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Spoštovani člani družine Ford,
leto je že naokoli, pri znamki Ford pa se toliko dogaja, da bomo v eno 
številko Ford Magazina komaj vključili vse novosti in zanimivosti, ki so se 
zgodile od naše zadnje številke ali pa se bodo zgodile v kratkem.

Kar se prve polovice letošnjega leta tiče, smo zelo ponosni na dva 
velika dosežka: Ford Fiesta je bila v Evropi zopet najbolje prodajano 
malo vozilo, motor 1.0 Ecoboost pa je bil v svoji kategoriji že četrto leto 
zapored razglašen za motor leta. 

Morda še pomembnejša pa je lovorika najbolj inovativne znamke 
med velikimi proizvajalci vozil, ki jo Ford prejel letos pomladi. Naše 
inovacije imajo namreč poslanstvo slediti potrebam uporabnikov ter 
izzivom današnjega časa, izboljšati vozno izkušnjo, povečati var-
nost in udobje ter tako poenostaviti oziroma narediti vašo mobilnost 
veliko prijetnejšo.

Če pogled usmerimo v bližnjo prihodnost, ugotovimo, da bo novih 
tehnologij in modelov v naslednjih mesecih kar mrgolelo. V septembru 
bomo predstavili novega družinskega C-MAX-a, najbolj športnega med 
enoprostorci S-MAX-a ter velikoprostorneža Galaxya, dober mesec 
pozneje pa še urbanega križanca, model EcoSport, in ikono med špor-
tnimi avtomobili, iskrivega Mustanga.

Vsem, ki že komaj čakate, da preizkusite in si pobližje ogledate naše 
letošnje novosti, predlagam, da si na koledarju že sedaj rezervirate 19. 
september, ko bomo na Vranskem organizirali Fordov dan. Nove tehno-
loške rešitve, modelske novosti in številna presenečenja bodo poskrbeli 
za zanimiv, poučen in zabaven dan za vso družino.

Prijetno branje vam želim in na svidenje na Vranskem,

Mag. David Jurič
Generalni direktor 
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Fordnagrada

Ford je najbolj inovativna 
velikoserijska znamka 2015
Na deseti letNi podelitvi Nagrad 
automotiveiNNovatioNs je 
družba Ford Motor CoMpaNy z 
varNostNiMi iN delNo avtoNoMNiMi 
tehNologijaMi za poMoč vozNiku 
osvojila Naziv ‚Najbolj iNovativNa 
velikoserijska zNaMka 2015‘. 

„Inovacije so bile vedno del 
Fordovega ustroja, še posebej pa 
so pomembne, ko avtomobilska 
industrija vstopa v obdobje hitrega 

tehnološkega napredka,“ je povedal joe 
bakaj, podpredsednik za razvoj avtomo-
bilov pri Fordu Evropa. „tehnologije, ki jih 
uvajamo danes, omogočajo varnejšo in 
učinkovitejšo vožnjo ter boljše povezave 
med potjo.“

Ford je osvojil zmago z varnostnimi 
tehnologijami in sistemi za pomoč vozniku, 
med katerimi sta tudi aktivni parkirni sis-
tem, ki vozniku pomaga bočno ali vzvratno 
parkirati med druga vozila, in tehnologija za 
preprečevanje trčenja s samodejnim zavira-
njem Active City Stop, ki deluje vse do hitro-
sti 50 km/h. inštitut Centre of Automotive 

Management s sedežem v Nemčiji je po 
pregledu inovacij 18 globalnih avtomo-
bilskih skupin, ki predstavljajo 53 znamk, 
Fordu podelil naziv zmagovalca v katego-
riji. V svojem razredu je zmagal tudi novi 
Ford Focus, povsem novi Mondeo pa se je 
uvrstil med najboljše tri v segmentu. Žirija 

je odlično ocenila tudi Fordov nagrajeni 
1,0-litrski motor Ecoboost, ki je kot prvi 
doslej že četrtič zapored osvojil naslov 
‚Mednarodni motor leta‘. in tehnologijo z 
elektronskim programom za zagotavljanje 
stabilnosti.

Centre of Automotive Management 
je neodvisni inštitut za raziskave na 
področju avtomobilizma in mobilnosti 
ter strateško svetovanje Visoke stro-
kovne šole za uporabne znanosti v 

bergisch Gladbachu v Nemčiji. Nagrade 
AutomotiveiNNoVAtioNS so priznanje 
za pomembne inovacije v avtomobilskem 
inženiringu. Žirija, ki jo vodi direktor centra 
prof. dr. Stefan bratzel, je v sodelovanju 
z družbo PricewaterhouseCoopers AG poro-
čala, da je bilo med prijavljenimi inovacijami 
skoraj 300 sistemov za pomoč vozniku.

Katja Hvala Foto: Ford

 „Tehnologije, ki jih uvajamo 
danes, omogočajo varnejšo in 
učinkovitejšo  vožnjo ter boljše 
povezave med potjo.“ 
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Ford EcoSport
urbani SuV-ji so vse bolj priljubljeni, zato se 
nam bo še v letošnjem letu na slovenskih 
cestah pridružil nov član družine Ford. 
Vozilo kompaktnih mer in robustnega 
videza je izdelano z mislijo na užitkov polno 
vsestransko življenje brez odrekanja. Pod 
motornim pokrovom bo predel štirikrat 
nagrajeni litrski turbinsko podprti motor 
Ecoboost, družbo pa mu bosta delala še 
1,5-litrski bencinski in dizelski motor.

Znamka RS
rS je blagovna znamka družine Ford, ki 
športnim navdušencem v hipu poveča 
srčni utrip. V prvi polovici leta 2016 prihaja 
v Slovenijo Focus rS, ki bo na voljo le v 
omejenih količinah. temelji na odličnem 
Focusovem podvozju, ki je še dodatno 
izboljšano, zato boste v Focusu rS doživeli 
pravo vznemirjenje in užitek v športni vožnji. 
Z motorjem 2.3 Ecoboost bo rS razvil 320 
konjskih moči, ki jih bo na cestišče prenašal 
štirikolesni pogon – prvič z različico rS. to 
je model, ki ga bo večina drugih voznikov 
občudovala z zadnje strani, kurjo polt 
pa si bodo verjetno delili s srečnežem za 
volanom tega izjemnega športnika.

Ford Ranger
izjemno priljubljeni poltovornjak Ford 
ranger, ki je utelešenje uporabnosti, 
dobiva novo zunanjo in notranjo podobo, 
prevetrene 2,2-litrske dizelske motorje in 
obilo varnostno-asistenčnih sistemov, ki 
jih poznamo iz segmenta Fordovih osebnih 
vozil. Aktualni model je po prodajnih 
številkah v Sloveniji trdno zasidran na 
prvem mestu, prenova pa bo predvidoma 
vodilno vlogo le še okrepila.
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ostaNek zadNjega dNeva oddiha 
sMo preživeli v C-MaX-u. prepustili 
sMo se poslušaNju radia, MehkiM 
zvočNiM valovoM, ki so Nas 
božali iz zvočNikov Na arMaturNi 
plošči ter spredNjih iN zadNji 
vratih, MedteM ko sMo stali v 
Nekaj kiloMetrov dolgi kači vozil 
pred Mejo.

Še dobro, da nam je udobno. Še dobro, 
da lahko tudi v takšnih trenutkih 
uživamo. Prepakirali in spakirali smo 
vse, oblačila pospravili v torbe, torbe 

zložili v prtljažnik, hrano v hladilno torbo za 
pot, pijačo poleg. Smeh, vzkliki, navdušenje 
nad tem ali onim ob cesti, na cesti pred 
nami. Zame je to zvok poletja. Moji najljubši 
so uživali v pogledu iz udobnih sedežev na 
bleščeč poletni dan s tako gostim vročim 
zrakom, da si ga čutil na koži – a na srečo ne 
v notranjosti C-MAX-a. Kaj pa jaz? Meni pa 
ni preostalo nič drugega, kot da se neham 
jeziti na kolono, zaradi katere ne morem s 
C-MAX-om vijugati po zahtevni cesti, ki bi 
mi bila prazna v izjemen užitek. Vse imam 
pod nadzorom, vse razen te ... kače. Vse 
ostalo je perfektno!

C-MAX se predstAvi
S predprodajo je novi C-MAX v dveh izved-
bah (C-MAX in Grand C-MAX) zapeljal 
na naše ceste že junija letos. Vozili za 
aktivne družine nas bosta premamili z 
množico domiselnih novosti in s prefinje-
nim novim oblikovalskim jezikom znamke 
Ford. C-MAX je kompakten enoprostorec 
s podvozjem, ki bo prepričalo še tako 
zahtevne voznike, v najtežjih razmerah pa 
bo poskrbelo za ustrezno varnost. Vožnja 
je dinamična in vedno zabavna. obilica 
povratnih informacij prek električnega 
servoojačevalnika poskrbi, da se lahko 
odzovete na vsako situacijo. V Kölnu so v 
vozilo vgradili veliko tehnologij, po katerih 
slovi znamka Ford (podvozje, krmiljenje 
in z njima povezana odzivnost...) v tem 

Novi C-MAX

Polni sedeži užitkov
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segmentu, hkrati pa tudi tehnologije, ki 
jih pričakujemo pri dražjih vozilih.

„Novi C-MAX je izjemno dodelano 
vozilo z lastnostmi, ki jih pričakujemo pri 
večjih, dražjih vozilih – med temi je tudi 
električni pomik prtljažnih vrat s prosto-
ročno funkcijo za odpiranje in zapiranje,“ 
pravi Steven odell, izvršni podpredse-
dnik Forda Evropa.

NA dosegu roKe
Moderno oblikovanje C-MAX-a sledi 
smernicam Fordovega oblikovalskega 
jezika. Svež je tudi znotraj: v potni-
ški kabini in pod pokrovom motorja. 
Popolnoma nove oblike v kabini vas 
bodo navdušile na vseh popotovanjih. 
Veliko odlagalnih površin je kot nalašč 

za družine, ki so do vrha založene z opremo, 
odlična ergonomija upravljalnih elementov 
je poklon vozniku, na katerega je C-MAX še 
posebej osredotočen. 

„Naš cilj je, da celotno paleto Fordovih 
modelov opremimo s pregledno, intui-
tivno notranjostjo in C-MAX je najnovejše 

vozilo s pečatom našega obsežnega 
programa preoblikovanja,“ je povedal joel 
Piaskowski, direktor oblikovanja pri Fordu 
Evropa. „Novi C-MAX je bil deležen najiz-
razitejših sprememb doslej. Zdaj je veliko 
udobnejši in še bolj praktičen, prav tako 
pa zagotavlja najboljšo izkušnjo vožnje v 

svojem segmentu.“
C-MAX nudi res pestro 

izbiro tehnologij, ki smo jih 
vajeni pri Fordu, ter nekaj 
takih, na katere se bomo z 
veseljem in z lahkoto nava-
dili. Novosti sta električno 
odpiranje prtljažnih vrat 
in dinamični bi-ksenonski 
žarometi, ki dinamično 

„Novi C-MAX je izjemno dodelano vozilo 
z lastnostmi, ki jih pričakujemo pri večjih, 
dražjih vozilih – med temi je tudi električni 
pomik prtljažnih vrat s prostoročno funkcijo 
za odpiranje in zapiranje“
—Steven Odell, izvršni podpredsednik Forda Evropa.

Polni sedeži užitkov
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osvetljujejo pot pred vami, kar pomeni, da 
se prilagajajo tako hitrosti vožnje kot tudi 
zavojem. C-MAX je na voljo tudi z aktivno 
pomočjo pri parkiranju, ki obvlada parkira-
nje vzporedno in tudi pravokotno na smer 
vožnje. Z aktivno pomočjo pri parkiranju 
postane manevriranje v parkirna mesta 
zares zabavno, poleg tega so pogledi 
mimoidočih, ki vidijo, da vam parkiranje 
uspeva brez rok na volanskem obroču, 
neprecenljivi.

Pod pokrovom motornega prostora 
boste našli povsem nove dizelske motorje 
1.5 tdCi s 95 in 120 konjskimi močmi ter 
trikratni motor leta 1.0 Ecoboost. Zavidanja 
vredno izbiro dopolnjujeta dizelski 2.0 tdCi 
in izjemni bencinski motor 1.5 Ecoboost. V 
široki paleti lahko izberete motor, ki najbolj 
ustreza vašemu življenjskemu slogu – ne 
glede na to, kaj brni pod pokrovom in 
poganja vašega C-MAX-a, je zagotovo 
odlična izbira.

„C-MAX si je prislužil sloves vozila, ki 
nudi odlično uravnoteženost porabe goriva, 
odzivnosti, športne vodljivosti in izjemne 
fleksibilnosti ob prostorni notranjosti,“ pravi 
roelant de Waard, podpredsednik trženja in 
prodaje pri Fordu Evropa.” Novi C-MAX poo-
seblja izjemno izdelavo in prefinjen občutek, 
ki ga ponavadi srečamo pri večjih, dražjih 
vozilih, hkrati pa vse različice motorjev 
odlikujejo prihranki pri porabi in izpustih, ne 

da bi bile okrnjene odlične vozne lastnosti 
predhodnika.”

C-MAX in Grand C-MAX sta si na las 
podobna od spredaj, razlike se razkrijejo ob 
pogledu s strani. Grand C-MAX je opre-
mljen z drsnimi vrati, njegova odločna linija 
je znak, da gre za večjega od dveh bratov. 
Praktičnost, ki jo potniki pridobijo z drsnimi 
vrati, je prav družinska: lažji dostop do zad-
njih sedežev, predvsem v tesnih parkirnih 
mestih. Grand C-MAX je na voljo s petimi ali 
s sedmimi sedeži, C-MAX pa samo s petimi 
sedeži. dostop do tretje vrste sedežev v 
večji različici je olajšan s sredinskim sede-
žem, ki ga lahko preklopimo in pospravimo 
v desni sedež v drugi vrsti.

Že v izhodišču bogata osnovna oprema, 
odličen nabor motorjev in dodatki, ki bodo 
navdušili vsakogar, ki se bo odločil za 
novega C-MAX-a, so samo nekatere iztoč-
nice, ki govorijo v prid temu kompaktnemu 
enoprostorcu. Fantastično vožnjo težko 
opišem z besedami, od srca vam pa želim in 
privoščim, da jo preizkusite v živo.

uroš Mihelčič Foto: Ford

„Naš cilj je, da celotno paleto Fordovih modelov opremimo s 
pregledno, intuitivno notranjostjo in C-MAX je najnovejše vozilo s 
pečatom našega obsežnega programa preoblikovanja,“
—Joel Piaskowski, direktor oblikovanja pri Fordu Evropa.
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pisalo se je leto 2007, ko je Ford širši javNosti predstavil Novo deFiNiCijo večNaMeNskih eNoprostorNih 
vozil, ki jiM Najpogosteje z eNo besedo praviMo kar eNoprostorCi. rojeN je bil popolNoMa Novi Ford s-MaX, 
ki je s svojo uNikatNo zasNovo požel izjeMNo odobravaNje tako strokovNe kakor širše javNosti iN tega leta 
zato osvojil laskavi Naziv ‚evropski avto leta‘.

Nesramno  
dobra evolucija

Ford si je zadal cilj, da zaradi prostor-
nosti in prilagodljivosti ne sme trpeti 
niti zunanje oblikovanje, niti vozna di-
namika, niti užitek v vožnji – slednja sta 

namreč globoko ukoreninjena v genskem 
zapisu znamke Ford. V isti sapi so na enaki 
osnovi predstavili še S-MAX-ovega večjega 
brata, model Ford Galaxy, ki je bil s svojo 
nekoliko višjo linijo še prostornejši in je že 
serijsko ponujal prostor za sedem potnikov.

Vse zastavljene cilje sta brata ne le 
dosegla, temveč sta jih krepko presegla 
in to je tudi razlog, da je novega lastnika 

v slabem desetletju na dvajsetih evrop-
skih trgih našlo kar 396.642 S-MAX-ov in 
230.048 Galaxyev.

omenjena dejstva pri zasnovi nasledni-
kov tako uspešnih vozil seveda predstavljajo 
izjemen izziv in utemeljeno se zastavlja 
vprašanje, kako tako dobri vozili narediti še 
boljši? Katere oblikovne smernice uporabiti, 
so potrebne spremembe dimenzij? Najboljši 
odgovor lahko zagotovijo predvsem upo-
rabniki in potencialni kupci. opravljena 
obsežna raziskava je prinesla kar nekoliko 
presenetljiv, vendar po tihem pričakovan 

odgovor – velika večina vprašanih je 
namreč menila, da sta prvotna modela še 
vedno dovolj privlačna, ravno prav velika 
in ponujata izjemen užitek v vožnji, zatorej 
si ne želijo bistvenih sprememb. Logično je 
razvoj krenil v to smer – vozili sta obdržali 
svoj športni stas, znaten poudarek pa je bil 
namenjen eleganci, saj se odslej močneje 
spogledujeta s premijskim segmentom vozil. 
S tehnološkega vidika in glede premišljenih 
podrobnosti sta vozili tudi neprimerno bolj 
sodobni in dovršeni, zato se tukaj saga o 
S-MAX-u in Galaxyu začenja znova.

Novi S-MAX
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Sprednji del vozila je prepoznaven po 
trapezoidni maski motorja, ki je postala 
oblikovno vodilo znamke Ford. V maski 
je pet kromiranih prečk, ki s svojo obliko 
poskrbijo za zanimivo optično posebnost, 
saj imamo pri pogledu od blizu vtis, da jih 
je deset. Za masko motorja so vgrajene 
aktivne reže, ki z odpiranjem in zapiranjem 
izboljšujejo aerodinamiko ter znižujejo 
porabo goriva in izpuste Co2, obenem pa 

omogočijo hitrejše ogrevanje motorja na 
delovno temperaturo.

Sprednja žarometa sta ožja, agresiv-
nejša in podaljšana v bok vozila. Na voljo 
sta tudi s popolnoma novo tehnologijo kot 
dinamična LEd žarometa z dodanimi tremi 
trakovi svetil LEd, ki imajo videz tigrovih 
krempljev. trakovi svetil LEd združujejo 
funkcionalnost smernikov, dnevnih luči 
in pozicijske osvetlitve, dinamična LEd 
žarometa pa prepoznata različne pogoje 
na cestišču (avtocesta, mesto, podeželje, 
megla itn.) in z naprednim spreminjanjem 
vzorca svetlobnega snopa poskrbita za 
najboljšo možno osvetlitev, za povrh pa ne 
slepita drugih udeležencev v prometu.

Nova oblika pokrova motorja, ki je precej 
bolj položen kot doslej, izboljšuje aerodina-
miko in izraža oblikovno zrelost. Položnejši 

so tudi vetrobransko steklo in A-stebrička. V 
bok vozila sta – poleg široke ramenske drže 
– umeščeni še značilni bočni liniji, bočna 
stekla so nižja, a ne na račun celotne višine. 
Z vsemi naštetimi posegi vozilo navduši z 
izjemno atletskim videzom, ki daje obču-
tek, da je vozilo precej nižje kot v resnici, 
vendar je prostornost ostala popolnoma 
neokrnjena. Naslednja zanimiva novost je 
vgradnja dela pragov v bočna vrata, kar 

omogoča preprostejše vstopanje, saj je 
oddaljenost od sedeža do zunanjega roba 
manjša, poleg tega se zaradi dodatno vgra-
jenih tesnil preostali del pragov na karoseriji 
precej manj umaže, čemur bodo hvaležne 
vaše hlače ali krila.

V razgibanem zadku vozila, 
ki s svojim velikim steklom 
zagotavlja dobro preglednost, 
sta nameščeni LEd luči, ki 
izstopata s svojo notranjo 
tridimenzionalno strukturo in se 
dinamično, kakor dvojna bume-
ranga, stekata iz boka vozila v 

prtljažna vrata. dinamičen in izjemno pre-
poznaven je celoten zadek vozila. Spodnji 
del prtljažnih vrat pod okrasno letvico je 
iz posebne umetne mase, zato so vrata 
znatno lažja in manj občutljiva na udarce. 
omogočajo dostop do izjemno prostornega 
prtljažnega prostora (700 litrov), v kate-
rem sta za doplačilo na voljo dva dodatna 
sedeža, ki se s pritiskom na gumb preprosto 
zložita v ravno dno. Vozilo je sicer že serijsko 
opremljeno s sistemom ‚Easy Fold Flat‘, s 
katerim preprosto prekucnemo še sedeže 
v drugi vrsti, vseh kombinacij razporeditve 
sedežev v drugi in tretji vrsti pa je kar 32. 
Zunanjo obliko zadka – v kombinaciji z naj-
močnejšima motorjema – zaključujeta dve 
izpušni cevi z oglato kromirano obrobo.

Notranjost vozila ostaja izjemno pros-
torna, uporabljeni materiali so zdaj kvali-
tetnejši, zvočna zatesnjenost je boljša (tri 
decibele manj hrupa kot doslej), voznik pa 
se bo v vozilu počutil še bolje. Merilniki pred 
voznikom so lahko digitalni, multimedijski 
sistem z 8-palčnim barvnim zaslonom na 
dotik vključuje sistem SYNC 2, ki zagota-
vlja prostoročno telefoniranje, glasovno 
upravljanje in klic v sili. Povezanost s 

cestiščem lahko nadgradite s prilagodljivim 
krmiljenjem, ki pri nižjih hitrostih omogoča 
manjši zasuk volana za večji zasuk koles in 
ravno obratno pri višjih hitrostih – tako je v 
prvem primeru dosežena izjemna okretnost, 
v drugem pa izjemno natančno vodenje. 
Voznik bo vesel možnosti ogrevanega 
volanskega obroča, električno nastavljivega 
volanskega droga ter sprednjih sedežev s 
pomnilnikom položaja in z masažno funk-
cijo, ki bodo na dolgih poteh pravi balzam 
za utrujeno telo.

Za pogon lahko izbirate med tremi raz-
ličnimi motorji, dvema bencinskima in enim 

S tehnološkega vidika in glede premišljenih 
podrobnosti sta vozili tudi neprimerno bolj 
sodobni in dovršeni, zato se tukaj saga o 
S-MAX-u in Galaxyu začenja znova.
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dizelskim, ki je na voljo s štirimi različnimi 
nazivnimi močmi. bencinska motorja sta 
plod razvoja tehnološko napredne, turbin-
sko podprte generacije motorjev Ecoboost. 
Vstopni, 1,5-litrski motor Ecoboost razvije 
moč 118 kW (160 KM), 2,0-litrski Ecoboost 
z nazivno močjo 177 kW (240 KM). 
dizelski motor je 2,0-litrski tdCi z močjo 
88 kW (120 KM), 110 kW (150 KM), 132 kW 
(180 KM) ali 154 kW (210 KM).Glede na 
motorno različico za prenos moči skrbi 
šeststopenjski ročni, šeststopenjski samo-
dejni ali šeststopenjski samodejni menjal-
nik z dvojno mokro sklopko ‚PowerShift‘. 
Novost pri prenosu moči in navora na ces-
tišče je štirikolesni pogon, ki v primeru zdrsa 
sprednjih koles do 100 % moči in navora 
prenese in razporedi med zadnji kolesi. Za 
samodejno delovanje skrbi suha lamelna 
sklopka, ki se s pomočjo elektromagnetnih 

aktuatorjev aktivira izjemno hitro in skoraj 
linearno glede na električni tok. Zaradi 
vsega omenjenega in zaradi dejstva, da 
odlično sodeluje z vsemi vgrajenimi varno-
stno-asistenčnimi sistemi, kot sta elektron-
ski nadzor stabilnosti ali nadzor vektorjev 
navora, vgrajeni štirikolesni pogon velja za 
enega najboljših tovrstnih pogonov nasploh.

Visoka raven aktivne in pasivne varnosti 
je podkrepljena še s številnimi sistemi za 
pomoč vozniku. Za vožnjo skozi nepre-
gledna križišča si lahko omislite sprednjo 
širokokotno kamero, ki pokriva vidni kot 
180°, pri vzvratni vožnji vas lahko radar-
ska tipala opozarjajo na prečni promet, 
bočno in pravokotno parkiranje je olajšano 
s pomočjo za samodejno parkiranje, ki 
vsebuje tudi funkcijo za izvoz iz bočnega 
parkirnega mesta. Sistem za preprečevanje 
naleta pri nizkih hitrostih pomaga preprečiti 

nalet v vozila pred vami, v novi generaciji 
pa prepoznava tudi pešce in z zaviranjem 
pomaga preprečiti nezgodo. deluje pri 
hitrostih od 8 do 180 km/h. Za naše najbolj 
dragocene potnike sta lahko poleg varno-
stnih zaves v zunanja sedeža druge vrste 
nameščeni še bočni zračni blazini. izjemno 
uporabna pridobitev, ki vam lahko prihrani 
kakšen evro pri kaznih zaradi morebitne 
prekoračitve omejitve hitrosti, je inteligentni 
omejevalnik hitrosti. Ko ga voznik vklopi, 
samodejno omeji hitrost vozila glede na 
prepoznane prometne znake za omejitev 
hitrosti. Če morate hitreje pospešiti, lahko 
omejevalnik izklopite tudi z močnejšim 
pritiskom na stopalko za plin. V vozilih, ki so 
opremljena tudi z navigacijskim sistemom, 
se podatek o omejitvi hitrosti nastavlja tako 
na podlagi kartografskih podatkov in prepo-
znanih prometnih znakov.
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gALAXY …
… večji S-MAX-ov brat temelji na enaki 
platformi in zanj iz tehničnega vidika, 
razen nekaterih manjših podrobnosti, velja 
vse, kar smo navedli pri S-MAX-u. je pa 
Galaxyjeva prostornost še razkošnejša. 
Vozilo je za 52 mm daljše (4848 mm) in 
92 mm višje (1747 mm), kar pri vseh zlo-
ženih sedežih pomeni dodatnih 319 litrov 
prtljažnega prostora in več prostora nad 
glavami potnikov. V Galaxyu sta serijsko 
nameščena še sedeža v tretji vrsti, ki ju 
lahko s pomočjo elektrike ne le spuščamo 
ampak tudi dvigamo. Ko pa govorimo o 
vozni dinamiki, o užitkih med vožnjo, pove-
zanosti s cestiščem in celo o zmogljivostih, 
pa razlik v primerjavi s S-MAX-om praktično 
ni mogoče opaziti.

Za konec le še sklepna misel strokovne 
javnosti: obe vozili navdušita z odličnim 
videzom, užitek med vožnjo in vodljivost 
sta fenomenalna, zvočna zatesnjenost je 
na ravni premijskega segmenta, varnostnih 
sistemov, sistemov za pomoč vozniku in 
uporabnih dodatkov pa je resnično obilo.

Aljaž Arnold Foto: Ford 

Novi Galaxy
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Ko je pred pol stoletja Mustang skočil 
iz glave polboga Leeja iacocce, se je 
moja generacija začela zanimati za 
motorizacijo. Zbirali smo značke in 

prospekte. iz skopuškega tiska smo srkali 
znanje in predsodke ter se dobro pripravili 
za strokovno ocenjevanje novosti. Vedeli 
smo: ameriški avtomobili imajo ogromne 
osemvaljnike, ki ‚žlampajo‘ gorivo kot konji. 
res so močni, toda avtomobili so stra-
hotno veliki in težki ter so primerni samo 
za ameriške avtoceste, saj imajo slabe 
vozne lastnosti in se še slabše odrežejo pri 
zaviranju. Avtomatika je ‚šajse‘ (sodobno: 
‚šit‘). Mustang je bil vznemirljivo drugačen, 
ni hotel v predalček.

Če se prav spominjam, smo si lahko 
film Goldfinger ogledali s samo dveletno 
zamudo in tilly Masterson se nam ni zdela 
niti pol tako privlačna kot njen beli Mustang 
z rdečim oblazinjenjem. Štiri leta novejši 
film bullit (1968) s Stevom Mc Queenom 
je Mustanga postavil na pravo mesto: ne v 
predal, temveč na vrh predalnika. Stevu Mc 
Queenu je pač bilo mogoče verjeti, kar se 
motorizacije tiče, pa še njegov Mustang Gt 
390 je imel več kot 300 konj. Mejduš smo 
se zabavali, ko je prašil – kot bi bili sami za 

Fordov 
Mustang  
ni ogrožena 
pasma
ko Malo pobrskaš po spletu spozNaš, da je globalizaCija 
presNeto star pojav: MustaNg je po poreklu iz špaNije, a se 
je aMerikaNiziral iN divje živel v preriji. človek ga je skoraj 
iztrebil. Fordov MustaNg pa se uspešNo prilagaja svetovNeMu 
CestNeMu oMrežju iN se MNoži.
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volanom! občasno smo v Ljubljani videli 
tudi sinjega Mustanga z beograjsko registra-
cijo, last rent-a-car podjetja Putnik.

Množica kasnejših filmov z Mustangi, 
zmage na dirkah, strupene različice in ‚spe-
cialke‘ so postali popolnoma nepregledni. 
Skoraj vse pa je ostajalo v Ameriki. Z novim 
Mustangom je drugače: vzrejen je za ves svet. 
Celo starosvetno togo premo je zamenjal s 
posamičnima obesama, karoserija je postala 
veliko bolj toga, notranjost je okusnejša in 
bolje izdelana. Nekaj dvomov zbuja samo 
štirivaljni turbomotor, a še to le iz trhlega 
principa, da mora imeti Američan najmanj 
šest ognjev. toda ta motor laja in grize le 
za odtenek manj silovito od osemvaljnika, 
obenem pa občutno manj popije.

Kupe je bolj tog in bolj športen, kabri-
olet je bolj uživaški – enim bo všeč kratko 
vetrobransko steklo, ki zagotavlja boljši stik 
z okoljem. Mustang ima prijetno ameriško 
lastnost, ki se Evropejcem redko posreči: 
sproščenost. in ne samo ženskam bo všeč 
drobna nečimrnost: v temi boste na tleh 
pod odprtimi vrati zagledali s svetlobo izri-
sanega majhnega, iskrivega konjiča.

Andrej Krbavčič Foto: Ford

Stevu Mc Queenu je pač 
bilo mogoče verjeti, kar se 
motorizacije tiče, pa še njegov 
Mustang GT 390 je imel več 
kot 300 konj. Mejduš smo se 
zabavali, ko je prašil – kot bi 
bili sami za volanom!  
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bogata zgodoviNa sodelovaNja v avtoMobilskeM športu Nas je Naučila, da 
so dirke v svetovNeM Merilu odličeN iNkubator NadaljNjih iNovaCij, prav 
zato se Ford poNosNo vrača Na eNo Najbolj prestižNih avtoMobilskih dirk 
Na svetu. NaNjo se bo podal z NoviM dirkalNikoM Ford gt, zasNovaNeM Na 
vrhuNskeM superšportNiku, ki bo Naprodaj NasledNje leto.

Prestižna Dirka 
 24 ur Le Mansa
27. maja 1923 se je končala prva avtomo-
bilska dirka 24 ur Le Mansa, vzdržljivo-
stna avtomobilska preizkušnja, ki vsako 
leto poteka v bližini francoskega mesta 
Le  Mans ob reki La Sarthe. Dirka se tradi-
cionalno začne v soboto ob šestnajsti uri in 
konča v nedeljo ob istem času. Tekmovanje 
poteka na dirkališču Circuit de la Sarthe in 
delno po zaprtih javnih cestah. Na progi je 
hkrati 46 avtomobilov. Zmagovalec dirke 
je avtomobil, ki v 24 urah prevozi najdaljšo 
razdaljo. To na videz preprosto pravilo 
poskrbi tudi za raznovrstna presenečenja 
tekmovanja. Med drugim velja, da morajo 
avtomobili, ki se hočejo uvrstiti, ciljno črto 
prevoziti po izteku 24 ur. Zato se lahko 
zgodi, da močno poškodovani avtomobili 
čakajo v garaži, potem pa se ‚privlečejo‘ 
skozi zadnji krog in se uvrstijo na končni 
seznam. In prav presenečenja so poseben 
čar vsakoletnega tekmovanja. Zagotovo 
bo pestro tudi 18.–19. junija 2016.

Ford GT  
se vrača v 
Le Mans

„Ko so dirkalniki Gt40 tekmovali v 
Le Mansu v šestdesetih letih prej-
šnjega stoletja, si je Henry Ford 
ii prizadeval dokazati, da lahko 

Ford premaga legendarne proizvajalce dir-
kalnikov za vzdržljivostne dirke,“ je dejal bill 
Ford, izvršni predsednik družbe Ford Motor 
Company. „Še danes smo izjemno ponosni 
na štiri zaporedne zmage na legendarnih 
dirkah, isti duh, ki je vzpodbudil inovativnost 
prvega dirkalnika Ford Gt, pa je še vedno 
gonilna sila podjetja.“ 

Novi dirkalnik Ford Gt je opremljen s šte-
vilnimi inovacijami za vrhunsko aerodina-
miko, ki zagotavlja izjemen potisk vozila ob 
podlago ter poskrbi za izboljšano stabilnost 

in zmanjšanje zračnega upora. izdelan je iz 
naprednih kompozitnih materialov z oglji-
kovimi vlakni za osupljivo togo in obenem 
lahko podvozje, za moč in učinkovitost pa 
poskrbijo tehnologije Ecoboost.

Ford Gt se bo pomeril v razredu 
Gt-Endurance 24-urne vzdržljivostne dirke 
za profesionalne ekipe in voznike (LM GtE 
Pro). tako proizvodna različica kot dirkalnik 
bosta na voljo leta 2016, ob 50. obletnici 
legendarne uvrstitve dirkalnikov Ford Gt na 
prva tri mesta dirke v Le Mansu, kjer je Ford 
zmagal štirikrat zapored in sicer leta 1966, 
1967, 1968 in 1969. 

Katja Hvala Foto: Ford
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Majhen bencinski Motor, ki je 
s svojo izjeMno varčnostjo in 
osupljivo zMogljivostjo osvojil 
srca evropskih voznikov, je na 
podelitvi nagrad Mednarodni 
Motor leta 2015 osvojil 
najvišje priznanje.

1.0 EcoBoost – nepremagljivo odličen

Č etrto leto zapored je Fordov 1,0-litrski 
EcoBoost zmagal v kategoriji ‚Najboljši 

motor pod 1,0 litra‘. Na prvo mesto v 
razredu ga je žirija uvrstila zaradi voznih 
lastnosti, zmogljivosti, varčnosti, prefi-
njenosti in tehnologij. Lani je 1,0-litrski 
EcoBoost postal prvi motor, ki je tri leta 
zapored osvojil naziv Mednarodni motor 
leta v skupnem seštevku, leta 2012 pa je 
postal tudi ‚Najboljši novi motor‘.

1,0-litrski EcoBoost je na voljo v različi-
cah s 100 KM, 125 KM in 140 KM. Vgrajen 
je v vozila, ki jih prodajajo v 72 državah 
po vsem svetu, v Evropi pa ga najdemo 
v desetih različnih Fordovih modelih, pri 
katerih je bilo vsako peto prodano vozilo 
opremljeno z njim – med Fiestami je delež 
znašal skoraj 40 odstotkov.

Motor je prejel tudi nagrado International 
Paul Pietsch Award 2013 za tehnološke ino-
vacije v Nemčiji, nagrado Colin Campbell 
Mitchell Award Kraljeve akademije za 
strojništvo v Veliki Britaniji, pokal Dewar 
Trophy Kraljevega avtomobilskega kluba 
v Veliki Britaniji in priznanje Breakthrough 
Award revije Popular Mechanics v ZDA. 
Ford je prvi izdelovalec avtomobilov, ki 
se mu je uspelo s trivaljnim motorjem 
uvrstiti na prestižni seznam Ward’s 10 Best 
Engines.

Zgodba o uspehu, ki jo piše ta mali 
trivaljnik, je le potrditev, da je Ford z razvo-
jem motorja 1.0 EcoBoost dosegel svoje 
zastavljene cilje in izdelal motor, ki je hkrati 
osupljivo varčen in izjemno zmogljiv ter 
obenem prefinjen in tih.
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leta 1965 je Na trg prišel traNsit, 
prvi evropski dostavNik zNaMke 
Ford. zadNja, peta geNeraCija je 
Naprodaj od leta 2013, že od prve 
geNeraCije pa velja ta dostavNik 
za izjeMNo zaNesljivo vozilo. iN 
kakšNa zgodba je v ozadju?

Na svetu je veliko multinacionalk, a če 
bi povprečnega Evropejca povpra-
šali po kakšni, bi bil Ford najbrž med 
prvimi desetimi naštetimi. Ford je na 

vseh celinah dobro znano avtomobilsko 
ime in če pogledamo zgolj v naši smeri, 
gre takole: Henry Ford leta 1903 v pred-
mestju detroita ustanovi podjetje Ford in 
že leta 1909 so mu bile ZdA premajhne, 
zato ustanovi v brentwoodu (Essex, Velika 
britanija), približno 45 kilometrov od sre-
dišča Londona, še britansko podružnico. 
Zgodba z nemškim Fordom je malo daljša 
in se začne leta 1912 v Hamburgu, nadaljuje 
1925 v berlinu in 1929 v Kölnu ter se zaradi 
vojne zaplete leta 1939.

Ko so se politične razmere umirile in 
gospodarske normalizirale, so pri Fordu pos-
krbeli za logično potezo – združili so evrop-
sko modelsko ponudbo, a ohranili proizvo-
dnjo v Veliki britaniji in Nemčiji. Nekje vmes, 
v majhnem mestu Genk v majhni belgiji, so 
leta 1965 odprli testni poligon, namenjen 
preizkušanju novih modelov. Najbrž je jasno, 
da je Lommel Proving Ground ali Ford LPG, 
kot mu tudi pravijo, zaprt za nepooblaščene 
in pošteno zastražen.

A ne vedno. tu in tam odprejo vrata 
peščici novinarjev. Zaenkrat zadnji ‚tu in 
tam‘ za slovenske novinarje je bil sredi junija, 
rdeča nit je bila 50-letnica transita, katerega 
proizvodnja se je pričela istega leta, kot je z 

Razkrite mučilne naprave  
ob njegovem abrahamu
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obratovanjem pričel LPG. takrat je dolžina 
njegovih testnih stez znašala 40 kilometrov, 
danes jih je kakšnih 80, med njimi pa je še 
vsa infrastruktura, ki jo takšen objekt pot-
rebuje, od delavnic in bencinskih črpalk do 
klimatskih celic (za testiranje vozil) in pisarn. 
in prav tako kot vsi novi evropski Fordi, se je 
tudi transit po teh cestah pošteno nagaral.

Postopek je v avtomobilski industriji že kar 
običajen: prva testiranja potekajo na raču-
nalnikih, naslednja v laboratorijih in končna 

v resničnem življenju. tudi novi transit je 
doživel in preživel ekstremne pogoje – vro-
čino v italiji, dubaju, Arizoni in južni Afriki, 
mraz na Finskem in v severni Kanadi.  Ni pa 
preživel le temperaturnih ekstremov: menda 
fizično najbolj stresne pogoje je doživljal kar 
na LPG, kjer testni vozniki prototipom prav 
nič ne prizanašajo. Pogoji so različni, od dokaj 
blagih, kot je speljevanje na strmih vzponih 
(pri polno obremenjenem vozilu) ali vožnja 

z največjo hitrostjo po ovalu, prek srednjih, 
kot so hitra vožnja osmice, vožnja skozi 
blatna jezerca in vožnja skozi solno kopel, 
pa vse do izjemno grobih.

Grobi preizkusi si zaslužijo posebno 
pozornost. Če bi bili avtomobili živa bitja, 
bi lahko tovrstne preizkuse uvrstili med 
mučilne naprave in bi bili prepovedani, 
tako pa so zgolj zanesljiva pot do boljšega 
izdelka. toda vseeno človeku vzamejo 
dih, morda še bolj kot na ‚vlakcu smrti‘ 

v Gardalandu. trije preizkusi, ki so nam jih 
pokazali in ki smo jih doživljali s sovozni-
kovega sedeža, so še posebej stresni – za 
mehaniko in za laika v kokpitu. težko je 
zanesljivo določiti, za koga bolj.

Hitrost, s katero preizkuševalci ženejo 
(tudi) transita čez pločnike, je znatno nad 
tisto, s kakršno povprečen voznik tu in 
tam zapelje čez robnik. Gor, dol, gor, dol ... 
Sledi vožnja po namerno slabo tlakovani 

cesti, takšni, ki bi se ji normalen voznik brez 
omahovanja izognil. A ne zgolj vožnja, tudi 
močno pospeševanje in (kar je še najhuje) 
močno zaviranje. in končno, vožnja prek 
ostro (navpično) izrezanih lukenj oziroma 
izboklin enake oblike, levo luknja, desno 
izboklina, par metrov naprej obratno, globina 
oziroma višina vedno kakšnih 15 centimetrov. 
Sam ne bi avtomobila nikoli zapeljal tam 
čez niti s pet kilometri na uro, tukaj vozijo 60 
in več. uboge gume, kolesni ležaji, roke in 
vodila, volanski mehanizem, zglobi, diferen-
cial, menjalnik, motor, karoserijski zvari ...

dobri novici sta dve in obe sta zelo 
dobri. Prvič: transit je bil od prototipne faze 
do serijskega izdelka deležen več kot 100 
izboljšav prav na osnovi dognanj, pridoblje-
nih na poligonu LPG. in drugič: prototipnih 
transitov (pa tudi vseh drugih Fordov), ki so 
prestali to mučenje, ne bo na javnih cestah; 
po opravljenih preizkusih jih razstavijo na 
prafaktorje in postavijo pod drobnogled v 
Kölnu. Serijski izdelki pa so zato zanesljivejši 
in trajnejši, kot bi bili sicer.

vinko Kernc Foto: Ford, vinko Kernc

Razkrite mučilne naprave  
ob njegovem abrahamu
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Ford Motorcraft: KAKoVoSTNE IN UGodNE
SErVISNE STorITVE ZA VoZILA Ford, STArEJŠA od 4 LET.

Ford ServIS

Ford 
MoTorcrAFT 
ServiS
Usposobljeni serviserji bodo 
opravili strokovni pregled 
vozila in menjavo olja, filtra olja 
ter zraka in tesnila ali čepa. Pri 
svojem delu bodo uporabljali le 
originalne nadomestne dele.

samo

129 €*

Ford 
MoTorcrAFT 
PreGLeD
Izkoristite brezplačni pregled 
desetih sklopov vozila in se 
prepričajte, da vaš Ford deluje 
brezhibno. Le tako bo lahko 
zagotavljal svojo pregovorno 
varnost.

0 €

Ford 
MoTorcrAFT 
POPrAviLA
Poskrbite za varno zavorno 
pot z menjavo prednjih 
zavornih ploščic, ki tako kot 
ostala motorcraft popravila, 
vključuje material in delo po 
ugodni ter vnaprej znani ceni. 

ŽE oD

89 €

Ford 
MoTorcrAFT 
PNevMATiKe
Pnevmatike so edini stik 
vozila s cesto, zato so eden 
najpomembnejših delov 
vozila. Izbirajte med ugodno 
ponudbo kakovostnih letnih 
pnevmatik različnih dimenzij. 

ŽE oD

43 €

* Cena 129 € velja za osebna vozila s prostornino motorja do vključno 1.6 l, 149 € za osebna vozila s prostornino motorja 
nad 1.6 l in Transit Connect ter 169 € za Transit. Ponudba velja za osebna in gospodarska vozila starejša od 4 let.  
V ponudbo Motorcraft servisa niso vključeni ST in RS modeli, Ford Ranger, Ford Explorer in Ford Mustang.  
Ostala potrebna popravila se doplačajo posebej. Cena za menjavo prednjih ploščic velja za vozila Ka, Fiesta in 
Fusion. Cena za pnevmatike je cena za letne pnevmatike Nexen dimenzije 175/65/R14. Cena menjave pnevmatik 
z jeklenimi platišči je 32 €. 
Slike so simbolične. Več na ford.si. 

Summit motors Ljubljana, d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana.

izberite strokovno 
in cenovno prijazno 
servisno storitev.
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vsi avtoMobilski NavdušeNCi si boste letošNji 19. septeMber NedvoMNo 
rezervirali za obisk Našega, že petega dNeva Fordovih Novosti Na 
vraNskeM, ki bo tudi letos postregel s številNiMi presežki. 

Leto 2015 je pri Fordu leto novih mode-
lov. Na petem dnevu Fordovih novosti 
bomo predstavili največ novih mo-
delov doslej. S svojo raznolikostjo ne 

bodo pustili hladnih niti ljubiteljev družin-
skih izletov niti adrenalinskih navdušencev. 
temeljito boste lahko občutili dinamiko no-
vega Focusa in novega Mondea, premierno 
pa boste lahko preizkusili kar tri novosti po 
meri družin – predstavili se vam bodo novi 
C-MAX, novi S-MAX in novi Galaxy. 

tudi tokrat bo poskrbljeno za nepozaben 
dan, poln adrenalinskih užitkov, saj se boste 
na poligonih lahko preizkusili v spretnostni 
vožnji, na lastne oči se boste prepričali, da 
Ford zmore sam prepoznati prometne znake 
in s pomočjo sistema proti naletu prepreči 
marsikatero poškodbo vozila pri nizkih hitro-
stih. Spoznali boste, kako s pomočjo sistema 
za aktivno pomoč pri parkiranju preprosto 
poskrbite za hitro in varno parkiranje tako 
v bočna kot tudi vzvratna parkirna mesta. 
Poleg tega vam bodo naši Fordi pokazali, da 
je tudi vključevanje v promet iz tesnih parkir-
nih mest lahko kar se da preprosto in varno. 

Za popolno doživetje bo poskrbljeno tudi 
z zabavnim programom. Spopadli se boste 
s sicer nezahtevnimi nalogami, ki pa jih 
bodo pijana očala spremenila v velik izziv, 
skušali se boste rešiti iz prevrnjenega vozila 
in preizkusili še veliko novosti, ki bodo pos-
krbele za res nepozaben dan. brezskrbno se 
boste lahko prepustili izjemnim dogodivšči-
nam, saj bodo izkušene varuške s pestrim 
in zabavnim programom poskrbele tudi za 
najmlajše. 

to pa še ni vse – tokrat se bodo ures-
ničile sanje največjim adrenalinskim 
zasvojencem, saj bodo srečni izžrebanci na 
poligonu izkusili, kako igrivo z ovinki opravi 
izjemni, novi Focus St. Češnja na torti na 
letošnjem dnevu Fordovih novosti pa je 
gotovo legendarni Ford Mustang – novi 
Ford Mustang bo namreč premierno pred-
stavljen prav na Vranskem.  

Zato ne odlašajte in izpolnite prijav-
nico. Veselimo se nepozabnega dneva na 
Vranskem v vaši družbi!

urša grudnik Foto: sML

DAN, ki Si GA boSTE zApoMNili zA vEDNo

Dan Fordovih novosti 2015
Datum: 19. 9. 2015
Ura: med 10.00 in 16.00 uro
kje: AMZS Center varne vožnje Vransko
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Ž e njegove luči razkrivajo razkošje ino-
vativnosti, za katero smo še nedolgo 
tega mislili, da bo ostala del znan-
stvene fantastike. Voznik preprosto 

obrne stikalo za luči na črko A in o delovanju 
svetil ne razmišlja več.

Podnevi svetijo dnevne luči z energetsko 
učinkovitimi diodami LEd. Ko se stemni, 
sistem samodejno vključi zasenčene luči, v 
izjemnosti pa zažari v popolni temi. Glede 
na osvetlitev okolice in druge udeležence v 
prometu sistem samodejno uravnava delo-
vanje dolgih in zasenčenih luči. V primerjavi 
z voznikom prilagodi delovanje luči hitreje 
in brez obotavljanja. Še posebej velja to ob 
vožnji skozi zavoje oziroma v drugih zahtev-
nejših voznih situacijah, ko je premikanje rok 
z volana lahko zahtevno in nevarno. Če voz-
nik pri tem zamudi le za hip, zaslepi voznike, 
ki vozijo nasproti. tehnika deluje brezhibno, 
odzivno in izjemno natančno.

S tovrstnimi, na prvi pogled obrobnimi 
rešitvami, se veča zaupanje v avtomobil, 
na občutku varnosti in celostnega obvla-
dovanja vozila pa temeljita sproščenost 

karavaN spoštljive velikosti, prepričljivih vozNih lastNosti 
iN NapredNih tehNologij NajNovejši Ford MoNdeo izjeMNo 

NazorNo pokaže, do kaM Nas je pripeljal, oziroMa Nas vsak 
daN NezadržNo vozi razvoj avtoMobilske tehNike.

Sodobni cestni kralj
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in udobje. Ford Mondeo tudi kot zajetnejši 
karavan s pogonskim sklopom ter uravno-
vešenim, odzivnim in natančnim podvozjem 
zagotavlja popoln užitek v vožnji.

Kombinacija zmogljivega dvolitrskega 
dizelskega motorja in samodejnega menjal-
nika PowerShift prepriča v vseh okolišči-
nah. Pri vožnji po avtocesti motor deluje 
v režimu nizkih vrtljajev. Z veliko zalogo 
navora je vožnja ob ugodni porabi goriva 
še posebej umirjena. Ko voznik z obvolan-
skima prestavnima ročicama ročno upravlja 
delovanje mehanskega menjalnika z dvojno 
sklopko, pa Mondeo popolnoma in nadvse 
odločno prenese na cesto vseh 132 kW 
moči (več kot 180 KM).

Po velikosti sodi najnovejši Mondeo kara-
van med avtomobile, ki so zlahka kos družin-
skim potovanjem in aktivnemu preživljanju 
prostega časa. uporabnosti prtljažnika ne 
povečuje le povečevanje z zlaganjem zadnjih 
sedežev – svoje dodajo tudi tirnice z drsnim 
sistemom, električno krmiljenje prtljažnih 
vrat, različne pregrade, mreže in še marsikaj. 
tudi pri povsem izkoriščenem potniškem 
prostoru in prtljažniku Forda Mondea se 
lahko kilometri vztrajno množijo, saj voznik 
s sopotniki uživa v umirjenem in udobnem 
okolju. Ford Mondeo titanium 2.0 tdCi je 
pač pravi sodobni cestni kralj!

Željko purgar Foto: Željko purgar in Ford

Ford Mondeo Titanium 2.0 TDCI
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Za vse tiste, ki Štorije morda še ne 
poznate: gre za avtohtono, izvirno 
pripoved o očetu in štirih hčerah. oče, 
uspešen briški vinogradnik, nima 

moškega naslednika in med potencialnimi 
partnerji svojih hčera išče primernega zeta, 
ki bo uspešno peljal več kot tristoletno zgo-
dovino posesti tudi v prihodnje čase. Serija 
je na programu Planet tV trikrat tedensko.

Zgodba se je gledalcem prikupila, ker je 
avtohtona, kredibilna, obrtniško dobro pro-
ducirana in predvsem predstavlja protiutež 
tujim, licenčnim šovom in s tujimi vsebinami 
prenasičenemu domačemu medijskemu 
trgu. Kot da so se ponovili časi, ko je Fran 

Levstik bentil, da je domača kakovostna 
zgodba vedno uspešnejša in veliko trajneša 
kot katerakoli uvožena. takrat prevladujoči 
ponudbi nemških literarnih vsebin je kot 
primer iz obraza v obraz predočil Martina 
Krpana. taistega, ki ga tudi dandanes 
prebira naša mladež, in je že ničkoliko 
generacijam aktualna in priljudna zgodba. 
in kot takšna dokazuje, da je dobra domača 
zgodba tek na dolge proge in prinaša visoko 
dodano vrednost. Vedno višjo in vedno 
trajnejšo kot katerakoli tuja pripoved.

Ena žlahtna štorija je Martin Krpan 
v slovenskem medijskem prostoru leta 
2015. upam, da si bo avtohtono Štorijo v 

večina zunanjih prizorišč 
ene žlahtne štorije je 
postavljena v goriška 
brda. Nekaj lokacij je 
neposredno na meji z 
italijo, enkrat pa se je 
dogajanje preselilo v 
italijo, v starodavni oglej, 
kjer sta ibro (ranko Babič) 
in eli (Ana dolinar) 
iskala sveti gral.

eNa žlahtNa štorija je Nov projekt NeodvisNe produkCijske hiše MaNgart 
iN televizijske hiše plaNet tv, ki je v zadNjega pol leta resNičNo prevzel 
sloveNske gledalCe – otroke, Mlade, stare iN družiNe.

Zala (Ajda smrekar) 
in toni (Kristijan guček) 
na snemalnem setu pred 
osrednjim zunanjim 
prizoriščem ene žlahtne 
štorije – gostiščem in 
hotelom gredič v vasi Ceglo, 
tik ob italijanski meji.

Ena žlahtna 
Fordova štorija
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igralci so bili nad 
Fordovimi vozili, ki so 
sodelovala v zgodbi, 
izjemno navdušeni. 
uporabnost, prostornost, 
prijeten videz, varčnost in 
še veliko drugih atributov 
jih je navduševalo po 
igralski in osebni plati.

Med snemanjem na setu 
dogajanje opazujejo vsi 
prosti igralci in člani 
tehničnih ekip. pridruži se 
jim tudi tourneo Custom. 
saj je del ekipe!

krstnih uprizoritvah in ponovitvah ogledalo 
kar se da veliko gledalcev, ki bodo tako 
pokazali, da so v preobilni ponudbi glo-
balno tujih zgodb še vedno željni domače 
avtohtone pripovedi.

V Produkcijski skupini Mangart smo zelo 
ponosni na vse tiste sponzorje, ki so naš 
klic k sodelovanju pri izvedbi tega projekta 
razumeli tudi kot pomoč preboju domače 
in avtohtone produkcije. Summit motors 
Ljubljana je ta naš namen in vsebinski 
potencial nadaljevanke prepoznal med 
prvimi in priskočil na pomoč kot uradni 
prevoznik naših terenskih ekip. Z izjem-
nimi vozili Ford tourneo Custom in Ford 

transit se tako berto, Anica, Eli, Maja, Zala, 
bonifacij, Avguštin in vsi drugi igralci skupaj 
s tehnično izvedbenim kadrom varno in 
zelo udobno prevažamo na snemanja v 
Goriška brda.

Pred začetkom predvajanj oddaj druge 
sezone z veseljem sporočamo, da se serija 
nadaljuje. Skupaj z vozili Ford udejanjamo 
slogan »Gremo naprej«.

Hvala podjetju Summit motors Ljubljana 
za razumevanje, pomoč in sodelovanje v 
žlahtni štoriji o uspešnem sodelovanju na 
področju medijske pop kulture.

tomaž grubar Foto: rok Kovačič in Mangart

Po scenariju zadnjega 
nadaljevanja prve sezone 
je Irena (Maja Martina 
Merljak) pripeljala 
Avguština (Primož Forte) 
v samostan na Sveti gori. 
S svojo modro ptico – 
čudovito Ford Fiesto.
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postavNa daMiCa, ki je s svojiMi izrazitiM liNijaMi iN MočNiMi barvNiMi koNtrasti pripeljala draMatičNost Na 
Ceste iN v vsakdaN svojega lastNika, je hkrati tudi oblikovalska ikoNa blagovNe zNaMke Ford. saMozavestNo 
kaže svojo zMogljivost iN z izrazNo pojavNostjo pritegNe Marsikateri pogled. 

Moja je bila v osnovi rdeča in v hipu 
me je povsem prevzela. Najina pot 
se je začela na vroč julijski petek. 
Ko sem se ji približevala, je bil vsak 

naslednji korak lahkotnejši. Na razbeljenem 
asfaltu se je njena rdeče-črna zunanjost 
bleščala v sončnih žarkih. odločitev je bila 
že davno sklenjena, odpeljali se bova v 
neznano in preizkusili vse, kar mora sodobni 
ženski ponujati dober avto, da bo z njim 
sklenila dolgoročno razmerje.

Prvo ‚kljukico‘ je igriva in navihana 
trivratna športnica dobila na regionalni 
cesti proti slovenski obali. S kar 140 konjiči 
je poskrbela, da sem ob odlični bočni opori 
športnega sedeža občutila dinamiko vožnje. 
»Vau, vrhunsko,« to je bilo vse, kar sem 
lahko rekla v tistem hipu. Prepustila sem 
se užitkom. Saj veste, kakšen je občutek, 
ko si popolnoma prepričan vase, ko te nič 
ne more zmotiti ali premakniti – takšen je 
bil občutek vožnje po ovinkih naših cest. 
Gospodična se je s svojo stabilno lego na 
cesti, prilagojenim krmiljenjem in podvo-
zjem, ki očara – ali bolje rečeno začara –, 

držala asfaltnih poti kot mačka drevesnega 
debla, ko jo na tleh čaka razjarjen pes. in 
ne nazadnje: njena zmogljivost prav nič 
ne zmanjša udobja. Pa naj še kdo reče, da 
segment majhnih avtomobilov ne premore 
lomilke src, ki s svojimi sposobnostmi ne bi 
bila kos večjim bratom in sestram.

Njen močan adut, na katerega nikakor 
ne smemo pozabiti, ko izbiramo najpri-
mernejšo izvedbo jeklenega konjička zase, 
se skriva pod pokrovom motorja. Že štiri 
leta in tudi v tem trenutku najzmoglji-
vejši litrski serijski trivaljnik na svetu. Z 
vso natančnostjo so se Fordovi inženirji 
posvetili izdelavi in prilagoditvi medna-
rodno nagrajenega motorja 1.0 Ecoboost 
z izhodiščno močjo 125 konjev, ki so jo 
za večjo zmogljivost, boljšo odzivnost in 
živahnost moje izbranke še povečali. tako 
športnica premore kar 140 občudovanja 
vrednih konjev! Njena družba me je popol-
noma prevzela, počutila sem se, kot da se 
poznava že od nekdaj, udobno in prijetno. 
in – mmmmm – ti pospeški! Kar metuljčke 
dobiš v trebuhu. Nisem si mislila, da nekaj 

tako majhnega in strupenega na pogled 
premore tudi odlično vsebino, a lahko mi 
verjamete na besedo.

Poklicala sem prijateljici in jima predla-
gala, naj pripravita kovčke, saj ju bova peljali 
na vikend izlet v berlin. Pobrali sva ju sredi 
noči. V moji novi sopotnici je bilo dovolj 
prostora za vse kovčke in ženske dodatke, 
samo tri vrata so bila povsem sprejemljiva 
izbira. ob vrhunskih voznih lastnostih je 
bila dolga pot manj utrujajoča in prijetno 
zabavna, saj nam je družbo delal tudi živa-
hen Sonyjev zvočni sistem. 

V metropoli se je Fiesta dobro znašla. 
Verjetno tudi zato, ker se je odlično ujela 
s svojo voznico in sopotnicama, očarala 
je z vznemirljivo rdečo zunanjostjo, sijoče 
črno streho in črnimi podrobnostmi, kot so 
16-palčna platišča iz lahke zlitine in pokrovi 
zunanjih ogledal. Moja predstava o njej je še 
danes igrivo navihana. 

Nisva se še poslovili, jaz in moja Fiesta 
red Edition. Nadaljevanje sledi …

polona Čepon Foto: Ford

… osupnili boste

Naj bo črna ali rdeča …



Ljubljana z okolico
SUMMIT AVTO    
Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana
tel: 01 / 25-25-125
e-pošta:  info@summitavto.si 

servis@summitavto.si

AVTOHIŠA BIZILJ  
Ulica Jožeta Jame 12, 1000 Ljubljana
tel: 01 / 583-73-00
e-pošta:  info@bizilj.si

AVTOHIŠA KLEMENČIČ  
Hacetova ulica 1, 1000 Ljubljana
prodaja tel: 01 / 244-48-04
servis tel: 01 / 244-48-00
e-pošta:  prodaja@ah-klemencic.si 

servis@ah-klemencic.si

VEIT TEAM  
Čufarjeva ulica 24, Vir
1230 Domžale
prodaja tel: 01 / 724-65-55
servis tel: 01 / 724-65-44
e-pošta:  prodaja@veitteam.si 

servis@veitteam.si

Podravska regija
AVTOMOBILI P.R.  
Plinarniška ulica 1, 2000 Maribor
prodaja tel: 02 / 228-30-00
servis tel: 02 / 228-30-17
e-pošta:  info@avtomobilipr.si

AVTO RAJH PE LJUTOMER  
Jeruzalemska cesta 1, 9240 Ljutomer
prodaja tel: 02 / 584-99-60
servis tel: 02 / 584-99-55
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
servis tel: 02 / 522-39-45
e-pošta:  prodaja.ms@avtorajh.si 

servis@avtorajh.si

Koroška regija
AVTOMARKET REBERNIK   
Brezno 47, 2363 Podvelka
prodaja tel: 02 / 876-62-65
servis tel: 02 / 876-13-74
e-pošta:  avto.rebrnik@siol.net

Savinjska regija
ČEPIN   
Celjska cesta 49, 3212 Vojnik
prodaja tel: 03 / 828-01-53
servis tel: 03 / 828-01-50
e-pošta:  ford@cepin.si

AVTO EDO  
Grliče 10, 3241 Podplat
tel: 03 / 582-42-98
e-pošta:  avto.edo@siol.net

AVTOSERVIS KAVČIČ 
Spodnje Preloge 40, 3210 Slovenske Konjice
tel: 03 / 759-21-10
e-pošta:  avtoserviskavcic@gmail.com

AVTOcENTER KRBAVAc 
Rečica ob Paki 45, 3327 Šmartno ob Paki
tel: 03 / 891-51-23
e-pošta:  avtocenter.krbavac@siol.net

Južno primorska regija
NOVA  
Šalara 31 / D, 6000 Koper
prodaja tel: 05 / 663-56-68
servis tel: 05 / 663-56-66
e-pošta:  avtonova@siol.net

AVTOPLUS  
Istrska cesta 55, 6000 Koper
prodaja tel: 05 / 613-70-55
servis tel: 05 / 613-70-17
e-pošta:  ford-prodaja@avtoplus.si 

ford-servis@avtoplus.si

Severno primorska regija
PRIMA I.E.  
Cesta IX. korpusa 96, 5250 Solkan
prodaja tel: 05 / 330-38-80
servis tel: 05 / 330-38-81
e-pošta:  prima.ie@siol.net

AVTOHIŠA LAVRENČIČ 
Vipavska cesta 6, 5270 Ajdovščina
tel: 05 / 368-93-33
e-pošta:  bojan.lavrencic@siol.net

AVTOSERVIS GORENŠČEK 
Goriška cesta 4, 5222 Kobarid
tel: 05 / 389-10-88
e-pošta:  gorenscek@siol.net

Notranjska regija
ASPc DROBNIČ  
Industrijska cona
Podskrajnik 28, 1380 Cerknica
tel: 01 / 709-66-40
e-pošta:  aspc-drobnic@siol.net

Dolenjska regija
PSc STEPAN 
Ulica Marjana Kozine 4a, 8340 Črnomelj
tel: 07 / 306-18-10
e-pošta:  prodaja@pscstepan.si

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

PSc PAIČ 
Krška vas 28e, 8262 Krška vas
tel: 07 / 495-90-59
e-pošta:  psc.paic@siol.net

Gorenjska regija
AVTO KADIVEc   
Poslovna cona A3, 4208 Šenčur
prodaja tel: 04 / 279-00-23
servis tel: 04 / 279-00-11
e-pošta:  prodaja1.kadivec@avtokadivec.si 

 servis.kadivec@avtokadivec.si

SERVIS FRLIc 
Alpska 5, 4248 Lesce
tel: 04 / 531-73-31
e-pošta:  servis.frlic@siol.net

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

SERVIS TRILAR 
Ljubljanska cesta 31a, 4000 Kranj
tel: 04 / 287-21-00
e-pošta:  servis@servistrilar.si

Pooblaščena Fordova prodajno servisna mreža

 prodaja 

 servis 

 center za poslovne uporabnike 



Uradna poraba goriva: 8,0-13,6 l/100 km. Uradne specifične emisije CO    2    : 179-306 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6, 
uradne emisije NOx: 0,0293-0,0467 g/km, specifične emisije trdih delcev: 0,00222-0,00271 g/km, število delcev: 
2,7580-2,7950 x 10      11    . Ogljikov dioksid (CO        2    ) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

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

Go Further

N O V I  F O R D  M U S T A N G

V D I H N I T E  P O Č A S I 
I Z D I H N I T E  N E Ž N O .

Ostanite mirni in obiščite ford.si
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