september 2013

FordMagazine
Summit motors Ljubljana praznuje
Nova Ford Kuga v Sloveniji
Fiesta ST in Fiesta R5
Kombiji so kul!

NOVI FORD B-MAX
Novi Ford B-MAX z inovativno rešitvijo
odpiranja vrat za vstop brez omejitev.

1,5 m

Poraba goriva: 4,0-6,4 l/100 km. Emisije CO₂: 104-149 g/km.
Slika je simbolična. Summit motors Ljubljana, Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana

Go Further

vsebina

Spoštovani,
Letos mineva dvajset let, odkar je družba Summit motors Ljubljana začela v Sloveniji zastopati
blagovno znamko Ford. Japonska korporacija Sumitomo je s še dvema družbenikoma v letu
1993 začela z uvozom in distribucijo vozil ter nadomestnih delov znamke Ford. Pred desetimi
leti je bil zgrajen sodoben prodajno-servisni center Summit na Flajšmanovi 3 v Ljubljani,
kjer je še danes sedež treh podjetij v lasti korporacije Sumitomo: Summit motors Ljubljana,
Summit leasing Slovenija in Summit avto. V dvajsetih letih delovanja smo v Sloveniji prodali
že 55.583 vozil Ford ter razvili mrežo 17 pooblaščenih trgovcev ter 25 pooblaščenih serviserjev.
Nekateri izmed njih so z nami že od samega začetka, podobno kot prenekateri sodelavec v
našem podjetju. Vsem njim gre posebno priznanje za zavzeto in strokovno delo ter za številne
zadovoljne kupce vozil Ford in uporabnike naših storitev.
Za zaupanje in zvestobo v zadnjih dvajsetih letih se iskreno zahvaljujemo tudi vam, dragi kupci,
in upamo, da ju bomo deležni tudi v prihodnje. Ravno zato imamo za vas pripravljene številne
novosti, ki jih predstavljamo v tokratni številki Ford magazina: novo Kugo, Fiesto ST, sistem MyKey
za uporabniški nadzor pri modelu Fiesta ter varčnejše motorje za model Mondeo, ki so že na
voljo slovenskim kupcem. Nadzor nad servisno zgodovino vaših vozil bo zagotovo olajšal projekt
elektronske servisne knjižice, s katerega podrobnostmi se lahko seznanite na 15. strani magazina.
Ker pomembno vlogo pri ugledu blagovne znamke in nakupnih odločitvah igrajo tudi
mednarodna strokovna priznanja, smo še posebej ponosni na naslove, ki so si jih naši modeli
in nove tehnologije prislužili v letošnjem letu: Ford Fiesta je postala svetovni ženski avto leta,
Fiesta ST je prejela priznanje za vozno dinamiko, novi Transit Custom je postal mednarodni
in slovenski dostavnik leta, motor 1.0 EcoBoost pa je bil že drugo leto zapored razglašen za
mednarodni motor leta. Več o omenjenih temah najdete v nadaljevanju magazina.
Ford torej v globalnem merilu še naprej niza številne uspehe, ki omogočajo vlaganja v čedalje
intenzivnejši razvoj novih tehnologij za varnost in udobje. Prav zaradi njih je bil na primer Ford
Focus v preteklem letu najbolje prodajani model na svetu, Fordovim vozilom pa zaupajo
tudi številne znane osebnosti današnjega časa. Verjetno ste že zasledili informacijo, da se
v Focusu občasno prevaža celo papež, Angleška kraljeva družina pa je za prevoz svojega
prestolonaslednika v porodnišnico prav tako izbrala Ford, natančneje model Galaxy.
Kar je dovolj dobro za bodočega kralja, bo zagotovo zadovoljilo tudi vaše potrebe. Zato
dovolite, da vas za zaključek še prijazno povabim na naša prodajna in servisna mesta. Ker
je jesen čas številnih izdatkov, smo z mislijo na vašo kupno moč pripravili posebej ugodno
ponudbo za servis vozil, starejših od štirih let, ter uvedli dodatne ugodnosti pri ponudbi
modelov B-MAX, Focus, Mondeo, S-MAX in Galaxy, ki jim tudi zvišana stopnja davka na
dodatno vrednost ni mogla do živega.
Želim vam, da bi sproščeni in spočiti zaokrožili poletje ter varno zapeljali v jesen. Z lepimi
pozdravi,

David Jurič

Generalni direktor
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FordNovice

Kombiji za otroke
Italijanska vlada je na podlagi sporazuma med svojim zunanjim ministrstvom in
Italijansko unijo s sedežem na Reki podarila tri nove dostavne in šolske kombije
koprskemu italijanskemu vrtcu Delfino blu ter izolski in piranski osnovni šoli z italijanskim
učnim jezikom Dante Alighieri ter Vincenzo in Diego de Castro. Potreba po novih vozilih
se je pojavila pred dvema letoma, z razpisom so zatem izbrali ponudbo koprskega
avtomobilskega salona Ford Nova. Direktoricama osnovnih šol Simoni Angelini in
Dolores Bressan ter ravnateljici vrtca Ilenii Vivoda sta ob navzočnosti italijanske
generalne konzulke v Kopru Marie Cristine Antonelli in predsednika Italijanske unije
Maurizia Tremula ključe novih vozil Ford Transit Custom Kombi predala vodja fleet
prodaje Summit motorsa iz Ljubljane Rok Pirc in direktor prodaje Ford Nove Robi Jurak.

Dvojno priznanje za
dinamiko Fordovih vozil
Ford je na podelitvi priznanj revije Vehicle Dynamics International
za leto 2013 osvojil dva naziva: za Dinamično ekipo in Največjega
strokovnjaka za dinamiko. Fordov oddelek za dinamiko vozil je zmagal
z razvojem Fordovih vozil, med katerimi so novi B-MAX, povsem
nova Kuga, Focus ST in nova Fiesta ST. Specialist za dinamiko vozil
v oddelku Ford Team RS David Put je zmagal s svojim ustvarjalnim
prispevkom pri Focusu ST in novi Fiesti ST. Ford je predan izdelovanju
vozil, ki z izjemno kakovostno vožnjo poskrbijo tako za zabavo kot za
varnost in varčnost – to je del Fordovega globalnega genskega zapisa.
Obenem je kot prvi proizvajalec dvakrat osvojil obe priznanji, ki ju
podeljujejo od leta 2008.

Ford Fiesta je
»Svetovni ženski avto leta«
Nova Ford Fiesta z 1,0-litrskim motorjem EcoBoost je postala
»Svetovni ženski avto leta«. Žirantke je navdušila z vrhunskim videzom
in občutkom ter izjemno varčnostjo, kar jo je v končnem izboru uvrstilo
pred tekmece, med katerimi so bili Audi Allroad, Range Rover in
Porsche Boxster S. Strokovna žirija 18 novinark avtomobilskih medijev,
ki je pri odločanju upoštevala dejavnike, kot so varnost, vrednost glede
na ceno, estetski videz, prostornost, prijaznost do otrok, preprostost
vožnje, barve, privlačnost in okoljski odtis, je novi Fiesti podelila tudi
naziv »Svetovni ženski varčni avto leta 2013«. »Nova Fiesta je postavila
višja merila, saj prepriča z izjemnim videzom, odličnimi povezavami,
presenetljivo varčnostjo in neverjetno zabavno vožnjo,« je povedala
Barb Samardzich, podpredsednica za razvoj izdelkov pri Fordu
Evropa. »Upoštevali smo želje naših strank in prepričani smo, da ta
majhni avto z bogato zgodovino čaka svetla prihodnost.«

Mondeo z manjšimi izpusti CO2
in še varčnejšo porabo goriva
Ford je predstavil izboljšano različico Mondea, pri kateri bodo izpusti
CO2 zmanjšani za do osem odstotkov, obenem pa bo avto navduševal z
manjšo porabo goriva in zelo konkurenčnimi cenami. Izpusti CO2 Mondea,
opremljenega z najbolje prodajanim 2,0-litrskim dizelskim motorjem Duratorq,
bodo znašali od 119 g/km naprej. Ker je ta motor na voljo z zmogljivostjo
do 163 KM, bo Mondeo glede moči krepko prehitel vse ključne tekmece v
razredu z izpusti pod 120 g/km. Poraba goriva je s 4,9 l/100 km zmanjšana na
4,6 l/100 km. Novi motor bo na voljo z vsemi stopnjami opreme.
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1.0 EcoBoost – ponovno najboljši

Pred letom dni smo pisali: že pri načrtovanju novega
trivaljnega 1,0-litrskega motorja si je Ford zastavil cilj, da bo
izdelal motor, ki bo osupljivo varčen in izjemno zmogljiv ter
obenem prefinjen in tih.
Sedaj pa lahko dodamo le še – in ponovno
najboljši, saj je že drugo leto zapored
osvojil naziv Mednarodni motor leta,
tokrat z najboljšim rezultatom v zgodovini
podeljevanja naziva. Ford je tako postal
eden od treh proizvajalcev, ki so v 15-letni
zgodovini zmagali dvakrat. Žirija 87
strokovno podkovanih novinarjev iz medijev,
ki avtomobilsko panogo predstavljajo v
35 državah po vsem svetu, je pri motorjih
ocenjevala voznost, zmogljivost, varčnost,
prefinjenost in uspešno uporabo naprednih
tehnologij.

Smernice motorja 1.0 EcoBoost:
Da bi zadostili povpraševanju, se bo
proizvodnja 1,0-litrskega motorja EcoBoost
podvojila, kar pomeni, da bodo dnevno izdelali
več kot 1.000 motorjev in tako povečali
proizvodnjo s 141.000 v letu 2011 na približno
480.000 do leta 2015.
V Evropi je 1,0-litrski motor EcoBoost na voljo
v Fiesti, B-MAX-u, Focusu, C-MAX-u in Grand
C-MAX-u; izbrali ga bodo lahko tudi kupci
modelov Transit Connect, Transit Courier, Tourneo
Connect, Tourneo Courier, Mondeo in EcoSport.

Dean Slavnich, podpredsednik 15. podelitve
priznanj Mednarodni motor leta in urednik
revije Engine Technology International,
je povedal: »Mali EcoBoost – Fordov
prvi trivaljnik – je motor, ki ga je skorajda
nemogoče premagati. Navdušuje z
varčnostjo pri vsakdanji uporabi, kompakten
turbopolnilnik pa omogoča, da motor z
lahkoto poganja tudi večja vozila, kot je
Grand C-MAX.«
Motor je tako majhen, da bi ga lahko odložili
v predal za prtljago nad sedežem v letalu,
v Evropi pa zagotavlja najvarčnejšo porabo
goriva v razredih, v katere so uvrščeni Fiesta,
B-MAX, Focus, C-MAX in Grand C-MAX.
Pri proizvodnji bencinskega motorja
1.0 EcoBoost Ford sledi svojim strogim
zavezam za ohranjanje narave, saj so v
tovarnah v Kölnu in Craiovi uvedli napredno
tehnologijo, ki potrebno količino hladilnega
sredstva zmanjša na samo pet mililitrov
za posamezno komponento – v primerjavi
s prej potrebnima dvema litroma ima
proizvodnja znatno manjši okoljski odtis.
Uvedli so tudi tehnologijo »hladnega
preizkušanja«, ki omogoča preverjanje

Priznanja, s katerimi se ponaša
le Fordov motor 1.0 EcoBoost:
• že drugo leto zapored je osvojil naziv
»Mednarodni motor leta« in v vsej
zgodovini podeljevanja priznanj tokrat
dosegel najboljši rezultat,
• na letni podelitvi nagrad revije Engine
Technology International je zmagal tudi v
kategoriji »Najboljši motor s prostornino
manj kot en liter«,
• nagrada International Paul Pietsch Award
2013 za tehnološke inovacije nemške revije
Auto, Motor und Sport,
• Best Cars Awards,
• pokal Dewar Trophy Kraljevega
avtomobilskega kluba v Veliki Britaniji in
• Breakthrough Award revije Popular
Mechanics v ZDA.

motorjev brez zagona – tako so porabo
goriva in izpuste CO2 v postopku zmanjšali
za šest odstotkov. Vsa preostala potrebna
energija za delovanje obrata v Kölnu prihaja
iz obnovljivih virov, med katerimi so tudi tri
hidroelektrarne na Norveškem in Švedskem.
Urša Grudnik

Foto: Ford
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Nova mutacija Kuge v Sloveniji
Tako bi se lahko glasil naslov v kakšni slovenski populistični
reviji ali časniku. Ob lansiranju novega modela v letu 2008
se je naslov namreč glasil: »Kuga prihaja v Slovenijo!«
Tudi sam sem ob takšni informaciji najprej
obnemel, ob prebiranju celotnega članka pa se
mi je od srca odvalil kamen, saj je šlo za precej
prijetnejšo zadevo – predstavitev popolnoma
novega modela športnega terenca.
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nekoliko agresiven sprednji del, bočne linije
so izjemno dinamične in ponazarjajo gibanje
tudi tedaj, ko avto miruje, skulpturiran zadek
pa lepo zaokroži celotno podobo.

Po petih letih ime Kuga zaradi izjemne
priljubljenosti tega vozila v nas ne asociira
več že zdavnaj izkoreninjene nalezljive
bolezni in ker je čas za prenovo, na
naše ceste prihaja »nova mutacija«,
ki je prostornejša, udobnejša in še bolj
impozantna od predhodnika.

Ker je Kuga v dolžino zrasla za kar 80 mm,
je se je prostornina prtljažnega prostora
povečala za celih 82 litrov na skupno
zajetnih 492 litrov. Na zadnjih sedežih,
katerih nakloni naslonjal so povrh vsega
nastavljivi, je dovolj prostora tudi za
visokorasle potnike. Novemu modelu bi
lahko rekli kar družinski športni terenec.

Zunanja oblika sledi Fordovim oblikovalskim
smernicam, kar pomeni značilen, celo

Enako vozilo z imenom Escape je naprodaj
tudi v ZDA. »Kakšno zvezo pa ima to z nami?«,
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porečete. Rekel bom le, da so vrli daljni
sorodniki, ki živijo tam čez veliko lužo,
navajeni na precej večje udobje, kot prebivalci
stare celine. Zdaj veste, kam merim? Ko
že mislimo, da Ford ne more več narediti
boljšega, udobnejšega in bolj odzivnega
podvozja, me njihovi inženirji vedno znova
presenetijo. Vožnjo bi najlažje opisal kot
sedenje na preprogi med vožnjo po masleni
cesti! Da, tako dobro je podvozje! Če so z njim
zadovoljne »razvajene ameriške zadnjice«,
potem ste lahko prepričani, da je res vrhunsko
uglašeno. In ne boste verjeli, kako je avto
tih – pravi balzam za ušesa. Prenos hrupa
in vibracij v kabino je v primerjavi s prejšnjim
modelom zmanjšan za približno 15 %. Tako
boste lahko uživali v poslušanju glasbe, ki
jo boste s pomočjo vmesnika Bluetooth
predvajali kar z vašega mobilnika, ali pa se
brez kričanja pogovarjali s sopotniki.

Vsi notranji materiali so mehki na otip, tudi
armaturna plošča in naslon za roko. Poleg
tega so vse notranje obloge narejene
iz materialov, ki ne povzročajo alergij!
Neprecenljivo pri prevažanju malčkov, ki
so alergični na vse več alergenov.
Ne bom se spuščal v tehnične
podrobnosti. Naj omenim le novi pogon
na vsa kolesa, ki je krmiljen elektronsko
in po potrebi moč oziroma navor (tudi
do 100 %) tako rekoč v hipu prenese
na zadnji kolesi. Sistem za nadzor
vektorjev navora v ovinkih zavira notranje
kolo in pospešuje zunanjega – ste se
kdaj med tekom prijeli za drog in vas je
dobesedno zavrtelo v zavoj? Prav takšen
je občutek pri vožnji nove Kuge skozi
ovinke, ki jih naravnost obožuje. Vozilo
kot po tirnicah zajadra v zavoj in poslušno

sledi voznikovim željam. Kljub svoji skoraj
19-centimetrski oddaljenosti od tal pa
nelagodnega zibanja oziroma nagibanja
karoserije praktično ne boste zaznali.
Posebna novost so električno pomična
dvižna zadnja vrata, ki se samodejno
odprejo, ko z nogo zamahnemo pod zadnjim
odbijačem. Kako prikladno, ko imamo v
rokah vrečke iz nakupovalnega centra! Na
voljo je tudi pomična panoramska streha –
opazovanje zvezd na težko dosegljivih krajih
je lahko stalnica in tudi romantiki lahko
pridejo na svoj račun.
Da je pri varnosti dosegla vseh pet zvezdic
EuroNCAP, je za Forda samoumevno, da
pa je najboljša v segmentu, je prijetno
presenečenje.
Pod črto – bravo, Ford!
Aljaž Arnold

Foto: Ford
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Fiesta ST

Zgodovina športnih avtomobilov, ki jo piše blagovna
znamka Ford, je bogata in dolga. Capri, Sierra RS
Cosworth, Escort RS Cosworth in tudi Fiesta XR2, ki je
bila predstavljena že leta 1981, so samo nekatera vozila,
v katerih so lahko vozniki uživali v tekmovanjih in v cestni
vožnji. Bogata zgodovina se je nadaljevala s prihodom
Focusa z različicama ST in RS.
Focus ostaja eno najuspešnejših vozil
v tekmovanju WRC, leta 2011 pa ga je
nadomestila Fiesta z različico za svetovno
prvenstvo v reliju. Športno žilico in bogato
znanje skupine ‘RS Team’, ki je zasnovala
že veliko Fordovih športnikov, se je utelesilo
tudi z drugo generacijo Fieste ST, ki je letos
pripeljala tudi na naš trg.
Že na prvi pogled drzne oblike skrivajo več
kot pričakujete, ko prvič poprimete za volan.
Da to spoznamo, smo morali zapeljati v prvi
zavoj.
Kot športnike po duši na nas vedno
naredi velik vtis na papirju zapisana moč
motorja, navor ter prostornina motornega
bloka. Malo je rečeno na temo razmerja
med maso vozila in agregatom, ki je vpet
v nosilce karoserije. Fiesto ST poganja
1,6-litrski bencinski motor, ki mu pomaga
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turbinski polnilnik, da razvije 180 KM in
240 Nm navora, kar seveda ni največ,
kar srečate med športnimi vozili, vendar
je več kot dovolj za malo športnico, ki s
pridom izkorišča vsak atom moči. Izjemno
uglajeno podvozje in krajša ročica volana z
električnim servoojačevalnikom omogoča
izjemen izkoristek vsakega kilovata moči,
ki ga proizvede živahni agregat. Že po prvih
taktih valjev, ki jih zaslišimo skozi simpozer
motornega zvoka v kabini, nam je jasno, da
se nam obeta zabavna vožnja. Pritisk na
stopalko plina takoj pospeši srčni utrip. V
volanskemu obroču začutimo prenos moči
na sprednji kolesi, ki ju Fiesta ST uspešno
kroti z naprednim sistemom interaktivne
vozne dinamike. Motor prijetno hrumi,
blage vibracije pospeševanja čutimo na
hrbtenici in na konicah prstov, vijuganje
pa takoj postane električna odvisnost.
Kabina, zasnovana kot kokpit dirkalnika,

FordPredstavitev

Fiesta ST na našem trgu je na voljo v izvedenki
ST2 z že zelo bogato serijsko opremo. Sprednja
sedeža Recaro, 17-palčna 5Y-kraka platišča
iz lahke zlitine, po želji z rdečimi zavornimi
čeljustmi, radio Sony s sistemom SYNC ter
funkcijo za klic v sili in sistem ključev 'MyKey'
so le nekatere izmed značilnosti serijske
opreme, ki jo dobite za 19.590 €.

vas bo držala v objemu ter kmalu boste
ugotovili, da je vse na dosegu roke. Sprednja
sedeža Recaro skrbita za udobje voznika
in sovoznika tudi med najbolj dinamično
vožnjo, posebno oblikovan volanski obroč
ST vam nudi popoln oprijem v vsakem
trenutku. Vozilo, opremljeno s sistemom
za nadzor vektorjev navora, ki opravlja delo
navideznega diferenciala na gnanih kolesih,
suvereno kroti cestišče pred vami, prek
volanskega droga pa vam pošilja množico

povratnih informacij s cestišča, ki služijo kot
zemljevid vašim vozniškim instiktom.
Nova oblika Fiestine zunanjosti je seriji ST
vdahnila športnega duha bogate Fordove
športne preteklosti. Trapezoidna mrežica
za zajem zraka, nizko spuščeni sprednji
odbijač, kolesni oboki, ki se tesno prilegajo
pnevmatikam, ter športni difuzor zadaj.
Oblikovalski jezik je uspešno ubesedil bistvo
naše športnice, želja po vožnji pa naj vas
ne zadržuje predolgo. Izkušnja vožnje bo
prekosila dinamično zunanjost.
Medlo opozarjanje sovoznikov »Ovinek je...«
v Fiesti ST dobi čisto drugačen predznak:
ne bo vas spravilo iz tira, ampak vam bo
pričaralo nasmeh na obraz. Nekaterih stvari
se res ne da ovrednotiti.
Uroš Mihelčič

Foto: Ford
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Avto Rajh – Fordov trgovec leta 2012
Družba Summit motors Ljubljana je ponovno izbirala
najuspešnejšega slovenskega Fordovega trgovca. Za leto
2012 je priznanje osvojilo podjetje Avto Rajh d. o. o., ki s
prodajno servisnima centroma v Ljutomeru in Murski Soboti,
uspešno pokriva področje severno vzhodnega dela Slovenije.
Pogovor z direktorjema Dušanom in
Damjanom Rajhom je opravila Katja Hvala.
Začetki vaše poslovne poti segajo že v
šestdeseta leta, s prodajo Fordov pa se
ukvarjate že od leta 1994. Kaj vam pomeni
osvojeni naziv Fordov trgovec za leto 2012?
Predvsem smo ponosni na vse sodelavke
in sodelavce, ki so omogočili ta uspeh. Ford
vseskozi zahteva od nas, da brez izjeme
spoštujemo stroge standarde dela in
poslovanja. Odločitev, da se potegujemo
za najboljše rezultate je v zato v prvi meri
zaveza, da bo delo opravljeno odlično in v
največje možno zadovoljstvo strank. Osvojeni
naziv je potrditev, da smo na dobri poti.
Se je s širitvijo prodaje v Mursko Soboto in
z otvoritvijo sodobnega avtomobilskega
centra za vas veliko spremenilo?
To je bila pomembna prelomnica v
delovanju podjetja. Zavestno smo se
odločili, da gremo v nov izziv, ki je presegal
takratne dimenzije našega poslovanja.
Vedeli smo, da imamo dobro organizacijo
in jo znamo prenesti v nov format. Le upati
smo si morali iti naprej. Odločili smo se,
da bomo obe lokaciji vodili zelo povezano
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in na enaki kakovostni ravni. Tudi zato se
nam danes zdi, kot da so naši prostori v
Ljutomeru in Murski Soboti ena celota in da
se med njimi sprehajamo kot čez dvorišče.
Poti sem ter tja sploh ne opazimo, obenem
pa smo na obeh koncih bližje strankam in
ponujamo boljšo in celovitejšo storitev.
Kaj vse zajema vaša prodajno servisna
storitev?
Ponujamo vse storitve povezane s prodajo
in servisom vozil Ford, skrbimo pa tudi za
popravila vozil drugih znamk, še posebej
v povezavi z vsemi vodilnimi slovenskimi
zavarovalnicami, ki nam zaupajo tudi
cenitve škod. Sicer pa pokrivamo področje
celotnega Prekmurja in Prlekije, kar zahteva,
da smo prisotni in prilagojeni potrebam
strank iz geografsko precej široke regije.
Z letošnjim letom ste pridobili tudi naziv
Center za poslovne uporabnike. Kako se
novost v poslovanju odraža pri vas?
S tem smo stopili pomemben korak bliže
podjetjem, samostojnim podjetnikom in
obrtnikom, ki jim sedaj lahko ponujamo še
zanimivejše pogoje in ponudbo poslovnih
in gospodarskih vozil. To je posebej

pomembno v časih optimizacije poslovanja,
ki jo lahko s ponudbo za poslovne
uporabnike marsikje zelo olajšamo.
Sponzorstva so ključnega pomena tudi pri
prepoznavnosti uspešnega trgovca v regiji.
Kje najraje sodelujete?
Prizadevamo si podpirati posameznike in
projekte, ki so blizu ljudem v Prekmurju
in Prlekiji. V večinskem deležu pa smo
osredotočeni na podporo nogometu in
promocijo vina, medu ter drugih avtohtonih
proizvodov z dolgo lokalno tradicijo.
Slovenska vinska kraljica, Neža Pavlič, vozi
našega Ford B-Maxa, Slovenska medena
kraljica, Mojca Čerpnjak, je vozila Ford
Fiesto. Nogometni kljub Avto Rajh Ljutomer,
ki nastopa v tretji slovenski ligi vzhod
uporablja naša vozila za tekme po vsej
Sloveniji. Poleg sponzorstva Nogometnega
kluba Avto Rajh Ljutomer se močno
angažiramo tudi pri podpori izobraževanja
mladih športnikov.
Osvojeni naziv je zaveza za odličnost, ki
se obrestuje v prihodnosti. Kakšni so vaši
načrti za prihodnost?
Danes sodijo vozila Ford med
najsodobnejša in najbolj konkurenčna
vozila na trgu, naše podjetje pa med najbolj
zaupanja vredna podjetja v Pomurju. Zato
so naši cilji ohraniti zaupanje, še naprej
izboljševati ponudbo, prepričati stranke z
odnosom in profesionalnostjo, še naprej biti
med najboljšimi na svojem področju.
K. H.

Foto: Avto Rajh

FORDCREDIT

Zapelji me na lizing!
Izberite si sanjskega Forda in mimogrede uredite še vse, kar sodi zraven – financiranje,
zavarovanje in registracijo! Hitro, enostavno in prijazno.

Vzemi si ga na lizing!

Več na spletni strani: www.takoleasy.si
ali brezplačni telefonski številki 080 1339.

FordŠport

Ford Fiesta R5 - dirkaško orodje za najčistejši užitek
Fiesta R5 je desetkrat dražja od serijske Fieste ST, zato je namenjena le izbrancem. Vsak
kilometer z njo pa ni le ekskluziven in drag, temveč tudi skrajno uživaški. Rezultat? Povišan
srčni utrip in nasmešek, ki ga po adrenalinski vožnji krotiš še več dni.
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»Daj, stisni sklopko, potem pa prestavljaj
samo še z ročico menjalnika. Prvi krog
pojdiva počasi, nato pa uživaj,« sem slišal
glas v hreščečih slušalkah interfona. Imel
sem še veliko vprašanj, potne roke in cmok v
grlu, ko sem ubogal svojega priložnostnega
sovoznika Matthewa Wilsona, udeleženca
90 relijev svetovnega prvenstva. Žrtvoval se
je zame in se ponudil, da mi pokaže Fordovo
novo dirkaško orožje.

krotenja adrenalina in srčnega utripa, še
preden se z njim sploh poda na hiter krog. To
je nova dirkaška Fiesta, ki si je svojo osnovo
sposodila pri Fiesti ST, zaradi tehničnih
pravil novega razreda R5 pa si je morala
motor sposoditi pri S-Maxu in alternator
pri Mondeu. Bistvo je nadzor nad stroški,
zato komponente sicer vrhunskega in
brezkompromisnega dirkalnika v marsičem
izvirajo iz serijskih avtomobilov.

Še pred spoznavnim krogom sem si lahko
ogledal dirkalnik, ki poka po šivih od
agresivnosti, zmagovalnega temperamenta
in pripravljenosti, da svojega voznika spravi
v delirij. Nudi mu pravo ekstazo navdušenja,

Bistvo dirkaškega športa in povezovanja
cestnih avtomobilov ter dirkaških različic so
emocije. Ne le za tistega srečneža, ki sede
za volan 250 tisoč evrov vrednega dirkalnika
in poskuša v nekaj trenutkih pozabiti vse
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dvome, zaupati v lastne sposobnosti in
na prvi pogled robustno dirkaško tehniko
preleviti v orodje najčistejšega užitka,
temveč tudi za proizvajalce, vse pokrovitelje
in tisoče navijačev. Ti so ciljna publika, ki so
jim dirkalni avtomobili dejansko namenjeni.
»Okej, tu daj v tretjo, nato pa hitro navzdol
in sunkovito po ročni zavori,« mi je
prigovarjal Wilson, ko sem s Fiesto R5 že
vozil tiste »ta hitre« kroge. Obvladovanje
tako vrhunskega dirkalnika ni mačji kašelj,
toda reči si je treba, da je to priložnost, ki
je ne smeš izpustiti iz rok. Zato pogumno
po stopalki za plin, kar najpozneje zavirati,
poskušati voziti agresivno, dirkaško.

FordŠport

Pogumno proti najbolj ostremu ovinku, z
ročno zavoro spraviti dirkalnik v drsenje
in nato v majhnem vzvratnem ogledalu
opazovati gost dim izpod gum. V ozadju
veš, da te opazuje smetana novinarskih
kolegov, ki so imeli priložnost premierno
voziti ta dirkalnik, prav tako pa tudi njen
snovalec, inženir Chris Williams, in oče
M-Sporta, Malcolm Wilson.
Iz kroga v krog gre hitreje. Za vrhunec
poskusim skozi šikano odpeljati na polno v
četrti prestavi. Če je prej to uspelo Wilsonu,
bo uspelo tudi meni. Sekunda, ko greš
na polno, se vtisne v spomin. Prav tako
tudi poznejši pogled posnetka in stisnjen
nasmešek Wilsona, ko sva letela nekaj
centimetrov mimo gum. Za take trenutke je

vredno živeti in zbrati pogum, da v ključnem
trenutku tvegaš.
Na voljo sem imel pol ure uživanja v
dirkalniku, s katerim sicer vsak kilometer
stane okrog sto evrov. Šele, ko sem
izključil dirkaško nastavitev elektronike
in proti servisnemu šotoru hladil motor
in vse vitalne komponente vozila, sva
z Wilsonom spregovorila več besed o
njegovem potencialu. To je najboljši
dirkalnik mednarodnega relija, nad njim je
le še različica WRC. Toda z njo je mogoče
voziti le na trinajstih relijih svetovnega
prvenstva, s Fiesto R5 pa na vseh možnih
dirkah. Resnično vrhunsko. Brez elektronskih
pomagal in z vsemi ključnimi informacijami,
ki jih voznik začuti v svojem hrbtu.

Ko se je motor ugasnil in sem splezal iz
razgretega dirkalnika, sem bil povsem
prepoten, roke so se malo tresle, srčni utrip
se je umiril šele pozneje med pogovorom
z inženirji in osebjem M-Sporta. Vtise sem
zbiral še več dni.
Vozil sem jo kot prvi Slovenec, na
predstavitvi v M-Sportu tudi ni bilo
povabljenih iz vzhodne Evrope. Nekaj dni
pozneje je Fiesta R5 dobila tudi uradno
homologacijo s strani FIA in na najbolj
spektakularnem reliju svetovnega prvenstva
na Finskem v razvrstitvi WRC2 že prvič
zmagala tudi na najvišji ravni.

Gregor Pavšič

Foto: M-Sport in GrP
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FordTehnologija

Vozniki so
navdušeni
nad kamero
za vzvratno
vožnjo
Z razvojem tehnologije so tudi avti
postali vse boljši, varnejši, tehnološko
bolj dovršeni ter tudi večji in bolj
dinamični na pogled. Seveda pa razvoj
prinaša tudi mnogo nevšečnosti, kot
je na primer pomanjkanje prostora.
Vzvratna vožnja in parkiranje, tako
po izsledkih najnovejših raziskav,
sodita med najbolj stresna opravila
za veliko voznikov, zato so hvaležni za
vrsto tehnoloških pomagal, ki njihovo
vožnjo spremenijo v užitek.

Tako torej ni presenetljivo, da je ravno
kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
pripomoček, za katerega je povpraševanje
med Fordovimi vozniki največje.
Kaj je kamera za vzvratno vožnjo? To je
nadgradnja parkirnih senzorjev, ki voznikom
omogoča, da oviro dejansko tudi vidijo.
Je zelo uporabna, saj omogoča odličen
pregled območja za vozilom, ki ga vzvratna
ogledala ne dosežejo. Premierno je bila
predstavljena v Fordu Kugi leta 2008, nato
je bila leta 2010 na voljo v Mondeu, Galaxyju
in S-MAX-u, danes pa jo lahko izberejo tudi
kupci Fordovih modelov Fiesta, B-MAX,
Focus, C-MAX in Grand C-MAX.
V trenutku, ko voznik izbere vzvratno
prestavo, se na vzvratnem ogledalu ali na
armaturni plošči pojavi barvna slika, ki jasno
prikazuje dogajanje za vozilom ter omogoča
brezskrbno parkiranje in manevriranje tudi
na zelo omejenem prostoru.
Kamera, ki prikazuje okolico za vozilom, ni
novost, je pa novost namestitev zaslona,
ki bo na voljo v novi Ford Kugi. Položaj
zaslona, nameščen v vzvratnem ogledalu,
se je namreč izkazal za zelo priročnega,

saj je pravzaprav neviden dokler se vozimo
naprej. Ko pa voznik pretakne v vzvratno
prestavo, levi del ogledala postane zaslon,
s pomočjo katerega lahko vidi okolico za
vozilom. Ta položaj zaslona je odličen, saj
pri vzvratni vožnji voznik tako ali tako gleda
v ogledala. Dodatna varnost je zagotovljena
z barvnimi oznakami (zeleno, rumeno in
rdečo), ki prikazujejo dejansko oddaljenost
od predmeta, ljudi ali živali.
Nakup vozila s kamero za vzvratno vožnjo
je odlična investicija, saj stroški ličarskih
del v primeru trka nanesejo bistveno
več, poleg tega Ford sledi svoji filozofiji
in tudi voznikom nižjega razreda ponuja
tehnologije, ki so bile nekoč v domeni
prestižnih. »Naše tehnologije za pomoč
voznikom resnično izboljšajo vsakodnevne
vožnje,« je dodal Fordov glavni inženir
Christof Kellerwessel. »Trdno smo odločeni,
da zagotovimo njihovo dostopnost čim
večjemu številu uporabnikov naših vozil, in
vožnja bo tako še večji užitek.«
Več kot lahko vidite, hitreje se lahko
odzovete.
Urša Grudnik

Foto: Ford

Tehnologija s kamero za prikaz območja za vozilom, ki olajša vzvratno vožnjo in parkiranje, je Fordov
pripomoček za voznika z največjo rastjo povpraševanja.
Stranke so leta 2012 kupile 55.000 vozil s kamero za vzvratno vožnjo – 45 odstotkov več kot v prejšnjem
letu – saj je napredna tehnologija zdaj dostopna vsem.
Kamera za vzvratno vožnjo je tako postala tretji najbolje prodajani pripomoček za voznika v Evropi.
Kamere so na voljo v večini Fordovih vozil, vključno z modeli Fiesta, B-MAX, Focus, C-MAX, Grand C-MAX,
Kuga, Mondeo, Galaxy in S-MAX.
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KAKO TEŽAK
JE LAHKO USPEH?

130 KILOGRAMOV.

Njegova vsestranska odličnost je bila nagrajena z nazivom Mednarodni
dostavnik leta 2013, potrdil pa jo je še z nagrado Slovenski dostavnik
leta 2013. Prav tako je za svojo zavidljivo varnost kot edino dostavno
vozilo prejel vseh 5 zvezdic na EuroNCAP testu. A brez skrbi, zahvaljujoč
svojim osupljivim inovativnim rešitvam, kot je na primer zložljiv strešni
prtljažnik z možnostjo prevoza do 130 kg težkega tovora, bo zlahka
pospravil še kakšno nagrado več.
ford.si

Mednarodni
dostavnik
leta 2013

slovenski
dostavnik
leta 2013

Slika je simbolična. Summit motors Ljubljana, d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana.

Go Further

FordZabavno

VABILO!
Dan Fordovih novosti 2013

Naša ekipa letos že tretje leto zapored v AMZS Centru
varne vožnje na Vranskem organizira nepozaben dan, poln
adrenalinskih užitkov in novih izzivov.
Na ta dan vam želimo ponuditi izjemno
avtomobilsko izkušnjo, v kateri boste lahko
preizkusili Fordove napredne tehnologije,
vozno dinamiko in zmogljivost.

Dan Fordovih novosti 2013
Datum: 21. September 2013
Ura:

med 10.00 in 16.00 uro

Kje:

AMZS Center varne vožnje Vransko
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V soboto, 21. septembra, med 10. in
16. uro boste svoje vozniške spretnosti
lahko preizkusili na testnih poligonih
AMZS Centra varne vožnje na Vranskem.
Prepričali se boste o dinamiki naše
najboljše športnice Fieste ST in njenega
brata Focusa ST ter o odličnem delovanju
Fordovih naprednih tehnologij. Ugotovili
boste, da je lahko parkiranje s sistemom
za samodejno bočno parkiranje resnično
enostavno, da Ford kar sam prepozna
prometne znake in prepreči nalet pri
nizkih hitrostih, spoznali pa se boste tudi
s prednostmi sistema MyKey in Ford
SYNC. Še več, uživali boste v terenskih
zmogljivostih Fordovega mišičnjaka
Rangerja in nove Kuge. Da, prav ste
prebrali, na dnevu Fordovih novosti bo
premierno predstavljena nova Ford
Kuga. Prepričali se boste tudi o tem, kako
varni in spretni so Fordi ter se v enem
izmed njih zapeljali z dvakrat nagrajenim,
mednarodnim motorjem leta 1.0 EcoBoost.
Vsem, ki vam vzvratna vožnja predstavlja
težavo, pa ponujamo preizkušnjo vozniških
spretnosti s kamero za vzvratno vožnjo.

Prepričani smo, da bomo resnično popestrili
vašo septembrsko soboto, saj si boste
na Vranskem lahko v živo ogledali Ford
Mustanga in uživali v nastopu mladega,
perspektivnega fanta Nika Oblaka, znanega
vsem, ki ste spremljali oddajo »Slovenija
ima talent«. Ostali pa ste prisrčno vabljeni,
da ga spoznate na našem dnevu Fordovih
novosti.
Za vse, ki vam vožnja jeklenih zapeljivcev
ni zadosten izziv in bi se radi pomerili v
daljinskem upravljanju avtomobilov, smo
pripravili tekmovanje z avti na daljinsko
vodenje.
Na svoj račun pa bodo prišli tudi vaši
najmlajši, saj bo pod budnim očesom
strokovno usposobljenih varušk
poskrbljeno za njihovo zabavo, starši pa
si boste medtem privoščili brezskrbno
avtomobilistično doživetje.
Ne pozabite izpolniti in oddati prijavnice,
ki jo najdete vloženo v tej izdaji revije
Ford Magazine. S tem si boste zagotovili
udeležbo na Dnevu Fordovih novosti.
Se vidimo na Vranskem!


Foto: U. Modlic & SML

FordServis

Fordova novost – digitalna servisna knjiga
Na kratko vam želimo predstaviti sodobno digitalno servisno
knjigo, ki lastnikom Fordovih vozil prinaša številne prednosti pri
beleženju opravljenih servisnih storitev v vsej dobi lastništva.
Vozilo deluje brezhibno le, če ga redno
vzdržujemo. Vsi opravljeni servisi na
pooblaščenih Fordovih servisih se
beležijo v servisno knjigo. Utečena praksa
evidentiranja podatkov o rednem servisnem
vzdrževanju je žigosanje servisne knjižice, s
katerim serviser potrdi, da je bil opravljen
redni servis.
Z modelom B-MAX smo pričeli v Sloveniji
in tudi širše po Evropi uvajati digitalno
servisno knjigo, ki bo v prihodnosti
nadomestila knjižice v tiskani obliki. Strani
v Servisni knjižici, kjer so na voljo zapisi ter
potrdila o rednem servisnem vzdrževanju
vozila bo nadomestil elektronski zapis.
Postopki se bodo z uvedbo digitalne
servisne knjige precej spremenili, posledično
pa bodo prinesli številne prednosti tako za

lastnike vozil kot tudi za serviserje.
Vse aktivnosti na servisu bodo
dokumentirane centralno, zato bodo do
teh podatkov imeli dostop vsi pooblaščeni
Fordovi serviserji po vsej Evropi. Zapisi bodo
precej natančnejši kot doslej. Prav tako bo
vsa servisna zgodovina vozila na voljo za
izpis in bo na zahtevo lastnika posredovana
kadarkoli, kar je bistvenega pomena.
Tako bo tudi pri nakupu rabljenega vozila
zgodovina vzdrževanja vozila podrobno
razčlenjena in pregledna. Z digitalno
servisno knjigo je kupec zaščiten pred
morebitnimi zlorabami stanja kilometrskega
števca. Popolna servisna zgodovina na tak
način povečuje tudi vrednost rabljenega
vozila. Vse to seveda le v primeru rednega

opravljanja predpisanih servisov na
pooblaščenih Fordovih servisih.
Servisna zgodovina bo na voljo na
vseh Fordovih pooblaščenih servisih po
vsej Evropi, njena vsebina pa nikoli več
izgubljena, kot se rado dogaja pri ‘izgubi’
Servisnih knjižic.
Podatke v sistem vnašajo odgovorne osebe
na servisnem sprejemu, ki so opravile
ustrezno izobraževanje. Naj omenimo še, da
je digitalna servisna knjiga del Fordovega
poprodajnega programa Ford Etis.
Uvedba sistema poteka postopoma. Prvi
model z digitalno servisno knjigo je bil novi
B-MAX. Sledila mu bo nova Ford Kuga, ki jo
predstavljamo v tej številki. Postopoma bo
digitalni vpis servisnih opravil uveden tudi
pri vseh ostalih Fordovih modelih.
Tehnična služba SML

Foto: Ford
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FordJubilej

Summit motors Ljubljana

Skromnost je lepa čednost, pravijo. In tega se držimo tudi v družbi Summit motors
Ljubljana. A ob tako pomembnem jubileju, kot je 20-letnica obstoja, je prav, da se malo
tudi pohvalimo in podrobno predstavimo.

Kmalu po osamosvojitvi Slovenije se je

varnejšim avtomobilom. Med njimi je bilo

Prodaja vozil in nadomestnih delov znamke

začel na novo oblikovati tudi slovenski

vedno več tudi Fordov. Septembra 1996 je

Ford poteka prek mreže pooblaščenih

avtomobilski trg. Leta 1993 je eno vodilnih

bil prodan deset tisoči Ford, v začetku 2003

trgovcev in serviserjev, ki šteje danes 17

podjetij v japonskem poslovnem svetu,

trideset tisoči, danes pa skupna številka

trgovcev in 25 pooblaščenih serviserjev,

Sumitomo Corporation, skupaj z dvema

presega 55.600 vozil.

ki poslujejo v skladu z visokimi Fordovimi

družbenikoma ustanovilo družbo Summit
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standardi. Da bi poslovnim strankam

motors Ljubljana, uvoznika in distributerja

Leto 2003 je bilo eden pomembnih

ponudili čim kvalitetnejšo storitev, smo

vozil in nadomestnih delov znamke Ford za

mejnikov tudi za naše podjetje. Preselili smo

lani pri petih trgovcih ustanovili Centre za

Slovenijo.

se v sodoben prodajno servisni center ob

poslovne uporabnike, ki nudijo le-tem še

Šmartinski cesti v Ljubljani. Poleg uvoznika

višjo raven storitev.

Že v prvem letu poslovanja je podjetje

imata tukaj svoj sedež še dve podjetji v

z devetimi zaposlenimi prek sedmih

lasti Sumitomo Corporation, finančna

Vsako leto predstavimo dva ali tri nove

pooblaščenih trgovcev doseglo prodajo

družba Summit leasing Slovenija in Summit

modele z vse naprednejšimi tehnologijami.

1167 Fordovih vozil. V letih, ki so sledila,

Avto, eden od pooblaščenih trgovcev in

Ford je tudi 150 let po rojstvu inovatorja

se je podoba slovenskih cest popolnoma

serviserjev za znamko Ford in hkrati tudi

in vizionarja, Henrya Forda, ena

spremenila. Katrce in Jugoti so se iz cest

uvoznik in distributer za znamki Land Rover

najnaprednejših avtomobilskih znamk, ki

pričeli umikati novim, večjim, predvsem pa

in Jaguar.

zagotavlja, da so napredne tehnologije

FordMagazine

FordJubilej

praznuje 20 let!
na voljo tudi v vozilih nižjega cenovnega

S pomočjo Nagrad družbe Ford za

Summit motors Ljubljana ima danes

razreda. Ponosni smo, da lahko že 20 let

ohranjanje naravne in kulturne dediščine

za seboj dve desetletji bogatih izkušenj.

skrbimo za tako ugledno blagovno znamko.

smo v letih od 1997 do 2004 finančno

Zavedamo se, da brez zaupanja in zvestobe

podprli izbrane slovenske projekte, ki so

vas, naših kupcev, tudi nas ne bi bilo. Zato

Posel smo ljudje. V družbi Summit motors

skrbeli, da ne bi utonila v pozabo naša

se bomo z novimi storitvami trudili, da ju

Ljubljana je danes 43 redno zaposlenih.

pestra narodna dediščina. Med projekti

upravičimo tudi v prihodnje. Že to jesen

Vsako leto smo v povprečju starejši za

je mnogo zanimivih, med njimi Oživitev

lahko pričakujete nove poprodajne storitve.

kakšno leto, saj je ekipa stabilna. Pohvalimo

samostana v Žičah, Bio vas Čadrg, Muzej

Vaše zaupanje in zadovoljstvo sta naša

pa se lahko, da z veseljem prihajamo

premogovništva Slovenije in zbor Carmina

zaveza in spodbuda za prihodnost.

na delo, kar je potrdila tudi raziskava o

Slovenica, če omenimo le nekatere.

zadovoljstvu zaposlenih.

Tina Kambič

Foto: SML

Naši poslovni partnerji so zadnjih nekaj
Tako kot korporacija Sumitomo, ki bo v

let z razumevanjem in podporo sprejeli

naslednjem letu praznovala 400 let obstoja,

našo odločitev, da sredstva, ki bi bila sicer

je tudi Summit motors Ljubljana družbeno

namenjena novoletnemu obdarovanju,

odgovorno podjetje. V času od nastanka

darujemo v dobrodelne namene. Vsako

podjetja smo s sponzoriranjem pomagali

leto tako izberemo organizacijo, ki pomaga

številnim športnikom, med njimi tudi

otrokom, saj si otroci sami najtežje

Juretu Koširju in zlati slovenski nogometni

pomagajo. Pomagali smo že Planetu 47,

reprezentanci. Danes se s Fordovimi vozili

Varni hiši v Mariboru, Zvezi prijateljev

vozita na treninge slovenska nordijska in

mladine Ljubljana Moste Polje, otrokom

slovenska alpska reprezentanca, katerih

OŠ Duplek s celoletnim plačilom šolske

člani stopajo na najvišje stopničke.

prehrane.

Sumitomo Corporation je eno vodilnih
japonskih podjetij, ustanovljeno v začetku
17. stoletja kot rudnik bakra. Danes posluje v
65 državah. Dejavnosti, s katerimi se ukvarja,
so zelo raznolike, od financ, zavarovanja,
proizvodnje jekla in železa do kemične
industrije, proizvodnje težke mehanizacije,
elektrike in elektronike. V 790 poslovalnicah
združuje 72.087 zaposlenih.
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Kombiji so kul!
Okej, priznam, rad se vozim sam. Recimo takrat, ko sedim za volanom kakšnega športnika, na
primer vroče Fieste ali Focusa ST. Takrat, ko si privoščim svojih pet minut.
A še isti hip, ko me cesta pripelje do tistih
čudovitih ovinkov, ko cesto pozlati čarobno
popoldansko sonce, ko mogočne smreke
zamenjajo idilični pašniki z ovcami na eni
in kravami na drugi strani ceste … Takrat si
zaželim, da bi to lepoto delil. Da bi vse te
užitke razdajal.
Res, vožnja mi je v užitek! Če se vam zdi,
da nisem merodajen, ker sem zasvojen z
bencinom, imate verjetno prav. A verjemite,
da sem še bolj kot pločevini predan cestam.
Vožnji. V tem pogledu nisem več tako
čudaški, z mano se rada vozi moja družina,
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na vozniških izletih se mi zelo radi pridružijo
tudi moji prijatelji.
Če gremo z več avtomobili, med vožnjo
klepetamo po voki-tokijih. Redno pa
najemamo tudi kombije in ti izleti so najbolj
zabavni, takrat nas zvečer od smeha bolijo
lica. Zato trdim: velike potniške avtomobile
so ustvarili, da bi se v njih družili in se
veselili!
In Tourneo Custom je prav to: odličen
avtomobil za druženje devetih potnikov, pa
naj bo to velika družina ali družba prijateljev.

Seveda razumem, da so Forda Tournea
Custom ustvarili predvsem s poslom
v mislih. Najprej so upoštevali potrebe
šoferjev, ki so z novim Customom dobili
najbolj varno ponudbo na trgu, potrjeno s
certifikatom Euro NCAP. A ta ponudba ni
samo varna, profesionalcem je všeč tudi
zaradi limuzinskega položaja za volanom,
uporabnih odlagališč, šoferjem pa vsakdan
lajšata tudi povezava Bluetooth s sistemom
SYNC in ušesom prijeten zvočni sistem.
A poslovni uporabniki vrline Tournea
Custom že tako ali tako poznajo, tole

FordIdeja

razmišljanje naj bo predvsem spodbuda
tistim, ki se ta hip kombijev otepate s
strahom in predsodki: da so gromozanski,
okorni, rohneči, težaški, skratka tako
tovornjaški, da ga dama s 160 centimetri
in 50 kilogrami ne more krotiti.
A teh predsodkov nikar ne pravite
Fordovim inženirjem. Da jih ne boste
užalili, saj smo vendarle leta 2013 in
doslej so se že veliko naučili. Priznati jim
moramo, da Tourneo Custom nazorno
kaže, da so pri snovanju zelo pozorno
poslušali želje kupcev kombijev, ki tako
velik avtomobil izberejo za svoj osebni
avtomobil.
Fordov posluh za želje se najbolj čuti v
zasnovi sedežev. Devet jih je, kar ni nič
posebnega. A družine s štirimi otroki so
si vedno želele, da zadaj, v tretji sedežni
vrsti, ne bi imeli težaške trosedežne
klopi, ki jo je zaradi velike teže nemogoče

odstraniti iz vozila. Na njej sedi zgolj en
otrok, pa vseeno zaseda toliko tovornega
prostora, kot če bi na njej sedeli trije. V
Tourneu Custom lahko po zaslugi ločenih
sedežev prepeljemo daljše predmete, pa
vendar zaradi tega družinskim članom ni
treba ostati doma.
Še posebej uporabna se mi zdi podaljšana
izvedba. Tako lahko zasedemo vseh devet
sedežev, v prtljažniku pa še vedno ostane
ogromno prostora za vso počitniško
kramo. Težko je verjeti, da bi ga lahko
zmanjkalo, a na strehi so tudi inovativni
strešni nosilci – ko jih ne potrebujemo,
jih preprosto pomaknemo navzdol, da ne
kvarijo aerodinamike.
Prav tako dolžina ne bi smela biti
problematična niti za tisto drobceno
voznico, ki se boji kombijev. Parkirna tipala
z zvočnimi opozorili so zadaj in spredaj,
sredi armaturne plošče pomaga parkirati

še nazoren grafični prikaz. Obračalni krog
je majhen, velika zunanja ogledala pa
pokažejo več kot smo vajeni iz manjših
avtov.
In če ga kljub temu ne boste želeli bočno
parkirati na ulici, lahko brez strahu
zapeljete v vsako garažno hišo, saj višina
ne presega dveh metrov, zato bo prostora
nad avtom dovolj. S takšno višino tudi v
avtomatskih avtopralnicah ne bo težav.
Če vprašate mene, mojo družino in moje
prijatelje, takšen Ford Tourneo Custom
odlično in zlahka opravi vlogo družinskega
avtomobila. Tudi v manjših družinah?
Zakaj pa ne … morda boste pa na izlet
popeljali še obe tašči ali pa še eno
družino.
Miha Merljak
novinar Avtomota na Planet Siol.net
Foto: M. Merljak
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Kako je Henry Ford
spremenil svet

Letos mineva 150 let od rojstva Henryja Forda, ki je s
svojimi inovativnimi idejami poskrbel za revolucionaren
razvoj transporta in mobilnost približal množicam.
Henry Ford se je rodil 30. julija 1863 v mestu
Dearborn (okraj Wayne v zvezni državi
Michigan v ZDA). Odraščal je na premožni
družinski kmetiji, vendar ga kmetijska
opravila niso nikoli preveč veselila. Bolj ga
je zanimala tehnika, zato je pri šestnajstih
odšel od doma v Detroit, kjer je tri leta delal
kot strojniški vajenec. Po vrnitvi domov je
prevzel svoj delež kmečkih opravil, naučil pa
se je tudi upravljati premični parni stroj, ki
so ga imeli na kmetiji. Zaradi svojih izkušenj
je kmalu dobil delo kot serviser parnih
strojev pri podjetju Westinghouse in tako
se je začela njegova plodna ustvarjalna
inženirska pot. V dveh letih je napredoval

»Tisti, ki se neha učiti, je
star, ne glede na to ali je v
dvajsetih ali osemdesetih
letih. Tisti, ki se ne neha učiti,
ostane mlad.«
Henry Ford

do glavnega inženirja, kar mu je omogočilo,
da je v prostem času pričel eksperimentirati
z motorji z notranjim izgorevanjem.
Kmalu je zgradil svoj prvi avtomobil, Ford
Quadricycle, in ga postopoma izboljševal.
Vzponi in padci na začetku poslovne poti so
ga privedli do ustanovitve lastnega podjetja
Ford Motor Company, uvedbe tehnologije
tekočega traku in izdelave znamenitega
Modela T. Legendarno vozilo so predstavili
oktobra leta 1908, z njim pa se je v Ameriki
začela nova doba. Izdelali in prodali so več
kot 15 milijonov Modelov T, s katerimi je
podjetje Ford Motor Company postavilo
državo na kolesa.
Ko je Henry Ford poskrbel, da je postal
avtomobil dostopen ljudskim množicam,
je omogočil preoblikovanje kmetijskih
gospodarstev v ZDA in po svetu v uspešne
industrijske in urbane trge. Številni
zgodovinarji mu pripisujejo zasluge za
nastanek srednjega razreda v Ameriki.
Njegova visoka zajamčena plača,
nadvse revolucionarna za tiste čase,
je postavila temelje pošteni razdelitvi
družbenega bogastva, ki je pozneje

pomembno vplivala na postopke vodenja
gospodarskih družb.

Inovativni duh podjetje Ford
vodi še danes

»Kar je vzpostavil moj praded, še posebej
njegova inovativna dediščina, ostaja navdih
za našo zavezo uspešnemu poslovanju,
odličnim izdelkom in boljšemu svetu,« je
dejal Fordov izvršni predsednik Bill Ford.
»Milijonom ljudi omogočamo dostop
do neverjetno zmogljivih tehnologij,
pospešujemo razvoj novih izdelkov v skladu
z željami uporabnikov in ostajamo gonilna
sila rasti z ustvarjanjem delovnih mest in
zagotavljanjem svobode mobilnosti v svetu.«
Henry Ford je umrl 7. aprila 1947 star
83 let. Več kot 50 let po smrti ga je leta
1999 revija Forbes poimenovala za
»Poslovneža stoletja«, leta 2012 pa so ga
v dokumentarnem filmu omrežja History
Channel predstavili kot »človeka, ki je
zgradil Ameriko«.
»Vizija mojega pradeda je bila izboljšanje
življenja z avtom, ki bo dostopen povprečni
družini,« je še dodal Bill Ford. »Njegova
vizija izdelovanja cenovno dostopnih,
zanesljivih in učinkovitih vozil ostaja temelj
naše vizije tudi dandanes.«
Katja Hvala

Foto: Ford
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Že 7.000.000 Transitov
Ford je nedavno izdelal dostavno vozilo Ford Transit z
zaporedno številko 7.000.000. Če bi vseh sedem milijonov
izdelanih Transitov parkirali drugega za drugim, bi segali od
Londona do Sydneyja v Avstraliji in nazaj.
Proizvajati so ga začeli v letu, ko se je
prvi človek sprehodil po vesolju, s svojo
praktičnostjo pa je med gospodarskim
razcvetom v Evropi takoj pritegnil veliko
uporabnikov. Od takrat je Ford razvil pestro
paleto karoserijskih izvedb in različic – od
furgona do prekucnika in bivalnika, nekaj

»Ford Transit ima pomembno vlogo
v življenju in delu milijonov ljudi,« je
dejal Mulally. »Od prevoza delavcev
na gradbišča do dostave pomembnih
pošiljk ali celo nujnega prevoza
ponesrečencev v bolnišnico se ljudje po
vsem svetu zanašajo na to, da bo Ford
Transit odlično opravil svojo nalogo.«
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posebnega pa je bil zagotovo nepozabni
superkombi, ki ga je poganjal motor
Cosworth V8 in je dosegel izjemno končno
hitrost 240 km/h.
Dandanes lahko Transita kupite na 118
trgih na šestih celinah. Pomemben mejnik
smo proslavili z uradnim odprtjem novega
proizvodnega obrata za izdelavo Transita v
Nančangu na Kitajskem, udeležil pa se ga
je tudi Fordov predsednik in izvršni direktor
Alan Mulally.
Proizvodnja Transita je zaradi
priljubljenosti hitro postavljala milijonske
mejnike: prvi milijon Transitov je dobilo
kupce do leta 1976, naslednji milijoni pa
so sledili v letih 1985, 1994, 2000, 2005 in
2010.

Model Transit je v razredu gospodarskih
vozil uvedel tudi številne tehnološke
inovacije, ki so izboljšale zmogljivost,
udobje in varnost. Naj jih izpostavimo
le nekaj: stranska vrata za natovarjanje,
uvedba halogenskih žarometov in
radialnih pnevmatik ter vpeljava dizelskih
motorjev z direktnim vbrizgavanjem goriva,
nepremagljive varnostne ključavnice in
standardni zavorni sistem ABS.
»Ford Transit ima izjemno preteklost in še
svetlejšo prihodnost,« je povedal Mulally.
»Neverjetni sedem milijonti mejnik ostaja
za nami, mi pa se že veselimo, da bo še več
Transitovih uporabnikov vsak dan uspešno
zaključilo svoj posel.«
Povsem novi dvotonski Transit bo v
Evropi naprodaj spomladi leta 2014 in
bo del prenovljene in razširjene palete
gospodarskih vozil za Evropo, ki vključuje
tudi modele Transit Custom, Transit
Connect in Transit Courier.
Katja Hvala

Foto: Ford
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Ford MyKey za večjo varnost mladih
»Mami, danes gremo zvečer ven. Mi boš posodila svoj avto?«
Vam prošnja zveni znano? Če je vaše vozilo opremljeno z novim sistemom MyKey, bo vaš
odgovor lahko suvereno sproščen in vedno pritrdilen, saj so Fordovi inženirji poskrbeli za
varnejšo vožnjo mladih voznikov.

Je res lahko tako preprosto?

MyKey je prva tehnologija v avtomobilski
panogi, ki staršem s programiranjem
ključa za mlade voznike omogoča omejitev
največje hitrosti, zmanjšanje največje
glasnosti zvočnega sistema in izklop
predvajanja glasbe, dokler se voznik in
sovoznik ne pripneta z varnostnim pasom,
prav tako pa je mogoče preprečiti izklop
funkcij za pomoč vozniku in varnostnih
tehnologij.
Sistem MyKey je del paketa funkcij
za večjo varnost in pomoč vozniku
v novi Fiesti, ki vključuje tudi sistem
SYNC s pomočjo v sili in Fordov sistem
inteligentne zaščite s sedmimi varnostnimi
blazinami.
»Vsi starši vedo, da so najstniki mojstri za
odkrivanje načinov, kako zaiti v težave,« je
povedal Peter Patzelt, arhitekt evropskega
sistema MyKey. »MyKey v Fiesti omogoča,
da starši mladim voznikom postavijo

Kako MyKey deluje v praksi?
Tehnologija prepoznava različne ključe za isto vozilo in nato prilagaja nastavitve vozila glede na lastnikove
zahteve. Lastniku omogoča naslednje nastavitve sistema:
•

Uporaba zvočnega sistema je povsem onemogočena, dokler se voznik in sovoznik ne pripneta z
varnostnim pasom.

•

Glede na izbrano točko se lahko pri hitrostih med 70 in 140 km/h oglaša zvočni signal, ki tako opozarja
na hitro vožnjo.

•

Opozorilnika za uporabo varnostnih pasov ni možno izklopiti.

•

Opozorilo za pomanjkanje goriva se pokaže prej; tako se zmanjša verjetnost, da bi zmanjkalo goriva.

•

Onemogočen je izklop varnostnih tehnologij, kot sta elektronski nadzor stabilnosti in aktivno
preprečevanje naleta pri majhni hitrosti.

razumne omejitve, sebi pa zagotovijo
brezskrbnost.«

Mladi voznik lahko zdaj sistem MyKey
uporabi kot preprost izgovor.

S Fordovo tehnologijo MyKey lahko starši
določijo nekaj omejitev vozila. Tehnologija
obenem pomaga tudi mladim voznikom,
da se za volanom uprejo pritisku vrstnikov,
ki spodbujajo k tveganju za volanom.
Mladostniška razposajenost ustvarja,
zaradi katerih pogosto pride do nezgode.

Sistem MyKey je trenutno na voljo z novo
Ford Fiesto in to brez doplačila, saj je del
serijske opreme. V bližnji prihodnosti ga
lahko pričakujemo tudi pri drugih Fordovih
modelih, najprej pri B-MAX-u.
Polona Čepon

Foto: Ford

»Mladi vozniki bi morda radi vozili varno, a jih
lahko od tega odvrača pritisk prijateljev ali
drugih voznikov,« je povedal dr. Chris Burgess,
predavatelj psihologije na univerzi v Exeterju.
»MyKey lahko nadomesti osebni nadzor
glede največje hitrosti vozila in glasnosti
predvajanja glasbe. Obenem mladim
voznikom, ki so pod pritiskom, da bi vozili bolj
tvegano, nudi izgovor za varno vožnjo.«
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Brezskrbno na poti

Predstavljamo Ford SYNC® s funkcijo za klic v sili
Funkcija za klic v sili je zasnovana tako, da v
primeru nezgode s sproženjem varnostnih
blazin ali zasilnega izklopa črpalke za gorivo
samodejno pokliče operaterja lokalnega
klicnega centra na številki 112.
Za delovanje funkcije za klic v sili mora biti
mobilni telefon prek povezave Bluetooth®
seznanjen s sistemom SYNC, prav tako
mora biti mobilni telefon vključen in
povezan z mobilnim omrežjem. SYNC
pred sproženjem klica v sili na številko
112 potnikom v vozilu predvaja sporočilo
v izbranem jeziku in ponudi možnost, da
prekličejo klic. Če tega ne storijo, SYNC
neposredno pokliče številko 112. Verjetnost,
da bi se klic sprožil po pomoti, je zaradi
zasnove in delovanja sistema izjemno
majhna.
Telefonistu, ki sprejme klic, sistem predvaja
kratko uvodno sporočilo s podatki o lokaciji
vozila. SYNC za določanje lokacije vozila
uporablja vgrajeni modul GPS. Sistem
uporabi najustreznejši jezik za regijo, v
kateri je trenutno vozilo, in pri tem upošteva
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tudi podatke o operaterju mobilnega
omrežja. Po sprejemu klica in dokončanem
predvajanju uvodnega sporočila ostane
povezava odprta, kar potnikom, s pomočjo
kompleta za prostoročno komunikacijo v
vozilu, omogoča neposreden pogovor z
operaterjem klicnega centra.
Ford je to funkcijo uvedel v večini evropskih
držav in je brezplačno na voljo z vsemi
vozili, ki so opremljena s sistemom SYNC.
Prav tako v celotnem času uporabe vozila
ni potrebna naročnina na to storitev. Sistem
SYNC s funkcijo za klic v sili je na voljo v
čedalje večjem številu Fordovih vozil, uvedli
pa so ga novi modeli Ford B-MAX, Focus ST,
Fiesta in Transit Custom.
Pri Fordu zagotavljamo sistem SYNC s
pomočjo klica v sili kot vmesni korak do
vseevropske funkcije eCall, saj verjamemo,
da lahko na ta način že zdaj pomagamo
tako potnikom v vozilu kot reševalnim
službam. Pričakujemo, da bo do leta 2015
na cestah kar 3,5 milijona Fordovih vozil s
sistemom SYNC s funkcijo za klic v sili.

Pooblaščena Fordova prodajno servisna mreža

Ljubljana z okolico

Savinjska regija

Dolenjska regija

Summit avto

Avto Celje

PSC Stepan

AVTOHIŠA Bizilj

ČEPIN

Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana
Tel: 01/25-25-125, Fax: 01/25-25-126
e-pošta: info@summitavto.si
servis@summitavto.si

Ulica Jožeta Jame 12, 1000 Ljubljana
Tel: 01/583-73-00, Fax: 01/583-73-19
e-pošta: info@bizilj.si

Avtohiša KlemenČiČ

Ipavčeva 21, 3000 Celje
prodaja: Tel: 03/426-11-94, Fax: 03/426-11-85
servis: Tel: 03/426-11-90, Fax: 03/426-11-85
e-pošta: ford@avto-celje.si

Avto Edo

VEIT TEAM

Spodnje Preloge 40, 3210 Slovenske Konjice
Tel: 03/759-21-10, Fax: 03/759-21-11
e-pošta: avtoserviskavcic@gmail.com

Podravska regija
Avto Šerbinek

Zagrebška cesta 85, 2000 Maribor
prodaja: Tel: 02/450-35-30, Fax: 02/450-35-72
servis: Tel: 02/450-35-31, Fax: 02/450-35-46
e-pošta: p
 rodaja: natasa.pehar@avtocenter-serbinek.si
servis: bojan.racic@avtocenter-serbinek.si

Avto FilipiČ

Plinarniška ulica 1, 2000 Maribor
prodaja: Tel: 02/228-30-00, Fax: 02/228-30-10
servis: Tel: 02/228-30-17, Fax: 02/228-30-10
e-pošta: zoran.filipic@avtofilipic.com

Avto Rajh, PE LJUTOMER

Jeruzalemska cesta 1, 9240 Ljutomer
prodaja: Tel: 02/584-99-60, Fax: 02/584-99-57
servis: Tel: 02/584-99-55, Fax: 02/584-99-57
e-pošta: prodaja@avtorajh.si
servis@avtorajh.si

Pomurska regija
Avto Rajh, PE MURSKA SOBOTA

Industrijska ulica 5, 9000 Murska Sobota
Prodaja: Tel: 02/522-39-40, Fax: 02/522-39-42
Servis: Tel: 02/522-39-45, Fax: 02/522-39-42
e-pošta: prodaja.ms@avtorajh.si
servis@avtorajh.si

Koroška regija
Avtomarket Rebernik

Brezno 47, 2363 Podvelka
prodaja: Tel: 02/876-62-65, Fax: 02/876-62-05
servis: Tel: 02/876-13-74, Fax: 02/876-19-99
e-pošta: avto.rebrnik@siol.net

SPC Krevs

Črmošnjice pri Stopičah 4a, 8000 Novo mesto
Tel: 07/308-92-33, Fax: 07/308-92-32
e-pošta: franc.krevs@siol.net

Celjska cesta 49, 3212 Vojnik
Prodaja: Tel: 03/828-01-53 , Fax: 03/780-00-43
Servis: Tel: 03/828-01-50 , Fax: 03/780-00-43
e-pošta: ford@cepin.si

Hacetova ulica 1, 1000 Ljubljana
prodaja: Tel: 01/244-48-04, Fax: 01/244-48-06
servis: Tel: 01/244-48-00, Fax: 01/244-48-06
e-pošta: prodaja@ah-klemencic.si,
servis@ah-klemencic.si

Čufarjeva ulica 24, Vir, 1230 Domžale
Prodaja: Tel: 01/724-65-55, Fax: 01/724-65-65
Servis: Tel: 01/724-65-44, Fax: 01/724-65-65
e-pošta: prodaja@veitteam.si
servis@veitteam.si

Ulica Marjana Kozine 4a, 8340 Črnomelj
Tel: 07/306-18-10, Fax: 07/306-18-14
e-pošta: prodaja@pscstepan.si

PSC PaiČ

Krška vas 28e, 8262 Krška vas
Tel: 07/495-90-59, Fax: 07/495-93-15
e-pošta: psc.paic@siol.net

Grliče 10, 3241 Podplat
Tel: 03/582-42-98, Fax: 03/582-45-55
e-pošta: avto.edo@siol.net

Gorenjska regija

Avtoservis KavČiČ

Avto Kadivec

Poslovna cona A3, 4208 Šenčur
prodaja: Tel: 04/279-00-23, Fax: 04/279-00-16
servis: Tel: 04/279-00-11, Fax: 04/279-00-16
e-pošta: prodaja1.kadivec@avtokadivec.si
servis.kadivec@avtokadivec.si

Avtocenter Krbavac

Rečica ob Paki 45, 3327 Šmartno ob Paki
Tel: 03/891-51-23, Fax: 03/896-52-22
e-pošta: avtocenter.krbavac@siol.net

Servis Frlic

Prodaja: Železniška 5, 4248 Lesce
Tel: 04/531-73-31, Fax: 04/531-73-32
e-pošta: ford.frlic@siol.net
Servis: Alpska 5, 4248 Lesce
Tel: 04/531-73-31, Fax: 04/531-73-32
e-pošta: servis.frlic@siol.net

Južno primorska regija
Nova

Šalara 31/D, 6000 Koper
prodaja: Tel: 05/663-56-68, Fax: 05/663-56-72
servis: Tel: 05/663-56-66, Fax: 05/663-56-72
e-pošta: avtonova@siol.net

Brelih

Suha 29, 4220 Škofja Loka
Tel: 04/515-34-00, Fax: 04/515-34-02
e-pošta: tanja@brelih.info

Severno primorska regija

SERVIS TRILAR

Ljubljanska cesta 31a, 4000 Kranj
Tel: 04/287-21-00, Fax: 04/287-21-15
e-pošta: servis@servistrilar.si

Prima I.E.

Cesta IX. korpusa 96, 5250 Solkan
prodaja: Tel: 05/330-38-80, Fax: 05/330-38-84
servis: Tel: 05/330-38-81, Fax: 05/330-38-84
e-pošta: prima.ie@siol.net

AvtoHIŠA LAVRENČIČ

Vipavska cesta 6, 5270 Ajdovščina
Tel: 05/368-93-33, Fax: 05/368-93-34
e-pošta: bojan.lavrencic@siol.net

Avtoservis GorenšČek

Goriška cesta 4, 5222 Kobarid
Tel: 05/389-10-88, Fax: 05/389-10-87
e-pošta: gorenscek@siol.net

Notranjska regija
ASPC DrobniČ

Industrijska cona Podskrajnik 28, 1380 Cerknica
Tel: 01/709-66-40, Fax: 01/709-66-41
e-pošta: aspc-drobnic@siol.net

– prodaja

– servis

– center za poslovne uporabnike
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Poraba goriva: 3,3-5,8 l/100 km. Emisije CO₂: 87-133 g/km.
Slika je simbolična. Summit motors Ljubljana, Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana
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