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Spoštovani,
Sem Keizo Takahashi in v začetku avgusta sem prevzel funkcijo 
predsednika družbe Summit motors Ljubljana. Star sem 53 let in od 
leta 1986 dalje zaposlen v korporaciji Sumitomo corporation, ki je 
lastnik podjetja Summit motors Ljubljana. Bogate poslovne izkušnje v 
avtomobilizmu sem pridobil z opravljanjem vodstvenih funkcij v Egiptu, 
na Kanarskih otokih, v Čilu, Mehiki in na Švedskem.

V Sloveniji se bom znova srečal s Fordom, česar se neizmerno veselim. 
Že leta 2006 sem zelo uspešno vodil Fordovo maloprodajo v Santiagu 
v Čilu. Kot enega najpomembnejših poslovnih ciljev sem si zastavil rast 
in prepoznavnost Forda v Sloveniji. S sledenjem geslu blagovne znamke 
Ford – ‘Go Further’ – se bo Summit motors Ljubljana po svojih najboljših 
močeh trudil preseči pričakovanja vseh deležnikov.

Jeseni bo Ford svojo bogato ponudbo okrepil s prestižnimi modeli, kot 
je novi Ford Edge, različicami elegantne linije Vignale, leto pa bomo 
zaključili s predstavitvijo osvežene Ford Kuge. O vseh novostih lahko 
preberete na naslednjih straneh, vljudno pa vas vabim, da se nam 
24. septembra 2016 pridružite na Dnevu Fordovih novosti 2016 v AMZS 
Centru varne vožnje na Vranskem in z nami preživite izjemen dan, poln 
raznovrstnih doživetij.

Keizo Takahashi
Predsednik podjetja 
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Fordov majhen, a zmogljiv 1,0-litrski ben-
cinski motor EcoBoost je bil na podelitvi 
nagrad ‘Mednarodni motor leta’ že peto 
leto zapored imenovan za najboljši motor 

v svojem razredu in tretjič v skupni kategoriji, 
pri čemer je letos prekosil kar 32 konkuren-
tov. Žiranti – 65 avtomobilskih novinarjev iz 
31 držav – so pohvalili kombinacijo voznih last-
nosti, zmogljivosti, varčnosti, prefinjenosti in 
tehnologije, ki še naprej postavlja visoka merila.

“Da je kar trikrat zmagal v skupni kategoriji 
in še naprej osvaja glasove žirantov doka-
zuje, kako poseben je Fordov 1,0-litrski 
EcoBoost,” je povedal Dean Slavnich, pod-
predsednik 18. podelitve priznanj Mednarodni 
motor leta in glavni urednik revije Engine 
Technology International.

In oskarja za najboljši majhen motor dobi … 

… 1.0 EcoBoost!
Nepremagljiv že peto leto zapored!

1.0 EcoBoost je na voljo v različicah 
s 100, 125 in 140 KM ter celo 180 KM 
v dirkalniku za reli Ford Fiesta R2.

“To je fantastično potrdilo, da zmanjšanje 
prostornine in večja varčnost ne pomenita 
odpovedi na drugih področjih, kot so moč, 
prefinjenost in vozne lastnosti, temveč lahko 
celo pomagata izboljšati te elemente.”

“1.0-litrski EcoBoost je spremenil pravila igre 
in kljub temu, da smo dobili veliko zasle-
dovalcev, ostaja nesporni zmagovalec že 

peto leto zapored,” je povedal Joe Bakaj, 
podpredsednik za razvoj izdelkov pri Fordu 
Evropa. “Duh inovacij je še naprej naše gonilo, 
ko skušamo z enakim pametnim razmišlja-
njem zagotoviti novo vrsto učinkovitih, čistih 
in zmogljivih dizelskih motorjev z manjšo 
delovno prostornino.”

Urša GrUdnik
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FordNovosti

Novi trgovec AC Vovk
Pooblaščeni mreži prodajalcev in serviserjev vozil Ford se je 
spomladi pridružilo podjetje AC Vovk Novo mesto. Strankam 
in ljubiteljem znamke Ford na Dolenjskem zagotavlja bogato 
Fordovo prodajno in servisno ponudbo ter bo v kratkem storitev 
dopolnilo tudi s Centrom za poslovne uporabnike.

KA+
K nam prihaja popolnoma novi malček s 
Fordovim logotipom, imenovan Ford Ka+. 
Ime Ka od vedno nosijo najmanjša vozila v 
Fordovi paleti, dodatek je znak plus, ki govori, 
da je malček malce zrasel. Pričakujemo ga 
2017 in obljubljamo, poleg prostora, vse 
odličnosti, ki pritičejo blagovni znamki Ford.

Ford Kuga
Prenovljena Ford Kuga s slogom in napredno tehnologijo 
izziva svoje konkurente v razredu. Nova generacija Kuge 
bo na trgu konec leta. Prihaja z osveženo zunanjostjo in 
obogatena z napredno tehnologijo. Tu prednjači sistem Sync III 
z izboljšanim glasovnim upravljanjem. Parkiranje bo postalo 
užitek s sistemom za prostoročno pravokotno parkiranje. 
Ponoči pa bo vidljivost optimalna s Fordovim sistemom 
prilagodljivih žarometov za optimalno vidljivost. Vse to in še 
več, da bo vožnja še prijetnejša.

Ford 
Fiesta ST200
Fiesta ST200 je najmočnejša izvedenka 
legendarne Fieste, ki v vsaki izvedenki postreže 
s športnimi biseri, od XR in XR2 v devetdesetih 
letih preko super ‘Hot Hatch’ ST izvedenke 
2006 pa vse do ST200, ki bo primerna za vse 
ljubitelje serpentin in asfalta. Če vas srbijo 
dlani ob misli na najmočnejšo Fiesto doslej, 
je to normalno.
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Fordpredstavitev

EDgE v ForDovi ponuDBi oDpira novo poglavjE TEr sE spoglEDujE z 
najzahTEvnEjšimi kupci. vrhunska ponuDBa na poDročju uDoBja, varnosTi 

in naprEDnE TEhnologijE jE zapakirana v soDoBno, opazno in hkraTi 
ElEganTno zunanjosT, ki kljuB markanTnosTi nE DElujE nasTopaško.

Ford Edge
Zgornji rob 

ponudbe
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Zunanja podoba novinca na slovenskem 
trgu, ki si platformo deli z že dobro 
uveljavljenimi modeli Mondeo, Galaxy in 
S-MAX, sledi oblikovalskim smernicam 

znamke, obenem pa ohranja vtis posebnosti 
in vpadljivost, kot si jo najprestižnejši športni 
terenec v Fordovi ponudbi Edge tudi zasluži. 
Oblikovalci so spretno omilili ostrino zunanjih 
robov prostornega vozila in mu ukrojili elegan-
tno vpadljivost s športnim priokusom ter hkrati 
zagotovili boljše aerodinamične lastnosti, ki 
vplivajo tako na porabo goriva kot potovalno 
udobje. Edge prvotno namreč ni namenjen 
premagovanju brezpotij, temveč predvsem 
udobnim popotovanjem, na katerih je nabira-
nje kilometrov s prestižnežem užitek za voznika 
in sopotnike.

Veliko zaslug za to ima napredna tehnolo-
gija, saj je lahko v Edgeu vgrajeno tako rekoč 
vse iz trenutne Fordove ponudbe. V ospredju 
so seveda sistemi, namenjeni vrhunskemu 
udobju in najvišji ravni varnosti.

Poleg skrbno izbranih kakovostnejših mate-
rialov za opremo prostorne potniške kabine, 
kjer je prostorsko udobje v prvi in drugi vrsti bolj 
ali manj enakovredno, in obsežnega nabora v 
tem razredu skoraj samoumevnih dodatkov 
oziroma podrobnosti, je mogoče izpostaviti 
tudi nekaj zanimivih tehnološko naprednih 
posebnosti. Na področju udobja je to na primer 
aktivni nadzor šumov, pri katerem več mikrofo-
nov spremlja dejansko zvočno kuliso v kabini in 
nato zvočniki poskrbijo za ustrezne protiukrepe, 
ki pri potnikih ublažijo zaznavanje šumov.

Za prijetnejšo in zabavnejšo zvočno kuliso 
lahko seveda poskrbi tudi sodoben Sonyjev 
sistem za razvedrilo z 12 zvočniki, ki ga je 
mogoče upravljati glasovno, enako kot telefon, 
klimatsko napravo in navigacijo, kar omogoča 

»Naša tehnologija inteligentnega štirikolesnega 
pogona zagotavlja, da se lahko z Edgeom 
podamo na terene, ki bi s svojo zahtevnostjo 
presenetili številne uporabnike.«
— Derek WarD, tehnični strokovnjak Fordovega globalnega oddelka za napredno dinamiko vozil

Ford SYNC nove generacije. SYNC med drugim 
vključuje klic na pomoč v primeru nezgode, ki 
voznika oziroma potnike neposredno poveže z 
lokalno reševalno službo.

Da do nezgode sploh ne bi prišlo, pa ima 
Edge vgrajenih kar nekaj asistenčnih sistemov, 
ki olajšujejo delo voznika in zmanjšujejo stres 
ter dvigujejo raven varnosti vožnje. Vgrajene 
kamere, radarji in ultrazvočna tipala zbirajo 
podatke za 18 različnih tehnološko naprednih 
sklopov. Med drugim za sistem, ki preprečuje 
nalet pri nizkih hitrostih in zaznava tudi pešce 
ter po potrebi, v primeru nevarnosti trčenja, 
samodejno zavira.

Povsem samodejno delujeta tudi sistem 
prednje osvetlitve LED, ki prilagaja svetlobni 
kot glede na okolico in smer vožnje ter dolge 
luči, ki se prilagajajo tako, da ne slepijo 
ostalih udeležencev v prometu. Prilagodljivi 
žarometi LED namreč blokirajo le slepeč 
del snopa, medtem ko ostaja ostala okolica 
odlično osvetljena.
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Kot se za vrhunsko vozilo namenjeno 
premagovanju daljših razdalj spodobi, ima 
lahko Edge vgrajen tudi prilagodljivi tempo-
mat s pametnim omejevalnikom hitrosti. Prvi 
prilagaja nastavljeno hitrost dejanskemu toku 
prometa na cesti, drugi pa prepoznava znake 
in prilagaja hitrost glede na omejitve. Voznik 
lahko tako skrb za vožnjo v okviru legalnih 
meja povsem prepusti elektroniki, seveda pa 
se lahko v njeno delo tudi vmeša ali pa sistem 
enostavno izklopi.

Podobno kot vožnja, je precej manj stre-
sno tudi parkiranje vozila, saj delo voznika v 
veliki meri prevzame elektronika, ki poskrbi 
za »merjenje« razpoložljivega prostora za 
pravokotno ali bočno parkiranje in poskrbi za 
vrtenje volana. Ko voznik vzvratno zapušča 
parkirno mesto, mu na pomoč priskočijo tipala, 
ki zaznavajo dogajanje za vozilom oziroma 
morebitni promet z leve ali desne, pri vožnji 
naprej pa se na velikem sredinskem zaslonu 
prikaže slika s prednje širokokotne kamere, ki 
lahko vidi tudi »okoli vogala«.

»Edge bo zagotovil večjo dostopnost 
naprednih tehnologij in odlične 
kakovosti čedalje številnejšim 
kupcem SUV-jev v Evropi.«
— roelant De WaarD, podpredsednik za trženje, prodajo in storitve pri Fordu Evropa

Kljub vsem sistemom, ki lahko skoraj v 
celoti prevzamejo delo voznika, pa voznik še 
vseeno ostaja kapitan v vozilu in povsem po 
lastnem razpoloženju izkoristi tudi odlične 
vozne zmogljivosti športnega terenca. Oba 
pogonska agregata, ki sta kupcem na voljo, 
namreč sodita v vrh Fordove ponudbe sodob-
nih motorjev TDCi. Zmernejši zmore 132 kilo-
vatov (180 KM) moči, zmogljivejši, opleme-
niten z dvojnim turbinskim polnilnikom, pa 
154 kilovatov (210 KM) moči. Prvi je na voljo v 
kombinaciji s šeststopenjskim ročnim menjal-
nikom, drugi v kombinaciji s šeststopenjskim 
samodejnim menjalnikom PowerShift.

Edge ima pri obeh motorjih vgrajen 
inteligentni štirikolesni pogon, ki na podlagi 
podatkov, pridobljenih s 25 tipali, samodejno 
prilagaja porazdelitev navora med kolesi do 
razmerja 50:50, glede na dejansko vozno 
situacijo oziroma stanje vozne podlage. Hitrost 
prilagajanja je 20 milisekund, kar je še posebej 
pomembno pri višjih potovalnih hitrostih, 
ko je navor v normalnih razmerah ponavadi 
preusmerjen le na en par koles, kar zagotavlja 
manjšo porabo goriv, manj izpustov ogljiko-
vega dioksida in manjšo obrabo pnevmatik. 
Kljub potovalnemu značaju prestižneža med 
Fordovimi športnimi terenci pa lahko Edge z 
zmogljivostmi prijetno preseneti tudi na terenu, 
ko se štirikolesni pogon spopade s spolzko ali 
slabše utrjeno podlago oziroma nanosi snega.

Z omenjenim - in še marsičim drugim - se 
tako Ford Edge brez dvoma uvršča med vozila, 
s katerimi je nabiranje kilometrov užitek in kljub 
zmogljivostim ubiranja bližnjic preko terena 
voznik morda raje izbere daljšo pot do cilja.

Marko kraUtberGer Foto: Ford
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Že v osnovi so motorji od predhodnika 
lažji za 10–15 kilogramov. Med zanimi-
vostmi naj omenimo še dejstvo, da so 
za izdelavo turbopolnilnika uporabili 

material inconel, iz katerega sicer izdelujejo 
motorje za rakete. Zaradi novega materiala 
se lahko polnilnik vrti z veliko večjo hitrostjo. 
Vse to pomeni, da so Fordovi inženirji dodatno 
izboljšali vzdržljivost in zanesljivost motorjev 
EcoBlue, kar zagotovo nariše nasmeh na obraz 
lastnikom vozil. Pogonski sklopi so morali 
prestati težke obremenitve s testi, ki ustrezajo 
razdalji 5,5 milijona kilometrov. 

Motorji EcoBlue kljub manjši delovni pro-
stornini proizvedejo več moči in omogočajo 
voznikom, da zaradi manjše porabe prevozijo 
več kilometrov z enim rezervoarjem goriva. 
Poraba bo manjša za 13 odstotnih točk, užitek 
v vožnji pa toliko večji, saj motor ponuja kar 
20 odstotkov več navora od predhodnika. 
Motorji EcoBlue izpolnjujejo stroge zah-
teve emisijskega standarda EURO 6, saj jih 

Novi Fordov dizelski motor EcoBlue 
ne bo varčnejši samo med vožnjo, temveč 
so v tovarni motorjev poskrbeli tudi za 
zmanjšanje porabe vode in energije med 
proizvodnjo za več kot 50 %. Tako bo 
prihranek pri porabi vode na letni ravni 
znašal 17,5 milijona litrov.

Novo srce za Fordova 
gospodarska vozila
ForD TransiT, ki jE v svETovnEm mErilu v marsikaTEri Državi sinonim za TransporTno vozilo, saj 
so v zaDnjEga pol sTolETja proDali vEč koT sEDEm milijonov TEh moDElov, jE oDslEj na voljo TuDi z 
novim ‘srcEm’. novo gEnEracijo oDlikujE soDoBEn viDEz, prEDvsEm pa jE TEhnološko izpopolnjEna, 
saj novo gEnEracijo gospoDarskih vozil poganjajo čisTEjši in učinkoviTEjši moTorji EcoBluE.



FordMagazine | 9 

Fordpredstavitev

Novi Ford Transit in Transit/Tourneo Custom 
so na voljo z naslednjimi motorji:

2.0 TDCi 77 Kw (105 KM) / 360 Nm navora
2.0 TDCi 96 Kw (130 KM) / 385 Nm navora
2.0 TDCi 125 Kw (170 KM) / 405 Nm navora

Novo srce za Fordova 
gospodarska vozila

dopolnjuje selektivni katalizator, ki uporablja 
raztopino sečnine AdBlue.

Pri zgoraj omenjenem turbopolnilniku iz 
inconela so inženirji razvili tudi nov sistem 
polnjenja. Zanj skrbijo visokotlačne šobe za 
vbrizgavanje in integriran sesalni kolektor. Z 
zamikom ročične gredi so zmanjšali obremeni-
tve bata in notranje trenje v motorju. 

Novi Ford Transit ostaja prepoznaven 
po veliki maski motorja, ki pri uporabnikih in 
tekmecih zbuja spoštovanje. Čeprav na zunaj 
ni večjih sprememb, se lahko ta orjak pohvali 
s številnimi novimi tehnološkimi rešitvami, ki 
pripomorejo k varnejši in prijetnejši vožnji. Tako 
sta novi Transit in Transit Custom prva dostav-
nika z možnostjo zaznavanja pešcev.

Voznikom bo pri vsakdanjih vožnjah zago-
tovo pomagal nadgrajeni elektronski nadzor 
stabilnosti, ki je del serijske opreme. Sistem 

ponuja več rešitev za večjo stabilnost vozila, 
med katerimi je Ford tri že uspešno patentiral:

1. Sistem, ki pri bočnem vetru z uporabo zavor 
na ustrezni strani izniči silo sunkov vetra. 

2. Sistem, ki ob prehitri vožnji v ovinek varno 
upočasni gospodarsko vozilo. 

3. Sistem za preprečevanje prevračanja, ki z 
zaviranjem posameznih koles in nadzorom 
navora preprečuje prevračanje vozila.

Prepričani smo, da boste v bogati ponudbi 
različic, ki vključuje furgone, kombi-furgone, 
kombije, šasije s kabino in minibuse, našli 
najboljšo rešitev zase. Zagotovite si Transita 
ali Transit Customa, ki bo pisan na kožo vašim 
vsakdanjim potrebam ter vas bo razveseljeval 
s svojo uporabnostjo in vzdržljivostjo.

ŽiGa toMc Foto: Ford
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RS je zgodovina – slavna zgodovina, 
iz katere pri Fordu črpajo navdih. 
Ne tako pogosto, kot bi si tisti, ki 
jih občasno vozimo, to želeli, a 

za to je več razlogov. Ko pri Fordu želijo RS-a, 
se tega lotijo temeljito, premišljeno in – z 
navdihom. Rezultat običajno še nekaj časa buri 
duhove zaljubljencev, dviguje utrip zanesenja-
kov in straši konkurenco. 

Seveda vse omenjeno potrebuje čas, 
zato je trajalo kar nekaj časa, da je nov 
‘otrok’ Fordovega športnega (Performance) 
oddelka ustrezno glamurozno zagledal luč 
sveta. S Focusom, kot ga poznamo, ga zares 
povezuje le še ime in osnovne, prepoznavne 
poteze karoserije.

Značilna modra barva je resda vpadljiva, 
prav tako kot globok spojlerski odbijač, zadnje 

(Nad)Ford z nadpogonom

ko pri ForDu oBljuBijo novEga 
rs-a, To oBičajno mislijo rEsno. 
s Tako znamEniTimi kraTicami sE 
namrEč nE spoDoBi igraTi.
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krilo in difuzor z izpušnima cevema dimenzije 
malokalibrskega topa. RS je očitno druga-
čen, toda dejavnik osuplosti, ki ga je ustvarila 
mišičasto ‘nabildana’ karoserija predhodnika, 
ni tako intenziven. Ne le zato, ker pretirana 
vpadljivost ni zaželena, pač pa zato, ker so 
želeli Fordovi strategi ceno avtomobila zadržati 
v razumnih okvirih. O klasični diskretnosti bi 
pri tem Fordu sicer težko govorili, toda glede 
na zmogljivost je oblikovno prej zadržan 
kot ne. Nekako tako, kot bi se boksar težke 

kategorije prijazno opravičil nasprotniku, da ga 
bo nokavtiral …

Za volanom je moč prepoznati okolje naj-
boljših Focusov, vendar z dodatki – merilniki 
na vrhu armaturne plošče, posebnimi stikali in 
seveda odličnimi školjkastimi sedeži Recaro. 
Morda so za višjeraslega nameščeni malce 
visoko, ampak telo držijo odlično, predvsem 
pa že s svojo obliko uspešno pričarajo občutek 
dirkaškega ozadja in slavne športne zgodovine 
modrega ovala.

Kot vedno je bistvo očem skrito – štirivaljnik 
(2,3 litra) s prisilnim polnjenjem zmore resnih 
257 kW (350 KM), kar je toliko, kot je na primer 
zmogel predhodnik v posebni izdaji RS500. 
In kako sune tega Focusa! Za volanom imaš 
občutek, da moči ne bo in ne bo zmanjkalo, 
motor pa še kar vleče naprej … Na srečo so tu 
Brembove zavore, na katere se lahko voznik 
povsem zanese! 

Toda šele zavite regionalke so okolje, kjer se 
RS počuti kot doma. Ne samo zaradi prila-
godljivih blažilnikov, pač pa predvsem zaradi 
inovativnega pogona, kjer sta zadnji diferencial 
zamenjali dve sklopki, ki bliskovito razporejata 
moč med levim in desnim zadnjim kolesom. 
Rezultat? Bolj odločno kot voznik pospešuje 
v zavoju, bolj tesna postaja idealna linija. 
Podkrmiljenje je beseda, ki pri Fordu še nikoli ni 
imela manj domovinske pravice.

Tudi vsakodnevno uporabnost obvlada, če 
bi že želeli. Zato trije vozni programi (Normal, 
Sport, Track), zmogljiv zvočni sistem, ogrevan 
volan, spodoben prtljažnik … Pravzaprav so 
programi štirje, saj je četrti namenjen za lažje 
obvladovanje bočnega drsenja ali po domače 
‘driftanja’. Če vam že tistih nekaj zavojev na 
prazni gorski cesti ne bo dovolj raztegnilo ust v 
širok nasmeh, v kar pa sicer resno dvomim.

MatjaŽ korošak  Foto: rene GoMolj

Ko pri Fordu želijo RS-a, se tega lotijo
temeljito, premišljeno in – z navdihom.
Rezultat običajno še nekaj časa buri
duhove zaljubljencev, dviguje utrip
zanesenjakov in straši konkurenco.
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Kako je 
avtomobilska ikona 
priklicala spomine 
na mladost

BrEnT harTlEy jE amEriški vElEposlanik v slovEniji. v svoji vlogi jE prEpričljiv 
in suvErEn. jE oDličEn sogovornik in človEk, ki ima s ForDom musTangom 
nEmara vEč skupnEga, koT jE viDETi na prvi poglED.
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Oba sta namreč ameriška ambasadorja. 
Prvi v klasičnem pomenu besede, drugi 
pa na asfaltu in po izkušnji z obema 
nisem povsem prepričan, da ni tudi 

avtomobil, še posebej takšen, kot je Ford 
Mustang, lahko medij s sposobnostjo iskanja 
skupnega jezika med ljudmi različnih držav, 
celo različnih kontinentov.

Ne pozabite, da je Mustang poosebljenje 
ameriških avtomobilskih sanj. Drži, da mu je 
k večni slavi pomagalo več kot 3000 film-
skih vlog, njegova nedosegljivost zunaj meja 
ZDA, še posebej v Evropi, pa je le še dodatno 
utrdila sloves brezčasne ikone. Pa vendar, 
tudi brez blišča filmskih platen in brez boleče 

nedosegljivosti njegova karizma ne bi privlačila 
nič manj. Dobra ura druženja z veleposlanikom 
je bila zgovoren dokaz, kako lahko avtomobil, 
absolutni skupni imenovalec dveh popolnih 
neznancev, rojenih desetletja narazen v dveh 
državah s popolnoma različno preteklostjo, 
ob prijetni vožnji in še prijetnejšem pogovoru 
pomaga ustvariti vez, ki bo trajala vse življenje.

Avtomobilski mišičnjak, če nekoliko pones-
rečeno prevedem izvirni izraz (‘muscle car’), ki 
ga opiše tako zelo dobro, je torej popoln porok 
tehniškega in diplomatskega vpliva dežele 
odprtih priložnosti. V njegovi prijetno športno 
utesnjeni kabini sva zapustila prometni vrvež 
prestolnice in po razmeroma nezanimivih dvaj-
setih avtocestnih kilometrih končno zagledala 
tisti zaviti pas asfalta, ki bo njegove tehnološke 
in vozniške atribute sprejel najbolje. Tako sem 
upal. Vozil sem jaz.

Hartley, v rani mladosti zanesenjaški smučar, 
vse svoje odraslo življenje pa človek, ki je zase-
dal vrsto odgovornih diplomatskih položajev, 
je sicer zagovornik t.i. ‘zelenih’ avtomobilov, a je 
bilo hitro jasno, da mu druženje z Mustangom, 
četudi zgolj na sovoznikovem sedežu, ugaja. 
Morda celo bolj kot je sam upal priznati.

Na zaviti cesti smo ob spremljavi simfonije 
motorja V8 uživali vsi trije. Midva z veleposla-
nikom najverjetneje zaradi bogate zmogljivosti 
osemvaljnega stroja in sposobnosti izvrstno 
uglašenega podvozja, v katerega so Fordovi stro-
kovnjaki vložili vse svoje znanje, Mustang pa zato, 
ker je srečal nekoga, ki je zrasel ob poslušanju 
zvočnih talentov njegovega pra-, pra-, pradedka.

Ne pozabite, da je Mustang poosebljenje 
 ameriških avtomobilskih sanj. Drži, da mu je 
 k večni slavi pomagalo več kot 3000 filmskih 
vlog, njegova nedosegljivost zunaj meja ZDA, 
 še posebej v Evropi, pa je le še dodatno 
utrdila sloves brezčasne ikone.

Medtem ko so se zaradi enormnih količin 
navora in ob lahkotno nagajivih zdrsih zadka 
na gladkem asfaltu drevesa mimo naju pre-
mikala z zavidljivo hitrostjo, so veleposlanikovi 
nasmehi postajali vse širši. Celo tako zelo, da 
se je iz vedrega vzdušja razvila ideja o menjavi 
voznika. Američana sta si v trenutku postala 
naklonjena in tudi dejstvo, da oseba s takšno 
funkcijo v Sloveniji (ali kjerkoli drugod) po pra-
vilniku sploh ne bi smela sesti za volan, ni več 
moglo preprečiti neizbežnega. Hitro se je podrl 
tudi načrt o tem, da bo gospod Hartley volan 
prijel le za nekaj kilometrov.

Vozil je celotno drugo polovico poti in ob 
nepripravljenosti ponovne prepustitve volana 
v moje roke pravzaprav dokazal, kakšno moč 
ima lahko avtomobil. S sonorno spremljavo 
basovske V8-podlage sva odhrumela nazaj – 
proti visokim zidovom njegove rezidence. Ob 
slovesu se je za hip zazdelo, da bi gospod 
Hartley diplomatski življenjski slog ob le malo 
prepričevanja brž zamenjal s takšnim, ki bi 
mu dovoljeval redno srečevanje z znancem iz 
domačih, zdaj pa tudi slovenskih krajev.

Da, Mustangov sloves karizmatične 
ikone, ki na svojo stran spravi vsakega z 
vsaj pikico avtomobilskega zanesenjaštva, 
ostaja nedotaknjen.

ciril koMotar Foto: Matej leskovšek
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Go FurtherUradna poraba goriva: 4,6-6,5 l/100 km. Uradne specifične emisije CO2: 129-180 g/km. Emisijska stopnja: 
Euro 6b, uradne emisije NOx: 0,0212-0,0593 g/km, specifične emisije trdih delcev: 0,00022-0,00292 g/km, 
število delcev: 0,01-3,4 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) 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. Cene ne vključujejo stroškov transporta. Summit motors Ljubljana, d.o.o., Flajšmanova 3, 
1000 Ljubljana.

Pogon na vse štiri. 

 POPOLNOMA NOVI FORD S-MAX
 Z inteligentnim štirikolesnim pogonom  

  S-MAXova pametna pogonska tehnologija se stalno prilagaja spremenljivim 
razmeram na cesti in primerno razporeja moč med prednjo in zadnjo pogonsko osjo. 
Zares pameten štirinožec.  
ford.si

Ford GT je zaznamoval 
legendarnih 24 ur Le Mansa

Ford GT ’66 
Heritage Edition
Povsem novi 2017 Ford GT se bo v omejeni 
različici z zgodovinsko grafično podobo 
poklonil dirkalniku GT40 Mark II, s katerim 
sta leta 1966 Bruce McLaren in Chris Amon 
zmagala na dirki v Le Mansu. Novi model 
bodo krasile unikatne notranje in zunanje 
barvne tematike ter ekskluzivna platišča iz 
lahke zlitine.

Ford GT ’66 Heritage Edition bo na voljo 
v sijajni ali mat zunanji barvi Shadow Black 
s srebrnimi progami in paketom opreme iz 
ogljikovih vlaken. Na pokrovu motornega 
prostora in vratih bo na ozadju Frozen White 
velika številka 2, 20-palčna platišča bodo 
kovana iz posameznih kosov aluminija in 
lakirana z zlatim mat prosojnim lakom, 
matice bodo črne.

V notranjosti posebne različice Forda GT 
bodo sedeži iz ogljikovih vlaken oblazinjeni 
s črnim usnjem Ebony s posebnimi vstavki 
in šivi, vzglavnike in volan bo krasil vtisnjen 
logotip Ford GT.

Seznam prilagoditev Forda GT ’66 
Heritage Edition dopolnjujejo unikatna 
identifikacijska plošča s serijsko številko, 
notranja grafična podoba vrat s številko 2 
in poudarjeni pragi, šobe za dovod zraka in 
sredinska konzola iz mat ogljikovih vlaken.

V omejenih količinah bo na voljo samo v 
modelnem letu 2017.

kar pol sTolETja jE minilo oD ForDovE zmagE, ki jE Bila zaraDi oDličnEga 
rEzulTaTa zapisana v zgoDovino. ForD jE namrEč v lE mansu poBral vsE 
Tri najvišjE lovorikE. lETos na 84. Dirki pa jE ForD poskrBEl za povraTEk 
v  vElikEm slogu.

O koliščine so bile seveda drugačne, 
rezultat je bil skorajda enak. Izjemni 
dirkalnik GT je namreč zasedel 
prvo, tretje in četrto mesto, na kar je 

Fordova ekipa lahko več kot ponosna.
Veliki Fordov uspeh je dokaz, da se lahko GT 
kosa z legendarnimi dirkaškimi znamkami in 
jih z lahkoto pusti za seboj.

Dirkalnik Ford GT se lahko pohvali z opti-
malno aerodinamiko ter številnimi tehnič-
nimi in tehnološkimi inovacijami, ki zago-
tavljajo popolno stabilnost in maksimalen 
izkoristek izjemnega motorja EcoBoost.

V razredu GTE Pro so se pomerili kar 
štirje Fordovi dirkalniki GT s številkami 66, 
67, 68 in 69. Številke predstavljajo leta 
prejšnjega stoletja, ko je Ford kar štiri-
krat zapored Le Mans zapustil z največ-
jim nasmeškom na obrazu. Vsi štirje so 
navdušili z odličnim rezultatom, saj so se 
vsi uvrstili med prvo deseterico in prese-
gli pričakovanja.

Forda GT s številko 68 je do končnega 
prvega mesta pripeljala slavna trojica vozni-
kov, saj so se za volanom menjavali Nemec 
Dirk Müller, Francoz Sebastien Bourdais in 
Američan Joey Hand. Vsi trije so vrhunski 
vozniki, kar so dokazali tudi v 340 odlično 
prevoženih krogih.

Ford je tako na novo začrtal pot, ki vodi v 
same višave dirkaške industrije.

olGa MarMolja Foto: Ford

»Neizmerno 
cenimo svojo 
bogato zgodovino 
in zapuščino. Danes 
smo spet pisali 
zgodovino in zelo 
smo ponosni na 
naš rezultat.«
— Bill ForD
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1970 1980 1990

‘Večna mladenka’ Fiesta beleži 40 let

1976
Začetek evropske 
zgodbe Ford Fieste.

1979
v Evropi prodajo 
milijonto Fiesto.

1981
Ford prvič predstavi športno 
različico Fiesta XR2.

1982
prodaja strmo narašča, 
Fiesta doseže dva 
milijona prodanih vozil.

1983
Druga generacija Ford 
Fieste nastopi z bolj 
aerodinamično obliko in 
ponudi tudi dizelski pogon.

1989
Fiesta s tretjo generacijo dočaka 
estetski in tehnološki preporod. 
Izraziteje nagovarja ženske in je kot 
prva v segmentu majhnih avtomobilov 
opremljena s sistemom ABS. 

1990
Fiesta dobi ultimativno 
dirkaško različico 
Fiesta RS Turbo

1991
Fiesta je na voljo v 
gospodarski različici Fiesta 
Courier, ki jo danes poznamo 
kot Fiesto Van.

Leta 1976 je luč sveta ugledal avto, ki se je 
takoj uvrstil med najbolj priljubljene 

mestne avtomobile. Privlačen videz, napredne tehnologije, vozne 
lastnosti in učinkovitost so značilnosti, ki zaznamujejo Fiesto že 
od prve generacije naprej. ‘Majhen avto, ki zmore veliko’ – s temi 
besedami je Ford pospremil Fiesto na evropski trg in jo umestil v 
segment majhnih avtomobilov. Samozavestno lahko rečemo, da 
sodi Fordova Fiesta po svojih 40 letih in kar šestih generacijah med 
avtomobilske legende. Njen uspeh in priljubljenost sta bila jasna 
že od samega začetka, saj je kupcem zaradi svoje učinkovitosti in 
priročnosti hitro prirasla k srcu, njene prodajne številke pa so strmo 
naraščale. Evolucija iz generacije v generacijo je na trg prinesla tudi 
športne različice, kot so XR2, RS Turbo, S2000 in ST, ki so prepričale 
tudi ultimativne dirkače. Od leta 2012 je Ford Fiesta v svojem 
segmentu najbolje prodajan avtomobil v Evropi. Jeseni na trg prihaja 
nova, najbolj ‘navita’ doslej – Fiesta ST200, ki je nastala v športnem 
oddelku Ford Performance in se lahko pohvali z izboljšanim 
vzmetenjem, zavorami in krmiljenjem. Fiestina zgodba se je pri 
40 letih šele dobro začela. 



2000 2010 2020

‘Večna mladenka’ Fiesta beleži 40 let

1993
varnostna blazina 
na voznikovi strani 
postane Fiestin 
novi standard.

2005
Ford predstavi Fiesto ST, 
najzmogljivejšo Fiesto 
do tedaj.

2008
v Ženevi se predstavi šesta 
generacija Fieste, ki je v barvi 

‘Hot Magenta’ navdušila tudi 
številne Slovenke.

2011
Fiesta obeležuje 
35-letnico in  
prodanih 15 milijonov 
avtomobilov.

2012
Fiesta šeste 
generacije navduši z 
estetskim preporodom.

1995
četrto generacijo Fieste 
začnejo prodajati tudi v 
Južni Afriki, kjer prejme naziv 
avto leta.

2002
zaradi velikega povpraševanja 
začnejo peto generacijo Fieste 
proizvajati tudi v Nemčiji in tako 
dopolnijo proizvodnjo v Španiji.

2016
Ford obeležuje 40-letnico z 
najzmogljivejšo Fiesto doslej
Fiesto ST200.

največ Fiest so prodali v črni (17 %), 
sivi (15 %) in modri (13 %) barvi.

co2

novo Fiesto izdelajo vsakih 86 sekund.

80 novih Fiest bi bilo potrebnih, da bi proizvedle 
isto količino emisij kot Fiesta iz leta 1976.

Po britanski raziskavi je mala Ford Fiesta 
najbolj priljubljen avto za seks.

Fiesta svojo 40-letnico praznuje s Fiestivalom.
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Sladek smisel poletja

ni ga pravEga polETja BrEz DoBrEga 
‘roaD Tripa’, sploh čE vmEs zamEnjaš 
skoraj vsE oBlikE javnEga prEvoza, 
namočiš nogE v sEvErno morjE, 
spoznaš varuško anglEškE kraljicE, 
spijEš pivo za 10 Evrov TEr vEčErjaš 
v čETrTi milijonarjEv. v norvEško 
prEsTolnico oslo mE jE pripEljal 
ForD EDgE, s kaTErim sva Bila 
nErazDružljiva vsaj polovico časa 
na 2200 kilomETrov Dolgi poTi.

P rvi del poti je že kar rutinski, jutranji 
let v Frankfurt, brezplačen kozarec 
vode, branje časopisov in po pristanku 
novim dogodivščinam naproti – smer 

Köln, ki so ga že leta 50 ustanovili Rimljani. 
Tokrat me ne zanima slavna stolnica, pač pa 
običajna parkirna hiša ob železniški postaji, 
kamor me po 180 kilometrih in le 49 minutah 
vožnje pripelje hitri vlak. Za preostanek poti 
si izberem cesto z nekaj trajektne plovbe, 
končni cilj je namreč dobrih 1100 kilometrov 
in 14 ur vožnje oddaljeni norveški Oslo, kjer 
so milijonarji vsaj tako pogosti kot tukaj 
pivovarne, standard pa tako visok, da si na 
glavni promenadi Karl Johans tudi povprečen 

Nemec privošči le pivo ali dve. Na vrhu 
parkirne hiše sredi Kölna že čaka novi Ford 
Edge, na pogled atraktiven in lačen kilome-
trov. Zadržane Skandinavce bo veliki športni 
terenec gotovo pritegnil s svojo vpadljivo 
oranžno barvo, mene razvajal s šeststopenj-
skim samodejnim menjalnikom, hlajenimi 
usnjenimi sedeži, radarskim tempomatom, 
dvopodročno klimatsko napravo in prepo-
znavanjem znakov, na avtomobile ‘ubrisane’ 
Nemce pa dražil s športnimi dodatki na karo-
seriji in zmogljivim 2,0-litrskim biturbo dizlom 
TDCI s 154 kilovati. Na njihovem autobahnu 
na posameznih odsekih namreč ne poznajo 
omejitev hitrosti in če bo priložnost …
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No iz tega potem ni bilo nič, saj sem takoj 
‘posvojil’ radarski tempomat, hitrost nastavil 
na običajnih 130 km/h in se skozi mnoge 
delovne zapore ter običajno večkilometrsko 
gnečo mimo Hamburga umirjeno prebil do 
danskega Koldinga. Sedemurna pot je minila, 
kot bi mignil, za kar imajo zasluge odlični 
sedeži, sistem za informacije in razvedrilo 
ter ozvočenje s sistemom za aktivni nadzor 
šumov, v kolonah pa sta za ‘možgane na off’ 
poskrbela samodejni menjalnik in radarski 
tempomat. Edge se je izkazal kot prostoren 
potovalnik, na eni izmed peščenih danskih 
plaž blizu mesta Løkken pa je pokazal tudi 
svojo bolj pustolovsko plat. Serijski štiri-
kolesni pogon in 20-centimetrski odmik 
od tal sicer zmoreta še kaj več kot mivko, 
v mrzlo Severno morje pa sem vseeno raje 
pomočil svoje noge, kot pa katero izmed 
njegovih 20-palčnih platišč – škoda bi jih 
bilo umazati.

Pred Hirtshalsom na robu Danske je že 
čakal ogromen trajekt, ki je reko sive pločevine 
z na daleč izstopajočim oranžnim odtenkom 

Končni cilj je namreč dobrih 1100 kilometrov 
in 14 ur vožnje oddaljeni norveški Oslo, 
 kjer so milijonarji vsaj tako pogosti kot 
tukaj pivovarne.

požrl v nekaj minutah. Nisem štel, ampak na 
njem je bilo gotovo skoraj 700 vozil in dva tisoč 
potnikov, med njimi pa tudi dama, ki je skrbela, 
da so med obiskom ugodili vsaki želji Briana 
Adamsa, Dolly Parton in sami angleški kraljici. 
Zanimive prigode so polnile spomin in krajšale 
tri in pol ure dolgo plovbo, po izkrcanju in 
mejnih formalnostih pa sem se na zadnjih 130 
kilometrih poti od Larvika proti Oslu še najbolj 
zanašal na Edgeovo prepoznavanje prome-
tnih znakov.

Podobno kot standard v najbogatejši 
evropski državi s povprečno plačo 4000 evrov 
so tam visoke tudi kazni, zato takšen sodoben 
elektronski pripomoček pride še kako prav. Z 
več kot tisoč lahkotno prepeljanimi kilometri 
v Edgeu sem v Oslu obkrožil kraljevo palačo, 
arhitekturno izjemno Opero, srednjeveški 
dvorec Akershus in moderne nebotičnike 
ter zapeljal v luksuzno četrt Aker Brygge. 
Namesto dveh ali celo treh vrčkov sem za 
10 evrov tam dobil le kozarec piva, a sem 
potem vseeno zavil v eno izmed restavracij 
ob obali. Glede na cene hrane in pijače sem 
prepričan, da sem večerjal v družbi samih 
milijonarjev. Čeprav kratko, je bilo druženje z 
novim Fordovim Edgem zaradi vsega novega 
toliko bolj sladko.

Besedilo in Foto: Matej kačič
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V  začetku dvajsetega stoletja se je v 
Torinu razvila tudi posebna panoga 
oblikovanja zunanjosti najnovejše 
modne muhe – avtomobilov. V tem 

starem mestu so vzklile ‘carozzerie’, kot so se 
imenovale te majhne delavnice. V teh manu-
fakturah so mojstri in vajenci neumorno izde-
lovali unikatne karoserije in iz najbrž najpresti-
žnejše med njimi je pod taktirko mojstra Pinina 
Farine vzklil izjemni Alfredo Vignale, ki je za 
seboj pustil sled imenitno oblikovanih vozil. 
Vignale je oblikovanje povzemal po vozilih na 
dirkah, kjer so konstruktorji preizkušali aerodi-
namiko, in te oblike prenašal na svoja vozila. 
Med njegovimi oblikovalskimi dosežki sta 
na primer tudi Ferrari 212 in Maseratti 3500. 
Blagovno znamko Vignale je po njegovi smrti 
pridobil Ford, ki se ji danes poklanja z novo 
paleto prestižnih vozil, primernih tako izje-
mnemu oblikovalcu, kot je bil Alfredo Vignale.

Vignale  
Torino jE Bil sTolETja cEnTEr oDličnEga 
kovašTva. oD srEDnjEvEških lahkih 
oklEpov Do mojsTrsko oBlikovanih 
kočij, ki so BilE v noTranjosTi oDETE 
v najprEsTižnEjšE maTErialE in 
DoDElanE Do poTankosTi – oDlikovali 
so jih izBrani šivi, kroji in izDElava na 
najvišji ravni.
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Vozila serije Vignale sledijo predanosti 
‘carozzerie’ z jasno idejo, da majhne podrob-
nosti izražajo kakovost vsakega vozila. Temu 
je posvečen tudi proizvodni proces vozil, ki 
od običajne serijske proizvodnje odstopa po 
tem, da posebej izbrani mojstri na več kot 
100 posameznih točkah zaključujejo vozilo 
do najmanjših podrobnosti. Postopek je tako 
na las podoben tistemu, ki bi mu bili priča ob 
opazovanju dela v ‘carozzerii’ mojstra Alfreda 
pred 60 leti. Masovna proizvodnja s tekočim 
trakom, ki se v primerjavi z mojstrsko dodelavo 
vozil v majhnih delavnicah v Torinu zdi brezo-
sebna, dobiva osebno noto v seriji Vignale in ta 
odličnost je tudi poklon velikemu mojstru.

Pri Fordu pripravljajo štiri vozila, ki jih bo 
krasila oznaka Vignale: Mondeo, S-MAX, Edge 
in Kuga. Serijska oprema je izjemno bogata. 

Vignale je oblikovanje povzemal po 
vozilih na dirkah, kjer so konstruktorji 
 preizkušali aerodinamiko, in te oblike 
 prenašal na svoja vozila.

brezplačni servisi z možnostjo prevzema vozila 
na domu in dostavo na dom. Možnosti, ki se 
odlično podajo tako unikatnim vozilom.

»Projekt Ford Vignale predstavlja naš 
pristop k izdelavi vozil, s katerim nagrajeno 
oblikovanje povežemo z edinstveno izkušnjo 
lastništva,« pravi Jim Farley, predsednik družbe 
Ford Evropa. »Naša vizija za Vignale je ustvariti 
sodobno, prestižno storitev za vozilo, ki bo 
zagotovila unikatno izkušnjo s programom 
Vignale v vsakdanjiku naših voznikov, ne glede 
na to, s katerim vozilom te serije se vozite.«

Na voljo bodo motorne različice iz vrha 
Fordove ponudbe. Pod pokrovom bodo le naj-
močnejši motorji in najzmogljivejši menjalniki: 
od 2,0-litrskih bencinskih motorjev EcoBoost 
do najsodobnejših samodejnih menjalnikov z 
dvojno sklopko Powershift. Vse to bo samou-
mevno del prestižnih serij Vignale.

Poskrbljeno bo torej za vse, ki želijo več 
od svojega vozila, za vse, ki se radi obdajo z 
maksimalnim udobjem. Zaobljubo pozornosti 
do najmanjših podrobnosti, ki je bo deležen 
vsak model serije Vignale, zagotavlja ime 
starega oblikovalskega virtuoza Alfreda, ki je 
s svojimi enkratnimi kreacijami svoje majhne 
‘carozzerie’ v Torinu pričaral nasmeh na obraze 
vseh avtomobilskih entuziastov.

Uroš Mihelčič Foto: Ford

Odlične lastnosti običajnih različic bodo 
dopolnjevale posebnosti serije Vignale, kot 
so unikatna platišča in prestižne prevleke v 
notranjosti. V notranjosti bo za vaše udobje 
skrbela tudi posebna tehnologija, ki s pomočjo 
zvočnega sistema in posebno nameščenih 
mikrofonov odpravlja hrup v kabini. Sistem pri 
Fordu imenujejo ‘Active Noise Cancellation’ – 
sistem za aktivni nadzor šumov. Omislili si 
boste lahko tudi druge razkošne podrobno-
sti, kot so napredni štirikolesni pogon iAWD 
ali poseben sistem masažnih sedežev, ki s 
pomočjo enajstih zračnih mehov omogoča 
popolno prilagoditev položaja in opore sedeža 
ter nenazadnje tudi sproščujočo masažo 
med vožnjo na obeh sprednjih sedežih. Vozila 
Vignale bodo na voljo z vrsto vrhunskih 
storitev, kot so brezplačno čiščenje vozila ter 
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On ima svOjO pOt začrtanO

NOVI FOrd RANGER
Tudi najskrivnejše kotičke spreminja v svoj teritorij. Brez težav prebrodi kar
80 cm globoko vodo, neustrašno se spoprime z vse do 1120 kilogramov tovora
ali za seboj povleče kar 3,5-tonski tovor. Udobje in varnost omogoča kopica
naprednih funkcij, kot so prilagodljiv tempomat, uporabniški vmesnik SYNC2
in vzvratna kamera. Njegovo vrhunsko varnost potrjuje pet zvezdic EuroNCAP.
Cesta ali brezpotje, to zanj sploh ni dilema. On ima svojo pot začrtano.
Več na ford.si.

L eto 2016 si bomo pri Fordu zapomnili 
po prihodu dveh izjemno zmogljivih 
modelov – ob prenovljenemu Rangerju 
se vam bo predstavil tudi popolnoma 

novi Ford Edge, ki je kot veliki SUV zaokrožil 
Fordovo paleto športnih terencev. 

A to je le začetek Fordovih novosti. Premierno 
si boste lahko ogledali prva vozila naše nove 
prestižne linije Vignale, ki izstopajo z vrhunsko 
prefinjenostjo, unikatnim oblikovanjem in bogato 
opremo, do potankosti izdelane podrobnosti pa 
dajejo pojmu lepote nov pomen.

Zanimivo, kajne? A to še vedno ni vse! 
Srečnim izžrebancem se bodo uresničile 
najbolj adrenalinske sanje, saj jih bodo izkušeni 
inštruktorji zapeljali na spektakularno vožnjo 
po poligonu z dvema Fordovima legendama: 
Focusom RS ali Mustangom z motorjem V8!

Tudi tokrat bo poskrbljeno za nepozaben 
dan, poln adrenalinskih užitkov in sproščujo-
čih doživetij, saj boste lahko sami preizkusili, 
kaj vse znajo naši Fordi ter kako preproste 
in uporabne so naše napredne tehnologije, 
ki še včeraj stresno parkiranje spremenijo v 
prijetno opravilo. Na lastne oči se boste lahko 
prepričali, kaj vse vidi vaš Ford, če si pri tem 
pomaga s kamerami, ter kako lahko številni 
sistemi poskrbijo, da bo vaša vožnja kar se da 
varna, sproščujoča in udobna – prav takšna, 
kot bo vaš dan, saj se boste lahko popolnoma 

sTE žE Bili na DnEvu ForDovih novosTi na vranskEm? čE jE vaš oDgovor “sEvEDa!”, 
poTEm sTE mogočE EDEn izmED vEč koT 650 lanskih navDušEnih voznikov, ki 
komaj čakajo, Da sE nam lETos ponovno priDružijo. in To prav kmalu! čE vam šE 
ni uspElo oBiskaTi TEga spEkTakularnEga DogoDka, si lE rEzErvirajTE Ta Dan: 
24. sEpTEmBra 2016 pripravljamo žE šEsTi Dan ForDovih novosTi na vranskEm, ki 
Bo TuDi lETos posTrEgEl s šTEvilnimi prEsEžki in DoživETji.

prepustili doživetjem na poligonu. Otrok pa 
nikar ne puščajte doma, saj smo poskrbeli za 
(pre)izkušeno varstvo, v katerem bodo varuške 
s pestrim in zabavnim programom poskrbele, 
da bo tudi njihov dan poln lepih vtisov. 

Dan v naši družbi na Vranskem bo popoln 
tudi za vse, ki običajno ne sedite za volanom, 
saj vas čaka bogat in zabaven spremljevalni 
program, v katerem se boste lahko preizkusili 
v različnih zabavnih izzivih ter se spopadli z 
nezahtevnimi nalogami, polnimi smeha in 
novih izkušenj. 

Da bo dogodivščina res nepozabna, bodo 
poskrbeli tudi naši izvrstni nordijci, med kate-
rimi bodo tudi Peter Prevc, Jurij Tepeš in Vesna 
Fabjan, ki se bodo skupaj z vami zabavali in 
se spopadali z izzivi. To pa še ni vse! Pridružil 
se nam bo tudi Masterchef Darko Klemen, ki 
bo s svojimi kreacijami poskrbel za razvajanje 
vaših brbončic.

Vse ljubitelje starodobnikov bomo prese-
netili na prav poseben, izviren način, saj bo 
na Vranskem premierno predstavljena lesena 
replika znamenitega Forda T, ki jo je izdelal 
naše gore list. 

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

Urša GrUdnik Foto: sMl

24. 9. 2016
med 10.00 in 16.00 uro

AMZS Center varne vožnje Vransko

DAN, KI GA NE SMETE ZAMUDITI

Dan Fordovih novosti 2016
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80 cm globoko vodo, neustrašno se spoprime z vse do 1120 kilogramov tovora
ali za seboj povleče kar 3,5-tonski tovor. Udobje in varnost omogoča kopica
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Mondeo Titanium HEV s hibridnim 
pogonom je prvo tovrstno vozilo v 
Fordovi paleti na slovenskem trgu. Z 
električnimi in hibridnimi vozili na vseh 

cestah sveta bi znatno zmanjšali vpliv na oko-
lje. Pri Fordu so že pred daljšim časom posebno 
pozornost namenili celotnemu življenjskemu 
ciklu vozil in ne le proizvodnji, saj vozila v pre-
težni meri pustijo svoj odtis na okolico šele, ko 
zapeljejo s tekočega traku. Strategijo izdelova-
nja so priredili tako, da vsi pomembni kazalci 
učinkovitosti spremljajo celoten življenjski cikel 
in zmanjšujejo tako vpliv kot tudi življenjske 
stroške od proizvodnje pa vse do razgradnje.

Plod te vizionarske strategije je Mondeo 
Titanium HEV hibrid, prvo vozilo v naši floti, 
glasnik prihodnjih struj, ki napovedujejo 
cenovno dostopna vozila znamke Ford, s 
katerimi bodo uporabniki proaktivno pristopili 
k varovanju okolja. A Mondeo hibrid ni samo to. 

Hibrid

marTy mcFly jE v osEmDEsETih lETih naokoli lETal na lEBDEči DEski, sE vozil 
v lETEčEm DElorEanu in poToval v prihoDnosT – v lETo 2015. kljuB TEmu, 
Da smo ga lani pričakovali, žal ni prisTal z DElorEanom, a jE prihoDnosT 
vsEEno prišla TuDi BrEz DinamičnEga Dvojca iz spiElBErgovE mojsTrovinE. 
sicEr nE v oBliki lETEčih vozil in lEBDEčih DEsk, ampak z alTErnaTivnimi 
pogonskimi sklopi, mED kaTErimi so najBolj priročni in prakTični zagoTovo 
hiBriDni, gnani s klasičnim moTorjEm z noTranjim zgorEvanjEm in pomožnim 
ElEkTričnim pogonom.

Dve minuti v prihodnost
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Že pri prvi vožnji boste spoznali, da gre za zelo 
impresivno, elegantno hibridno vozilo, ki ne 
pozna kompromisov. Udobje, razkošje in vse 
odlike Mondea vas bodo prijetno spremljali na 
vsakem kilometru uživanja na cesti.

UPorabniški vMesnik ‘sMartGaUGe’
Notranjost se že na prvi pogled razlikuje od 
notranjosti Mondea z običajnim motorjem z 
notranjim zgorevanjem. Prilagojen vmesnik, ki 
vas uči kar najučinkoviteje uporabiti motorno 
kombinacijo hibrida, vas bo med vožnjo naučil 
pridno nabirati majhne kapljice energije, ki nam 
sicer najpogosteje uidejo. Ob zaviranjih boste 
tekmovali v količini rekuperirane energije, ki jo 
običajno puščamo ‘na cesti’. Hibridni Mondeo 
lahko zavira izključno s sistemom za pridobi-
vanje električne energije, kar pomeni, da ob 
polnjenju akumulatorja z brezplačno energijo 
prihranite tudi pri vzdrževanju zavor. 

»Mondeov hibridni pogon omogoča, da 
vozniki vozilo uporabljajo enako kot vozila z 
bencinskim ali dizelskim motorjem, jih vozijo 
na enak način in jih na enak način polnijo z 
gorivom,« pravi Thomas Zenner iz oddelka 
za elektrifikacijo vozil pri Fordu Evropa. »Zelo 
koristno pa je, da se vozniki naučijo optimalne 
uporabe hibridnega pogona za nižjo porabo 
in tu jim bo zagotovo v pomoč ‘Smartgauge’, 
vmesnik za pomoč pri vožnji.«

Hibridni pogon v Mondeu je zmes različ-
nih odličnih naprednih tehnologij. 2,0-litrski 
bencinski motor deluje z Atkinsonovim ciklom 
in tako zmanjša porabo goriva, hkrati pa 
nudi dovolj moči za vse poti. V podporo mu 
je elektromotor z 1,4 kW akumulatorjem, ki 
olajša mestno vožnjo in poskrbi, da je prijetna 
in navdušujoča. Zelo hitro namreč začnemo 
loviti dodatne kilometre z elektriko: zato, ker 
je ceneje, bolj varčno, bolj okolju prijazno, 

predvsem pa zato, ker je zabavno. Električni 
pogon lahko samostojno vozi vse do hitrosti 
130 km/h. Obema vrstama pogona omo-
goča strumno delovanje izjemno uglajen 
brezstopenjski menjalnik CVT.

Kakšen agregat poganja štirivratnik, 
lahko že od zunaj prepoznamo po napisu 
‘Hybrid’ na boku in na pokrovu prtljažnika. 
Krasijo ga vse oblikovne poteze Mondea, 
oznake pa so kot pečat odličnosti in potr-
jujejo, da za volanom sedi okoljsko zave-
den voznik.

Vrnitev v prihodnost ni več samo epizoda 
na filmskem platnu. Vozila prihodnosti so 
že med nami in pod pokrovom motornega 
prostora skrivajo hibridne in električne 
pogone. Na lebdeče deske bomo pa še 
malce počakali.

Uroš Mihelčič Foto: Ford
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zakaj si se odločil za sodelovanje v 
oddaji TaXi?
Več razlogov je bilo, dva pa nekako prednja-
čita: kviz je odlična oblika televizijske oddaje. 
Dolgoletna klasika z jasno strukturo (vpra-
šanje–odgovor) hkrati nudi dovolj prostora 
za improvizacijo. Drugi razlog pa je intimnost 
avtomobila. Večina se nas vozi v avtomobilih, 
zato nam je ta prostor blizu. Ker smo s tek-
movalci samo v avtu (kamere so skrite), prej 
dosežemo sproščenost – seveda enkrat več in 
drugič malce manj. 

najbolj smešna dogodivščina?
Ne vem, če je ravno smešna … je pa vsekakor 
neumna. Nekdo se na zadnji klopi ni pripel z 
varnostnim pasom, kar sem ugotovil šele pred 
prvim semaforjem. In smo šli od začetka ...

vprašanje, na katerega tudi sam nisi 
vedel odgovora?
Veliko je takšnih vprašanj, pri katerih bi trema 
in strah pred tem, da bi se osmešil, tudi meni 
delala težave na zadnjih sedežih. En tak primer 
so npr. Baltske države in njihova glavna mesta. 
V šoli ni bilo težav, potem sem pa pozabil ...

kako se zadržiš, da ostaneš resen?
V bistvu se ne zadržujem. Če mi je nekaj 
smešno, se takoj zasmejim. Mislim, da smeha 
ni smiselno pretirano zadrževati – sploh v 
razvedrilni oddaji. J

TAXI

vsE, ki raDi sprEmljaTE in soDElujETE 
v kvizih, vaBimo k oglEDu najnovEjšE 
oDDajE TaXi. z njEnim voDiTEljEm 
jožETom roBEžnikom smo 
sproščEno poklEpETali.

koga bi si želel peljati v novi sezoni?
Čim več različnih potnikov, pripravljenih na 
izziv Taksi kviza, seveda. Z vožnjami začnemo 
že 12. septembra. Še vedno približno pol urce 
pred 19. na prvem programu TV Slovenija. 
Poleg tega pa tudi v tej sezoni načrtujemo ob 
petkih voziti znane Slovenke in Slovence, ki 
bodo igrali za dobrodelnost. Zaradi vražever-
nosti še ne bom povedal, kdo vse se je odzval, 
ampak brez skrbi – same prave face. J

česa v prometu ne preneseš?
Marsičesa. Moti me nevarna sebična vožnja. 
Vozniki, ki ne upoštevajo šibkejših v prometu, 
pa prehitevanje v škarje in podobni manevri. 

kakšne stranke imaš rad?
Najboljše so zgovorne stranke, ki takoj razkri-
jejo, kako razmišljajo. Samo tako jim lahko 
pomagam. Vem, ne bi smel, ampak če ti je 
nekdo simpatičen, se temu težko upreš.

kdo in zakaj se ti je najbolj vtisnil v spomin?
Kar nekaj sem si jih zapomnil. Mogoče najbolj 
dve študentki, ki sta za ‘Dvojno ali nič’ dobili 
vprašanje, kako je bilo naslov prve oddaje 
Jonasa Žnidaršiča. Prepričan sem bil, da bosta 
izstrelili odgovor. No … Izkazalo se je, da je teh 
‘nekaj’ let razlike (približno 10) dovolj, da punci 
nista imeli pojma.

Grand 
C-MAXi+
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kam bi šel, če bi imel teden/mesec/
leto časa?
V bistvu sem trenutno v zapečkarskem 
obdobju, ko sem najraje kar doma.

Film, ki bi ga lahko gledal 10-krat?
Več je filmov, ki jih lahko gledam večkrat. 
Redko od začetka do konca, ampak pogledam 
vsaj najljubše dele. Od ‘navadnih’ filmov je tak 
Gladiator. Sicer pa najbrž največkrat ponav-
ljam kakšne komedije Willa Ferrella. Njegovi 
liki imajo popolno kombinacijo predanosti cilju, 
čustvene nezrelosti in fasado normalnosti. 

Doživetje v življenju, ki ga nikoli ne 
boš pozabil?
Ena avtomobilska oz. štirikolesna: pred 
davnimi leti sem imel priložnost narediti nekaj 
krogov s tekmovalnim gokartom na dirkališču 
v Luciji. Izjemno močna izkušnja. Izjemno.

kakšen si bil kot mladostnik?
Razvajen samovšečen težak, ki je vsake toliko 
nasmejal tudi kakšno učiteljico. 

igrica, ki si jo največkrat igral (pokemon go)?
Žal nisem nikoli maral igric. Edina igra, ki sem 
jo igral (in tudi obrnil) je bila igra za PC Grand 
Prix Formula 1 ali nekaj podobnega. 

kraj za sprostitev?
Največkrat jo mahnem s kolesom na Toško 
čelo oz. v njegovo okolico, kakšno supanje 
na Bohinjskem jezeru, peš v Iški vintgar in 
podobne okoliške klasike. 

kaj najraje počneš v soboto zvečer?
Sobota zvečer je zaradi Vikend paketa (oddaja 
v nedeljo popoldan) bolj ali manj rezervi-
rana za lagodno in umirjeno lenarjenje pred 
televizorjem. 

»V resnici ni napak. Ljudje bolj ali manj ne vedo, 
kaj delajo. Posebej tisti, ki trdijo, da vedo.«
— Jože roBežnik, voditelj kviza 

šport, ki ga ne obvladaš, a bi ga rad?
Deskanje na valovih. Potapljanje na vdih. 
Jadranje. Tudi avtomobilistični športi bi me 
zanimali, če ne bi bil prevelik realist :)

modrost, ki jo boš prenesel na svoje otroke?
Da v resnici ni napak. Da ljudje bolj ali manj ne 
vedo, kaj delajo. Posebej tisti, ki trdijo, da vedo. 
Torej lahko bolj ali manj delaš tisto, kar te veseli 
(če s tem seveda ne škoduješ drugim – ampak 
tega najbrž niti ni treba posebej omenjati). 

hrana, ki jo je treba zbrisati iz svetovnih 
jedilnikov
Uf, tole je lahko res zapleteno … Ampak … V ide-
alnih razmerah bi vsi jedli lokalno hrano, pride-
lano na za Zemljo (in s tem tudi živali) vzdržen 
način. Kaj zbrisati, pa prepuščam bralcu ...

joŽe robeŽnik Foto: ŽiGa cUliberG in rtv slovenija
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Priprave naših 
‘zlatih’ orlov

Kako tečejo priprave na novo zim-
sko sezono?
Lahko rečem da dobro. Takoj po koncu 
dopustov so fantje začeli s kondicijskimi 

pripravami. Nato smo se počasi podali na ska-
kalnice, nastopili na domačih tekmah celinskega 
pokala v Kranju in zdaj že dober mesec nasto-
pamo na preizkušnjah za poletno veliko nagrado. 

Fantje so na teh tekmah dosegli že nekaj 
dobrih rezultatov, v kakšni formi so?
Zavedati se moramo, da so se tekme šele začele, 
sezona pa bo zelo dolga. Za zdaj lahko formo 

ocenim kot dobro, predvsem za ta čas leta. Pri 
nekaterih moramo še delati na določenih stva-
reh, ne smemo hiteti. Fantje skačejo na visokem 
nivoju, so pa še nihanja, tako da moramo priti 
do tiste želene konstantnosti. A kot sem rekel, 
počasi, sezona bo trajala vse do konca marca.

Tudi letos so pred nami zanimive in 
pomembne tekme, svetovno prvenstvo na 
Finskem, novoletna turneja in seveda finale v 
planici. kakšne cilje si je zadala ekipa?
Prekmalu je, da bi razmišljali o vseh teh 
tekmah, treba je iti iz skoka v skok, potem pa 

rezultati že pridejo. Zadali smo si konkretne 
cilje glede uvrstitev, a bolj pomembno je, da 
fantje skačejo dobro. To pa bo seveda mogoče, 
če bomo pred zimsko sezono pravilno delali, 
da bomo imeli pravo podlago.

med sezono opravite kar nekaj potovanj, ver-
jetno je kondicijska priprava zelo pomembna 
tudi v tem pogledu.
Seveda. Ne samo, da moraš biti fizično prip-
ravljen za vse tekme oziroma skoke, veliko 
časa preživimo na poti, za kar je tudi potrebna 
neke vrste vzdržljivost.

nova sEzona smučarskih skokov jE prED vraTi. pripravE in prvE TEkmE žE TEčEjo, poD skrBnim naDzorom 
vrhunskEga TrEnErja gorana janusa, ki jE za našo rEvijo prijazno oDgovoril na zasTavljEna vprašanja.
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Ford je že nekaj let partner slovenskih nordij-
skih reprezentanc. koliko časa ekipa preživi v 
Fordovih vozilih?
Včasih se mi zdi, da smo nenehno na poti, saj 
veste, koliko tekem imamo vsako leto. Potem 
so tu še številni treningi in druge obveznosti. 
Nič čudnega ni, če se do posameznega prizo-
rišča vozimo tudi po sedem, osem ali devet ur. 
Naredili smo že na tisoče in tisoče kilometrov.

nordijskim reprezentancam so na voljo 
osebna in lahka gospodarska vozila Ford. 
kdo vse jih uporablja in kam vse vas je pot 
že zanesla?
Vse od skakalcev pa do nas trenerjev, tu so še 
serviserji in terapevti. Poleg A reprezentance 
ta vozila seveda uporablja tudi B reprezen-
tanca, pa ekipe v katerih so mlajših skakalci in 
skakalke. Bili smo že na vseh koncih Evrope, 
tudi na skrajnem severu, poti v skandinavske 
države so recimo vedno najdaljše.

poleg udobja sta pri vseh teh kilometrih 
na cestah prav tako pomembni varnost 
in zanesljivost. koliko vse to pripomore k 
vašim uspehom?
Zagotovo veliko. To so vse posamezne stvari, 
delčki ki se sestavijo v celoto, da lahko pri-
demo do želenih rezultatov. Dejstvo je, da smo 
veliko na poti in ti avtomobili in kombiji nam 
omogočajo, da dosežemo zastavljene cilje. 
Ne smemo pozabiti, da na treninge in tekme 
vsakič vzamemo tudi zelo veliko opreme. 
Zanimivo bi bilo izračunati, koliko ton smuči, 
dresov, čelad, čevljev, oblek in ostalega smo že 
prepeljali v vseh teh letih.

kakšni so načrti za bližnjo prihodnost?
Nadaljevali bomo priprave in se držali načrta, 
ki smo ga naredili na začetku sezone. Del ekipe 
bo tekmoval naprej na poletni veliki nagradi, 
konec tega meseca prideta na vrsto tekmi v 
japonski Hakubi. Nekateri fantje pa bodo ostali 
na treningih doma.

minula sezona je bila nepozabna, peter prevc 
je bil praktično nepremagljiv, odličen je bil 
tudi robert kranjec, stopničke ste osvajali 
tudi na ekipnih tekmah, ali se lahko takšna 
sezona ponovi?
Bomo videli. Vsi vemo, kaj je Peter dosegel in 
mislim, da je lahko še dolgo v samem vrhu. 
Eden izmed velikih izzivov v tej sezoni bo pokal 
narodov, za kar pa rabiš kar nekaj konstantnih 
skakalcev z dobrimi rezultati.

toMi trbovc Foto: MatevŽ Peršin in sZs
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Ford je Zlati partner:
alpskih smučarskih reprezentanc,
reprezentanc v smučarskih skokih,
reprezentanc nordijske kombinacije,
reprezentanc teka na smučeh,
in
partner deskanja na snegu.

Vozila Ford 
in SZS

Ford VoZiLA ZmAgoVALCeV

Ford s SZS sodeluje že od leta 2012. Tako so 
športniki v družbi s Fordovimi vozili preživeli 
številne poti na treninge in tekme.
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Unikaten Ford T
vErjETno ga ni človEka, ki šE nE Bi slišal za sloviTi ForD T: Ta jE avTomoBil iz 
EksoTikE za pETičnEžE končno prElEvil v vsakDanjE prEvozno srEDsTvo. nič 
čuDnEga TorEj, Da polEg sTaroDoBnikov po cEsTah vozi TuDi prEcEj rEplik, 
ki v DoločEnih poDroBnosTih usTrEzajo originalu, a oDražajo TuDi Duha 
TisTih, ki so vanjE vložili svojE DElo in DomisElnosT.
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T akšen Ford T nastaja v Rafolčah pri 
Lukovici, v mizarski delavnici Marka 
Kvedra. Izdelave se je lotil na način, 
ki mu je kot mojstru z dolgoletnimi 

izkušnjami v mizarstvu najbliže: izdeluje ga iz 
lesa, večinoma iz vodoodporne vezane plošče, 
deloma pa tudi iz masivnega lesa. Takšna sta 
sprednji del kabine takoj za motornim prosto-
rom, ki ga je stesal iz masivnega kosa lesa, in 
armaturna plošča iz orehovega lesa. 

V svojem Fordu T je združil kar dva modela: 
odprti Touring iz leta 1919 in Fordor z zaprto 
kabino iz leta 1923. Na karoseriji bo pose-
ben nosilec, na katerega bo lahko nataknil 
trdno Fordorjevo kabino ali platneno zložljivo 
streho za Touringa, kar bo seveda odvisno od 
vremena ali razpoloženja. Z avtomobilom bi se 

namreč rad ob primernem vremenu vozil kar v 
vseh letnih časih. 

Dovolil si je tudi nekaj samosvojih – seveda 
dovoljenih – dodatkov. V naslonjalo prednje 
klopi je vgradil bar za kozarce, pod zadnjo 
klop pa hladilnik za pijačo, oba z električnima 
mehanizmoma, ki ju upravlja s stikali, skritimi v 
valju na voznikovi strani armaturne plošče. Pod 
njo je z domiselnim mehanizmom skrit tudi 
sodoben avtoradio, zvočniki pa so pod zadnjo 
klopjo. 

Tehnika je, kolikor to dopuščajo pravila, 
sodobnejšega porekla. Hladilnik, pokrov 
motornega prostora, žaromete in okraske 
je Marko kupil pri ameriškem proizvajalcu 
originalnih delov za Forda T, 1,4-litrski motor, 
prenosi in volanski mehanizem pa so iz Forda 

Caprija. Sodobnejše so tudi zavore, da je 
vožnja zares varna. 

Avtomobil bi rad v čim večji meri izdelal 
sam, a z veseljem sprejme tudi pomoč drugih 
mojstrov, ki jih v okolici ne manjka. Motor in 
tehniko je pripravil njegov brat Marjan, izdelavo 
šasije in strehe za Touringa je zaupal kovaču, 
ne gre pa niti brez avtoelektričarja, tapetnika in 
ličarja, ki bo njegovo repliko odel v edino pravo 
barvo: črno.

Markova replika Forda T že zdaj navduši 
vse, ki jo pridejo pogledat. Tudi prvotne dvome 
domačih je zdaj, ko avtomobil hitro dobiva 
končno obliko, nadomestila naklonjenost. Tudi 
zato, ker bo Markov Ford T zares unikaten.

Besedilo in Foto: Mitja janeŽič

Ford T na kratko
Začetek izdelave avtomobila

2012 
Začetek izdelave lesene karoserije

marec 2016
Zgodovinska zgleda

Ford T Touring 1919 
in  Ford T Fordor 1923
Uporabljeni les

vodoodporna vezana plošča, 
orehovina, jesen za kolesa, 
hrast za dno kabine

motor

1,4-litrski bencinski 
štirivaljnik iz Forda Caprija
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D arko Klemen, bolj znan kot MasterChef 
Slovenije 2016, je dobrodušen družinski 
človek in odličen kuhar. Vozi Forda 
C-MAX-a, ki mu ga je podaril Fordov 

pooblaščeni trgovec Nova d.o.o., ključe pa 
mu je izročil gospod Robi Jurak. Po sveča-
nem prevzemu vozila smo Darku zastavili 
nekaj vprašanj.

kaj ti pomeni zmaga na kuharskem tekmova-
nju masterchef slovenija 2016?
Zmaga mi pomeni zelo veliko. Ljudje me v jav-
nosti prepoznavajo, ponujajo se nove poslovne 
priložnosti. Od zmage naprej se je naše 
življenje obrnilo na glavo. Moram pa priznati, 
da imam celo rad ta pozitiven kaos, saj rad 
nastopam in se družim z radovednimi ljudmi.

kakšni so vtisi po prvih prevoženih kilometrih 
z novim vozilom?
Uživam, uživam in še enkrat uživam. Ford 
C-MAX je svetoven avto, prava družinska kom-
binacija. Prav zares sem presrečen. Kdo pa ne 
bi bil? Hvala Ford Novi in hvala Robiju!

kaj ti je najbolj všeč pri tem avtu?
Ford C-MAX mi je bil všeč že na prvi pogled. 
Po daljšem druženju pa so se še bolj izkazale 
njegove odlike – udobje, varnost, varčnost in 
prostornost. Moja Ajda (hčerka) je rekla, da ji je 
najbolj všeč napis MasterChef Darko Klemen. J

Ford c-maX je ustvarjen za družine. ste svojo 
družino že kam zapeljali z novim vozilom?
Zadnje čase sem zelo zaseden, zato še ni bilo 
prave priložnosti za družinski izlet. Zagotovo se 
bomo ob prvi priložnosti odpravili na daljši izlet 
ali pa kar na dopust. Sedaj uživam na kratkih 
relacijah v odlični družbi svoje družine.

sMl Foto: b. FUrlanič in es3M art

Darko Klemen 
in Ford C-MAX

Masterchef Slovenije 2016

MasterChef na Dnevu Fordovih novosti za vas predstavlja

Crumble 
melonina jogurtova osvežitev

sestavine

300g moke
150g hladnega masla
100g sladkorja
2 veliki žlici ovsenih kosmičev
malo arome vanilije
1 rumenjak
ščepec pecilnega praška 
ščepec soli

2 zreli meloni
sok ene limete
šopek mete
2 žlici karamelnega sirupa
250 g grški jogurt
50g sladkorja v prahu
200 ml sladke smetane

priprava

Vse sestavine za crumble zmešamo skupaj in jih razporedimo 
po pekaču. Pečemo jih na 180 stopinj 15 minut. Nato ohlajeno 
testo zdrobimo. Melone olupimo, narežemo na poljubne 
kose, dodamo karamelni sirup, meto, sok limete in vse skupaj 
‘zblendamo’, da dobimo gost preliv. Grški jogurt stresemo 
v skledo in dodamo sladkor v prahu. Posebej trdo stepemo 
smetano in jo počasi vmešamo v jogurt. Po plasteh naložimo 
v kozarce, pri čemer pazimo, da začnemo z plastjo crumbla, 
nato jogurta in končamo s prelivom melone.



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

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

AVTOHIŠA KLEMENČIČ   
Hacetova ulica 1, 1000 ljubljana
prodaja tel: 01/244-48-04
servis tel: 01/244-48-00
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
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
info@avtomobilipr.si

AVTO RAJH, PE LJUTOMER   
Jeruzalemska cesta 1, 9240 ljutomer
prodaja tel: 02/584-99-60
servis tel: 02/584-99-55
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
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
avto.rebrnik@siol.net

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

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

AVTOSERVIS KAVČIČ 
spodnje Preloge 40, 3210 slovenske Konjice
tel: 03/759-21-10
avtoserviskavcic@gmail.com

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

AVTOPLUS   
istrska cesta 55, 6000 Koper
prodaja tel: 05/613-70-55
servis tel: 05/613-70-17
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
prodaja@primaie.si

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
gorenscek@siol.net

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

Dolenjska regija
Ac VOVK     
ločna 10 a, 8000 novo mesto
prodaja tel: 07/302-17-12
andrej.scagnetti@acvovk.si
servis tel: 07/302-17-15
joze.dular@acvovk.si

PSc STEPAN  
Ulica Marjana Kozine 4a, 8340 Črnomelj
tel: 07/306-18-10
servis@pscstepan.si

SPc KREVS 
Črmošnjice pri stopičah 4a, 8000 novo mesto
tel: 07/308-92-33
franc.krevs@siol.net

PSc PAIČ 
Krška vas 28e, 8262 Krška vas
tel: 07/495-90-59
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
prodaja1.kadivec@avtokadivec.si
servis.kadivec@avtokadivec.si

SERVIS FRLIc 
Alpska 5, 4248 lesce
tel: 04/531-73-30
servis.frlic@siol.net

BRELIH 
suha 29, 4220 Škofja loka
tel: 04/515-34-00
tanja@brelih.info

AVTOSERVIS TRILAR 
ljubljanska cesta 31a, 4000 Kranj
tel: 04/287-21-00
info@servistrilar.si

Pooblaščena Fordova prodajno servisna mreža

 prodaja 

 servis 

 center za poslovne uporabnike 



Uradna poraba goriva: 8,0-13,6 l/100 km. Uradne emisije CO2: 179-306 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b.  
Uradne emisije NOx: 0,0181-0,0292 g/km.  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.

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


