj roadster 
poslal v vesolje, Rimac pa je s tem 
stvorom vesolje pripeljal kar na Zemljo! 

www.avto-fokus.si

Ko tesla obmolkne
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le izjemne, temveč nezaslišano 
brutalne. Štirje motorji tokrat 
ponujajo skupno moč 1.408 
kilovatov (1914 KM). Še večja je 
številka, ki označuje navor, saj 
ta znaša 2.300 Nm. Ko vsa štiri 
kolesa začnejo grabiti po tleh, 
je tako izjemna količina moči in 
navora preprosto preveč 
silovita, tu pa pride na vrsto še 
ena inovacija. Pri Rimcu jo 
imenujejo Rimac All-Wheel 
Torque Vectoring in obvlada vse 
od zagotavljanja optimalnega 
oprijema do programa za 
ekstremne drifterske podvige. 
Kot pravijo pri Rimcu, s takšno 
močjo pride tudi velika 
odgovornost, zato so na 
avtomobil namestili nič manj 
izjemne zavore. Brembovi 
CCMR karbon-keramični diski 
imajo premer 390 milimetrov, 
kar zagotavlja izjemne 
pojemke, in to brez postopnega 
izgubljanja moči. Ker gre za 
električni avtomobil, je jasno, 
da se med zaviranjem 
sproščena energija regenerira. 
Ob največji obremenitvi zavore 

lahko zagotavljajo do 150 kW 
energije na uro. 

Če smo že začeli s 
presežniki, lahko 
pogledamo še nekaj 
skorajda neverjetnih 
podatkov. Tudi do 100 
km/h izjemno hitro 

pospeši (manj kot dve 
sekundi), do tristo na uro 
pa potrebuje izjemnih 
11,8 sekunde! Dovolj 

presežnikov, da si Rimac 
drzne za vsakega od 150 

primerkov zahtevati več kot 
milijon evrov na teden.  Gašper 
Stamač, Foto: Rimac, arhiv AF

C_two je 
 pripravljen na 

avtonomno 
vožnjo četrte 

stopnje. To mu 
med drugim 

zagotavlja osem 
kamer, lidar, 

šest radarskih 
oddajnikov 
in dvanajst 

ultrasoničnih 
senzorjev.

  Skoraj celotna konstrukcija 
avtomobila je narejena iz 
ogljikovih vlaken, le strukture 
za absorbiranje energije pri 
trku so iz aluminija. 

❝
Količnik zračnega upora v načinu z 

nizkim uporom znaša le 0,28.
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 FORMULA 1

Doping v F1

V rhunski šport je v 
današnjih časih popolnega 
marketinga postal krut 

posel. Štejejo namreč samo 
zmage, zato strokovnjaki radi 
povejo, da to odpira vrata 
dopingu, jemanju takšnih in 
drugačnih preparatov, ki 
izboljšujejo človekove 
zmogljivosti. A lahko tudi 
škodujejo zdravju. Žal so časi, ko 
so športniki »delovali na zelje, 
krompir in fižol«, že davno 
minili. Romantika se je morala 
umakniti krutemu lovu na uspeh.

A še so športi, ki kljubujejo 
jemanju nedovoljenih sredstev, 
in naj se sliši še tako nenavadno, 
formula 1 je prevelik posel, da bi 
si to lahko privoščili, še bolj 
verjetno zato, ker uživanje 
poživil zaradi narave samega 
športa dirkaču dejansko ne 
prinese veliko. Pri njegovem delu 
ga lahko le ovira.

Nekaj časa je veljala urbana 

legenda, da naj bi bil nekoč 
kokain zelo razširjen med 
dirkači. Droga naj bi namreč 
vozniku izboljšala reakcijski čas 
in mu dajala občutek 
nepremagljivosti, deloval pa naj 
bi približno 90 minut, torej ravno 
toliko, kot traja povprečna dirka. 
To trditev lahko ovržemo z 
najmanj dvema dejstvoma; odkar 
mednarodna avtomobilistična 
zveza FIA po dirki naključno 
izbere tri dirkače, pri katerih 
opravijo doping test, niso še pri 

nobenem našli prepovedane 
snovi. In kot drugo, če bi zadeva 
delovala, bi jo verjetno 
uporabljali vsi dirkači, ne le 
tretjina. Niki Lauda, nekdanji 
svetovni prvak in zdaj siva 
eminenca pri Mercedesu, je 
povedal, da je jemanje kokaina 
popolna neumnost, saj naj bi 
takšna droga prinesla več škode 
kot koristi. Pri 300 km/h namreč 
dirkači potrebujejo jasen um in 
bistro glavo.

Kljub rednim testom dopinga, 
kot omenjeno, dirkači po 
sredstvih ne posegajo iz 
preprostega razloga: za enkrat 
namreč vsaj uradno še ne 
poznajo preparata, ki bi jih 
naredil hitrejše, znani preparati 
pa so prej v škodo kot korist. Kaj 
pomagajo, na primer, steroidi, če 
bi bil dirkač močnejši, ko pa bi se 
pri tem tudi zredil? Amfetamini 
višajo mejo bolečine in 
utrujenosti, a v eni uri in pol bi 

pod njihovimi vplivi postal dirkač 
zelo nezbran. T. i. beta-blockersi 
zmanjšujejo napor, a hkrati 
upočasnijo reflekse. Dirkač s 
slabimi refleksi pa ni hiter. 
Narava tega športa torej sama 
preprečuje uporabo poživil.

Najbolje, kar lahko dirkač stori 
zase, je, da je v odličnem 
telesnem in psihičnem stanju. Za 
to v moštvih skrbijo osteopati, ki 
jim pomagajo premagovati 
pospeške in pojemke, velike 
prečne sile in psihični napor. 
Osteopati tudi skrbijo za dirkačev 
obrok pred vožnjo in so neke 
vrste psihologi. Njihova glavna 
naloga je, da dirkača po vsakem 
treningu oziroma vožnji masirajo 
približno 45 minut. Če tega ne 
storijo, se lahko pojavi še večja 
utrujenost in celo manjši krči, ki 
omejujejo delovanje mišic.

V motošportu morajo dirkači 
združevati hitrost, dobre 
reflekse, sposobnost 

Sprinter in maratonec  
v enem

❝
Kokpit je človeku 
zelo neprijazno 
delovno okolje, 
dehidracija je ena 
največjih težav.

❱ Za enkrat še 
niso našli preparata, ki bi 
dirkača naredil hitrejšega  ❱ Za 
svojo zmogljivost največ naredijo s 
pravim treningom in prehrano



111maj 2018 | številka 225

FORMULA 1 

predvidevanja, koordinacijo in ne 
nazadnje pogum. Formula 1 je 
zapleten šport, saj dirka traja uro 
in pol, v tem času se dirkaču v 
kokpitu lahko zgodi nešteto 
stvari. Zato mora imeti hitrost 
sprinterja in vzdržljivost 
maratonca. 

Kaj preži na dirkače v kokpitu? 
Vročina in z njo dehidracija, 
skoraj dvourna stoodstotna 
koncentracija, fizične 
obremenitve pri pospeševanjih in 
zaviranjih, strah, jeza … Vse to in 
še marsikaj mora dirkač formule 
1 prenesti brez večjih težav. V 
mirujočem stanju imajo dobro 
telesno pripravljeni dirkači v 
povprečju od 40 do 50 srčnih 
udarcev na minuto, srce 
povprečnega človeka na minuto 
utripne od 70- do 80-krat. Že v 
najbolj »lahkotnem« krogu v 
dirkalniku jim srce utripa s 
frekvenco do približno 160 
udarcev na minuto, medtem ko 

povprečni človek pod 
obremenitvijo doseže približno 
130 udarcev na minuto. V hitrem 
kvalifikacijskem krogu dirkačem 
srčni utrip le redko pade pod 180 
udarcev na minuto. Višek 
praviloma dosežejo pri izstopu iz 
ovinka, ko vozijo na zgornji 
dovoljeni meji, lovijo dirkalnik in 
se »igrajo« z volanom ter plinom. 
Takrat jim pulz lahko naraste 
tudi na 200 udarcev na minuto, 
kratke »odmore« jim omogočajo 
le dolge ravnine na stezi.

Seveda dirkači formule 1 niso 
nadljudje in imajo cel kup 
pomanjkljivosti. Po mnenju 
strokovnjakov je ena najtežjih 
stvari koncentracija oziroma 
izboljševanje sposobnosti, da si 
po motnji med vožnjo čim hitreje 
opomorejo. Jackie Stewart je že 
pred časom dejal, da je idealen 
trening za skrajševanje časa 
regeneracije streljanje v tarče ali 
glinaste golobe. Pri tem športu je 

združeno ravno to, saj je vsako 
streljanje svoj adrenalinski šok in 
motnja v procesu koncentracije. 
A streli si sledijo hitro eden za 
drugim in prav na vsakega mora 
biti strelec enako dobro 
osredotočen. Andraž Zupančič, 
foto: arhiv AF, ekipe

❝
Zdržati dvourno 
koncentracijo na višku 
pomeni ogromno 
treninga. In odlično 
zmožnost ponovne 
koncentracije v zelo 
kratkem času.

OBREMENITVE DIRKAČA V KOKPITU

POSPEŠKI DO 6,5 G
Praviloma mora biti dirkač v 

kokpitu privezan z 
večtočkovnim varnostnim 
pasom. In to tako močno, da 
dobesedno komaj diha in se, 
razen rok in nog, skoraj ne 
more premakniti. Na njegovo 
telo delujejo velike sile. Zaradi 
centrifugalne sile, ki nastopi pri 
vožnji skozi ovinek, lahko 
dirkačeva glava s čelado 
dejansko tehta do 30 
kilogramov, pri zaviranju ali 
vožnji skozi hitre ovinke pa 
lahko pospešek doseže 6,5 g. 
Močne vibracije lahko pri 
visokih hitrostih zameglijo 

dirkačev vid. Poleg tega je 
zaradi že omenjenih 
centrifugalnih sil prekrvavitev 
oči veliko slabša, zato se lahko 
zgodi, da kakšen ovinek dirkač 
odpelje »na slepo«. Prsni koš je 
ujet v varnostne pasove, 
pritisna sila pri 200 kilometrih 
na uro pa povzroči, da dirkalnik 
tehta skoraj tono in pol, zato 
morajo imeti dirkači močne 
roke in zapestja. Čeprav imajo 
odprt kokpit, je lahko v njem 
zelo vroče, tudi do 50 stopinj 
Celzija, saj aerodinamika 
dirkalnika ne dovoljuje 
posebnega zračenja kokpita.

  Ayrton Senna je bil eden prvih, ki se je načrtno in strokovno lotil 
izboljševanja telesne pripravljenosti. Njegovemu zgledu so nato 
sledili tudi drugi dirkači. 

  V »romantičnih« časih formule 1 so dirkači dirkali precej bolj po 
lastnem nagonu in občutku. Telesna pripravljenost je bila bolj 
posledica volje in osnovnih predispozicij vsakega dirkača.

  Nelson Piquet 
se je po eni 
od dirk od 
utrujenosti 
in dehidracije 
zgrudil na 
zmagovalnih 
stopničkah.
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Držali  
bomo pesti

 

Znani za volanom: Lea Sirk

Naslednja številka izide v torek, 15. maja 2018

■•  PRED DESETIMI LETI JE 
bila ena najodmevnejših 

zgodb v naši reviji povezana s 
prodorom kitajskih 
avtomobilov na 
evropski trg. 
Ekskluzivno smo 
objavili preizkus 
šestih kandidatov za 
nastop na najbolj 
zahtevnem trgu na 
svetu in bili kar 
nekajkrat presenečeni. 
V dobrem in slabem. 
Zdelo se je neizogibno, 
da bodo na naših 
cestah množično 
prisotni. Takrat so se 
zaradi strožjih 
evropskih varnostnih in 
okoljskih razmer raje 
osredotočili na veliko 
bolj množičen in manj 
zahteven azijski trg. 

Počakajmo še deset let, 
morda njihov trenutek še 
pride.

    PRED DESETIMI LETI 
    (AF105- maj 2008)

www.avto-fokus.si

Kdo vas je naučil voziti in v katerem 
avtomobilu? 
Voziti me je naučil sosed, pri petnajstih letih v 
peugeotu 307.

Kateri avtomobil vozite trenutno?
Trenutno vozim škodo octavio combi.

Kakšna je vaša avtomobilska zgodovina? 
Kakšen poseben primerek?
Svoj prvi avto sem kupila pri 19 letih. Bil je 
peugeot 307, srebrne barve in je bil super 
sopotnik. V njem sem preživela veliko ur, saj sem 
se z njim vozila tudi na študij v Ženevi.

Kako bi vaš slog vožnje primerjali z vašim 
poklicem?
Moj slog vožnje je kot moje življenje – stresno, 
hitro in nepredvidljivo.

Če bi za en dan postali prometni 
minister, kaj bi spremenili?
Iz prometa bi izločila vse, ki ne vozijo dovolj 
dobro. Omogočila bi jim ponovno opravljanje 
izpita.

Najbolj zanimiva stvar, ki ste jo doživeli v avtomobilu?
V avtu sem snemala videospot za svoj sponzorski avto, ki sem 
ga prejela od generalnega sponzorja Košarkarskega kluba Sixt 
Primorska.

Kakšna je vaša zbirka prometnih prekrškov?
☺ Nič posebnega … le prehitra vožnja … kar pogosto. ☺

Koga bi na sovozniškem sedežu vzeli na pot okoli 
sveta?
Ker se večinoma vozim sama in sem se na to že čisto navadila, 
bi brez težav tudi sama šla okoli sveta. No, mogoče bi na 
sovozniškem sedežu peljala kakšnega člana svoje družine.

Kateri vozniki so boljši – moški ali ženske?
Absolutno mislim, da moški. Ne vem, če bi se upala na kakšno 
daljšo vožnjo peljati s kakšno žensko. ☺

Raje zavijate levo ali desno?
Bolj na levo, ampak rada zavijem tudi v desno.

Ali pojete v avtomobilu?
Vedno! Med vožnjo imam vedno glasbo in prepevam. Zadnje 
čase se pogosto tudi opevam in pripravljam na nastop.

Kateri sedeži v avtomobilu so bolj zabavni, sprednji ali 
zadnji?
Sprednji. Na zadnjih se ne počutim dobro.

Kateri avto bi najraje videli na naslovnici Avto fokusa?
Sicer imam ogromno sanjskih avtov, ampak sem trenutno 
zelo zadovoljna s svojo škodo. Tako da, škoda naj bo … lahko ji 
delam tudi družbo. ☺

Gašper Stamač, foto: Ana Gregorič

Desetega maja bomo navijali za 
zmagovalko letošnje Eme Leo Sirk, ki 
bo Slovenijo zastopala na Evroviziji na 
Portugalskem. Tja bo sicer letela, vseeno 
pa zelo rada vozi svoj avtomobil. Pravi, 
da obvlada tudi zelo dolge razdalje …

VOZILI SMO 
Volkswagen touareg   Sedli smo za 
volan tretje generacije največjega 
ljudskega športnega terenca, ki je vse 
poprej kot ljudski. Tehnično zasnovo 
si namreč deli s plemeniteži, kot so 
bentley bentayga, lamborghini urus 
in porsche cayenne, toda to počne na 
sebi značilen način. Veliko stavi na 
trendovske tehnologije, saj ga v kabini med drugim krasi kar 38,1-centime-
trski (15-palčni) zaslon na dotik, ponuja pa še mnogo več. Kaj vse nas je na 
prvi vožnji navdušilo in kaj morda razočaralo, pa v prihodnji številki. 

Suzuki swift sport  Najbolj športna 
različica malega swifta ni nikoli 
spadala med najbolj zmogljive in 
ekstremne cestne športnike. Vseeno 
so jo številni vzljubili zaradi zabavne-
ga značaja, ki se odraža predvsem v 
vozni dinamiki. Majhna masa in ravno 
tako majhen, a iskriv ter odziven 
motor sta se izkazala za pravi recept, 

očitno pa se bodo pri Suzukiju tega držali tudi v prihodnje. Če je to dovolj 
tudi v kombinaciji s sodobnimi zahtevami na področju varnosti, bomo 
razkrili v poročilu s prve vožnje.

TEST
Dallara stradale   Zaprite oči in si 

zamislite poseben športni 
avtomobil iz dežele pice in 

špagetov. Če ste pomislili na 
razne ferrarije in lamborghinije 

ali morda na paganije, ste močno 
ustrelili mimo. Vozili smo namreč 

Dallarin cestni dirkalnik, ki je nastal na 
podlagi več desetletij najbolj pristnih izkušenj v motošportu. To je 
avtomobil, ob katerem avtomobilska eksotika dobi čisto nov pomen.
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